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ÖNSÖZ
İletişim teknolojisindeki gelişmeler sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı
etkilemekte ve zaman içinde değiştirmektedir. 20. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkan internet ile dijital araçlar ve ortamlar gündeme
gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Hayatın birçok alanında dijitalleşme kendini
göstermeye başlamıştır.
Dijital ortamların iletişim alanındaki önemi, her geçen gün artmaktadır.
Bir kuruluş ile hedef kitleleri arasında iletişim ve ilişki kurma çabaları
olarak değerlendirilen halkla ilişkiler uygulamaları, bu ilişki ve iletişimi
kurarken kitle iletişim araçlarını yaygın bir şekilde kullanmaktadır.
Dolayısı

ile

iletişim

alanındaki

dijitalleşme

halkla

ilişkiler

uygulamalarını da etkilemektedir. Son yıllarda halkla ilişkilerde Ehalkla ilişkiler, online halkla ilişkiler ya da dijital halkla ilişkiler
kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kavramların hepsi bir birine
benzemekle birlikte, çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta ve
aralarında çok küçük farklılıklar bulunmaktadır.
Dijital iletişim, dijital araçlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu
iletişim şeklinde, internete bağlanan bilgisayarlarda ve akıllı cihazlarda
kullanılan bazı yazılımlar ve uygulamalar sayesinde mesaj aktarımı söz
konusudur. Web siteleri, bloglar, forumlar, sosyal ağlar, mobil
uygulamalar, e-posta, e-bültenler dijital iletişimin en önemli
araçlarındandır.

Dijital

halkla

ilişkilerde

bu

araçların

hepsi

kullanılmaktadır. Özellikle sosyal ağlar içinde yer alan sosyal medya
kullanımı halkla ilişkilerde diyalog kavramını gündeme getirmiş ve çift
yönlü simetrik bir süreç sağlamıştır.
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Bu kitapta dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte halkla
ilişkilerde

dijitalleşmenin

nasıl

olduğu

ve

halkla

ilişkiler

uygulamalarında dijitalleşmenin ne şekilde görüldüğü kurumsal sosyal
sorumluluk, sponsorluk, itibar yönetimi ve kriz yönetimi gibi bazı
uygulama alanları ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Covid- 19 sürecinde kaleme aldığım bu kitapta, benden çok uzakta olan
fakat dualarıyla hep yanımda hissettiğim annem ve babama, ayrıca
yanımda olup, bana destek olan sevgili eşim Harun TANYILDIZI’ na
ve araştırma süresince onlarla geçireceğim zamandan feragat eden
biricik kızlarım Pelin Sare ve İpek Nur’ a sonsuz teşekkür ediyorum…
Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI
Elazığ, 2021
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GİRİŞ
Marshall McLuhan'la birlikte ortaya çıkan “küresel köy” kavramının
gerçek olduğu günümüz dünyasında, iletişim teknolojilerinde yaşanan
değişimler ağ topluluklarını oluşturmuştur. Bu topluluklar dijital dünya
denen, iletişimin dijital araçlar üzerinden gerçekleştirildiği, sınırları
belli olmayan, kontrolü zor olan yeni bir alanda var olmaktadır. Dijital
dünyada birçok şeyi, bu dijital araçlar üzerinden yapmanız mümkündür.
Dijital dünyanın insanlara faydası olduğu kadar zararları da
bulunmaktadır. Bu nedenle sanal dünyayı iyi bilmek ve iyi yönde
kullanmak gerekmektedir.
Dijitalleşmenin yansımaları birçok alanı etkilediği gibi halkla ilişkilerin
araç ve yöntemlerini ve onları kullananları da etkilemiştir. Geleneksel
halkla ilişkiler uygulamaları hâlâ varlığını sürdürmektedir. Gelecekte
de varlığını sürdürmesi muhtemeldir. Fakat bilinmesi gereken nokta, bu
yeni dijital dünyanın halkla ilişkiler uygulamalarını da dijitalleştirmeye
başlamasıdır. Artık, insanların ve işletmelerin birçoğu vaktinin büyük
kısmını dijital ortamlarda geçirmeye başlamıştır. Halkla ilişkiler
uygulamalarının çoğu dijital ortamlara taşınmıştır. Dolayısıyla dijital
halkla ilişkilerde başarılı olmak için dijital araçları ve ortamları iyi
tanımak gerekmektedir.
İnternetin doğuşu ve daha sonra Web 2.0 ortaya çıkması halkla ilişkiler
uygulamalarına birçok yenilik getirmiştir. Geleneksel halkla ilişkiler
araçları olan gazete, radyo, televizyon, dergi gibi araçların yanında;
günümüzde dijital halkla ilişkiler araçları diye ifade edilebilecek
kurumsal web siteleri, bloglar, çevrimiçi video, online basın duyuruları
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ve sosyal medya araçları gibi internet tabanlı yeni iletişim araç ve
ortamlarının da halkla ilişkilerde yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlandığı görülmektedir.
Günümüz rekabet ortamında çevrimiçi topluluklarla etkili bir şekilde
iletişim kuramayan bir kurumun halkla ilişkilerinin, istenen kamusal
imajı etkili bir şekilde oluşturması ve koruması mümkün değildir. Bu
nedenle sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz yönetimi, itibar yönetimi,
pazarlama iletişimi gibi halkla ilişkiler uygulama alanlarının çoğu
dijital ortamlarda da uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca halkla ilişkiler
büyük ölçüde iletişime bağlı olduğundan, halkla ilişkiler uzmanları bu
dijital araçları takip etmeli ve bunların kullanımı konusunda kendini
yetiştirmelidir. Hatta bu noktada halkla ilişkiler uzmanlarının dijital
ortamlarda görevlerinin daha zorlaştığını ve bu dijital ortama uygun
yeni stratejiler geliştirmek zorunda olduklarını söylemek mümkündür.
Geleneksel halkla ilişkiler uygulamaları günümüzde devam etmekle
beraber, internetin halkla ilişkiler alanına yeni araçlar ve kolaylıklar
getirdiği

görülmektedir.

Halkla

ilişkiler

alanlarındaki

online

uygulamalar, halkla ilişkilerde dijitalleşme ile beraber ortaya çıkan
dönüşümü hızlandırmaktadır. Etkileşimli, hızlı, esnek ve daha az
maliyetli

bu

dijital

ortamda

gerçekleştirilen

halkla

ilişkiler

faaliyetlerinin hem uygulama açısından hem de halkla ilişkiler
profesyonelleri
gerekmektedir.

açısından

bilimsel

anlamda

değerlendirilmesi
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İçinde bulunduğumuz dijital dünyada halkla ilişkilerin dönüşümünü ele
almaya çalışan bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk
bölümünde halkla ilişkiler ve internetin tanımları, gelişimleri verilmiş
ve daha sonra internetin halkla ilişkilerdeki yeri açıklanmaya
çalışılmıştır. İkinci bölümde ise dijital halkla ilişkiler kavramı
açıklanarak, diyalojik iletişim hakkında bilgi verilmiştir. Dijital halkla
ilişkilerde hedef kitle ve kullanılan araçlar açıklanmaya çalışılmıştır.
Üçüncü ve son bölümde ise dijital halkla ilişkilerin uygulandığı
alanlardan sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz yönetimi, itibar
yönetimi, pazarlama ve siyasette dijitalleşmenin getirdiği yenilikler
halkla ilişkiler açısından ele alınmaya çalışılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM:
HALKLA İLİŞKİLER VE İNTERNET
Yeni iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim her alanı olduğu gibi
halkla ilişkileri de etkilemiştir. Bu teknolojilerin temelinde internet yer
almaktadır. İnternetin ortaya çıkışı ve halkla ilişkilerde kullanımı,
halkla ilişkilerdeki dijital dönüşümün ilk basamağını oluşturmaktadır.
1. Halkla İlişkilerin Tanımı
Çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları 20. yüzyılın başında ortaya çıkmış
ve o dönemden beri halkla ilişkiler ile ilgili birçok tanımlama
yapılmıştır. Kavramın alanının çok geniş olması, tanımlamanın
yapıldığı zaman ve kişiye göre farklılıklar ortaya çıkarmıştır.
Halkla ilişkilerin rolü tarihsel olarak ele alındığında üç ana yorum ile
karşılaşılmaktadır. Bunlar: halkı kontrol etmek, hedef kitlelere cevap
vermek ve tüm hedef kitleler arasında karşılıklı olarak yararlı ilişkiler
kurmaktır (Newsom ve Scott, 1985; Bivins, 1993). Bu yorumların her
birine bakıldığında odak noktası rollere veya işlevlere değil, amaca
veya niyete sahip olmalarıdır. İlk yorumda, halkla ilişkilerin doğası
gereği ikna edici olduğu ve dolayısıyla uygulayıcının savunuculuk
rolünü gerektirdiği inancının kökleri yatmaktadır. Son ikisinin içinde,
bir uygulayıcının bir danışman olabileceği, taraflardan birini temsil
ederken, taraflar arasında farklı bakış açılarına aracılık edebildiği
modern halkla ilişkilerin tohumları yer almaktadır (Bivins, 1993: 118).
Bu üç yorumlamada varlığını sürdürmektedir. Fakat istenen üçüncü
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yorumda olduğu gibi halkla ilişkilerde diyalog temelli bir iletişim
oluşturmaktır.
Halkla ilişkiler, hem profesyonel bir uygulama hem de kendi araştırma
ve teori temeli olan bir iletişim alt alanıdır. Halkla ilişkiler akademik
bir alan olarak görece gençtir. Halkla ilişkiler, çeşitli alanlarda iletişim
ile ilgili konularda bilgilendirme, yararlı teorik ve kavramsal araçlar
sunma potansiyeline sahip; teorik temelli bir uygulamalı iletişim
alanına dönüşmektedir (Botan ve Taylor, 2004: 645). Halkla ilişkiler,
saf tanıtım ve basın temsilciliğinin erken dönemlerinden başlayarak,
çeşitli paydaşlarla ilişkileri yöneten kuruluşlara danışmanlık sağlayan
stratejik bir yönetim işlevine doğru gelişen bir meslektir (Grunig ve
diğerleri, 2006; Heath, 2006).
Halkla ilişkiler, örgütsel ilişkilerin ve itibarın yönetiminden sorumlu
meslektir. Konu yönetimi, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, paydaş
ilişkileri, risk iletişimi ve kurumsal sosyal sorumluluğu kapsamaktadır.
Halkla ilişkiler, hem hükümet düzeyinde hem de kurumsal düzeyde
küçük kuruluşlar ve gönüllü sektörlere kadar birçok farklı organizasyon
türü adına çalışmaktadır. Halkla ilişkiler toplumsal değişim ve direniş
noktalarında ortaya çıkmaktadır (L'Etang, 2009: 13). Halkla ilişkilerin
birçok farklı organizasyon adına çalışması, onun etki alanını da
genişletmektedir.
Halkla ilişkiler uzmanları, başkaları tarafından belirlenen politikaları
uygulayan teknik bir düzeyde çalışmaya dahil olmaktan ziyade,
stratejik karar alma sürecine dahil olmaya çabalamıştır (Clark, 2000;
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L’Etang, 2006). Halkla ilişkilerin örgütsel stratejiye yapabileceği
benzersiz katkı, dışarıdan ve daha geniş bir toplumsal bakış açısı
sağlamaktadır (Van Ruler ve Vercic, 2005).
Halkla ilişkiler tanımlarının çoğu, halkla ilişkilerin yönetim işlevi
üzerinde durmaktadır. Tanımlamalarda kuruluşlar ve hedef kitle
arasındaki ilişkilerin yönetimi ya da iletişimin yönetiminden
bahsedilmektedir. Bazı tanımlamalarda da kuruluş ile başarısının veya
başarısızlığının bağlı olduğu hedef kitleler arasında karşılıklı olarak
yararlı ilişkiler kuran ve sürdüren yönetim işlevi olarak ele alınmaktadır
(Avidar, 2011: 401). Örneğin Cutlip, Center ve Broom, halkla ilişkileri
"bir kuruluş ile başarısının veya başarısızlığının bağlı olduğu halklar
arasında karşılıklı olarak yararlı ilişkileri tanımlayan, kuran ve sürdüren
yönetim işlevi" olarak tanımlamaktadır (2009: 5). Halkla ilişkiler, bu
yönetim işlevini yerine getirirken örgütsel değişimi mümkün kılar,
örgüt misyonu ve vizyonunun tanımlanmasını sağlar ve örgütsel
amaçlara ulaşılmasını kolaylaştırır (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2011: 21).
Bunun yanında halkla ilişkiler, örgütün amaçlarının ve felsefesinin
belirlenmesine yardımcı olarak, örgütsel değişimi sağlamaya yardımcı
olmaktadır (Baskin ve Aronoff: 1988:4 ). Halkla ilişkiler aynı zamanda
bir yöneticilik sanatıdır. Hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup
geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek, tepkileri
değerlendirerek tutumlara yön vermek, böylece karşılıklı yarar
sağlayan ilişkiler sürdürmek için planlı çabaları kapsamaktadır (Asna,
1998; 13). Halkla ilişkileri bir örgüt ile örgütü ilgilendiren kamuları
arasındaki iletişim yönetimi olarak tanımlamak da mümkündür
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(Grunig, 2005: 15). Harlow (1976: 36) halkla ilişkiler mesleğini, bir
kuruluş ile hedef kitleleri arasındaki "karşılıklı iletişim hatlarını"
sürdüren ve "temel araçları olarak araştırma ve etik iletişimi" kullanan
"yönetim işlevi" olarak tanımlar. Bu tanımların vurguladığı gibi, halkla
ilişkiler, kuruluşların çeşitli paydaşlar ve daha geniş hedef kitleler ile
ilişkilerini yönetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır (Martinelli, 2011:
34).

Halkla

ilişkiler,

bir

kurumun

toplum

tarafından

nasıl

algılanacağında önemli rol oynamaktadır. Örneğin, bir kurumun
üretiminin, icraatının, felsefesinin ve başkalarının o kurum hakkındaki
söz ve düşüncelerinin tümünün irdelenmesi ve yönetilmesi sürecinde
halkla ilişkiler yer alabilir. Kurumun toplum tarafından algılanmasının
olumlu yönde olması için halkla ilişkilerin yaptığı faaliyetlerle
kamuoyunda,

kurum

hakkında

olumlu

bir

imaj

oluşturması

gerekmektedir (Aydede, 2002: 13-15). Çünkü aynı hizmet ve ürünü
üreten birçok kurumun olduğu günümüzde, hedef kitle gözünde kurum
imajının rolü daha da önemli hale gelmiştir.
Halkla ilişkiler “ilgili tüm tarafların yararına sağlıklı ilişkiler kurmak
ve geliştirmek için bir kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki iletişimi
yöneten şemsiye rolü görmektedir”

(Ströh, 2007). Halkla ilişkiler

tanıma ve tanıtma süreçlerini içermektedir. Yönetileni aydınlatma,
yönetimin eylem ve işlemlerini ona açıklama, tanıtma rolünü
üstlenirken; aynı zamanda da halkın isteklerini, şikâyetlerini öğrenme,
tanıma görevlerini yerine getirmektedir (Çamdereli, 2004: 23-24). Bu
nedenle çoğu kişi tarafından halkla ilişkiler “tanıma ve tanıtma sanatı”
olarak da ifade edilmektedir.
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Halkla ilişkiler çoğu zaman; iletişim ve karşılıklı etkileşim temelinde
farklı beklentileri olan tarafların ortak amaçlar etrafında koordine
edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan halkla ilişkiler bir uzlaşı aracı
olarak nitelendirilebilir (Ertürk, 2010: 66). Halkla ilişkiler, bir firmanın
çeşitli iç ve dış hedef kitleleri arasında destek oluşturmak için
tasarlanmış bir yönetim aracıdır (Thomas & Lane, 1990). Halkla
ilişkiler bir örgütün başarılı olmasındaki en büyük bileşenlerden birisi
haline gelmiştir (Herbst, 2014: 2; Nergiz, 2019: 2). Birçok faktör
olmakla birlikte, bunun nedenini halkla ilişkilerin hedef kitle üzerindeki
etkisine bağlamak mümkündür.
1970'lerin ortasında Harlow, halkla ilişkiler tanımlarının evrimini
gözden geçirmiştir. Harlow'a göre, bu yüzyılın ilk iki veya otuz yılı
boyunca, "iyi niyet inşa etmek ve sürdürmek için iletişimi kullanmak"
halkla ilişkilerde baskın tema olmuştur. Tanıtım ve propagandaya
odaklanma 1920'lerde ve 30’larda azalmaya başlamıştır. 1940'larda pek
çok tanım ortaya çıkmıştır. Örneğin "sosyal davranış rehberi"; "sosyal
ve siyasal mühendislik"; "iyi niyet geliştiricisi"; “kamuoyu oluşturucu”;
"motive edici"; "ikna edici" gibi kavramlar tanımlara girmiştir.
1950'lerde ve '60'larda ise listeye "yağcı", "pilot", "katalizör",
"yorumlayıcı" ve "şeytanın avukatı" gibi metaforlar eklenmiştir
(Hutton, 1999: 200). 70'lerin ortalarına ait başka bir makalede Harlow,
472

farklı

tanımdan

ve

65

uygulayıcıdan

gelen

girdiden

yoğunlaştırılmış bir çalışma tanımı oluşturmuştur. Buna göre halkla
ilişkiler (Harlow: 1976; Hutton, 1999:200-201): Bir kuruluş ve halkları
arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve işbirliği hatlarını
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sürdürmek için vardır.

Aynı zamanda

sorunların yönetimini

içermektedir. Yönetime kamuoyu hakkında bilgi sahibi olmasında ve
kamuoyuna yanıt vermede yardımcı olur; yönetimin kamu yararına
hizmet etme sorumluluğunu tanımlar ve vurgular; yönetimin değişimi
takip etmesine ve etkili bir şekilde kullanmasına katkı sağlayarak,
eğilimleri tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi
olarak hizmet eder. Bunu yaparken temel araçlar olarak etik ilkelere
uyarak, iletişim ve araştırma tekniklerini kullanmaktadır.
Halkla ilişkiler tanımları genellikle; halkla ilişkilerin bir yönetim
aşaması, iletişim kurma yöntemi ve ilişki yönetimi oluşu üzerinde
kurulmuştur. Halkla ilişkiler ile ilgili tanımlar toplandığında halkla
ilişkilerin genel tanımı şu şekilde yapılmıştır: İletişim sürecinin iki
yönlü doğasını vurgulayan halkla ilişkiler, karşılıklı iyi niyet
kurulmasını sürdürülmesini destekleyen, kurum adına bilgiyi toplayıp,
yorumlayıp analiz eden, kurumun amaçlarının belirlemesinde ve
gerçekleştirmesinde yardımcı olan, tanıma ve tanıtma misyonunu
üstlenmiş bir süreçtir (Kalender ve Fidan’dan akt. Sezgin ve Talas,
2016: 567). Halkla ilişkilerin temel işlevleri, kurumun şahıslar ve özel,
devlet kurumları ve genel olarak toplumsal kuruluşlar gibi iç ve dış
paydaşlarıyla mükemmel ilişkiler oluşturmak ve sürdürmektir. Halkla
ilişkiler, reklamcılıktan çok daha düşük bir maliyetle halkın bilinci
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir (Kotler ve Armstrong, 2006).
Bu nedenlerle halkla ilişkilere iletişimin etkin kullanılmasını temel alan
bir meslek ve bilimsel bir alan olarak bakmak mümkündür.
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2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
Halkla ilişkiler diğer alanların yanı sıra işletmeler, siyaset bilimi,
psikoloji ve medya çalışmaları ile bağlantılı disiplinler arası bir alandır.
Bu nedenle halkla ilişkiler tarihinin incelenmesi, birkaç farklı açıdan kültürel, entelektüel, sosyal veya siyasi tarih- ele alınabilir (Miller,
2016: 381). Fakat sadece halkla ilişkilerin ortaya çıkışı ve gelişimi
üzerinden incelendiğinde, bazı önemli isimler ve bunların halkla
ilişkilere olan katkıları, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini özetlemeye
katkı sağlayabilir.
Yöneten ve yönetilen ilişkilerinin olduğu dönemlerden beri var olduğu
düşünülen halkla ilişkiler, bugünkü anlamda olmasa da halkla ilişkilere
benzer uygulamalar şeklinde ilk çağlardan beri kullanılmıştır. İlk ve
ortaçağdaki halkla ilişkiler faaliyetleri, yönetenlerin yönetilenler
karşısında meşruluk kazanma çabaları olarak görülmektedir. Eski
Mısır, Çin, Yunan ve Roma uygarlıklarına ilişkin yapılan çalışmalarda
yöneticilerle halk arasındaki ilişkiler araştırılmış; buralarda zaman
zaman yöneticilerin kendini halka sevdirip, benimsetmeye yönelik
faaliyetleri olduğu ortaya çıkmıştır (Bıçakcı, 2002: 98). Sanayi
devrimine kadar bunlara benzer örnekleri arttırmak mümkündür.
Modern halkla ilişkiler uygulamaları olmasa da çoğu zaman
propagandaya yaklaşan birçok çalışma yapılmıştır. Zaman içinde
özellikle coğrafi keşifler ve gazetenin yaygınlaşması beraberinde sosyal
ve ekonomik birçok yeniliği getirmiştir. Matbaanın keşfiyle haberin
yayılması daha basit hale gelmiştir. Bu durum halkla ilişkilerin
gelişmesini daha da kolaylaştırmıştır. El ilanları ve büyük afişler çeşitli
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amaçları teşvik etmek için 15. yüzyılın ortalarından sonra kullanılmaya
başlanmıştır. 16. yüzyılda da yayma yoluyla Amerika’ya göç teşvik
edilmiştir (Erdoğan, 2002: 347; Tanyıldızı ve Setttaş, 2013: 571).
18. yüzyıldan sonra halkla ilişkiler bağlamında yapılan çalışmalar
giderek artmaya başlamıştır. Özellikle 19. Yüzyılın sonlarına doğru
Batılı toplumlarda güç denge ve ilişkilerinin değişmesine bağlı olarak
baskı ve şiddet ile insanların etki altına alınamayacağı anlaşılmıştır.
Baskı ve şiddetin yerine rıza ve güvene dayalı bir ikna ve
yönlendirmenin yolları aranmıştır (Ertürk, 2010: 67). 19. yüzyıla kadar
ilkel biçimde geliştirilen halkla ilişki kurma çabaları, 19. yüzyılın
sonuna doğru, özellikle Amerika’da hızla örgütlenmeğe başlamıştır.
Halkla ilişkilerin bugün anladığımız şekliyle ortaya çıkması 20.
yüzyılda gerçekleşmiştir (Tanyıldızı ve Setttaş, 2013: 571).
Ülkeler farklı olsa da halkla ilişkilerin düzenli bir faaliyet olarak ortaya
çıkması 20.yüzyılın başında olmuştur. Bu dönemde meydana gelen dört
önemli değişiklik halkla ilişkilerin doğuşunu hızlandırmıştır. Bunlar
ideolojik devlet faaliyetlerinin önem kazanması, yönetsel etkinliği
arttırma zorunluluğu, yönetimin karmaşık hale gelmesi ve hedef kitle
ile kuruluşlar arasında karşılıklı güvene dayalı ilişki kurma zorunluluğu
olarak özetlenebilir (Kazancı, 1980: 7-18). Şirketler ve kitle iletişim
araçları arasında daha etik bir iletişim talebi, yirminci yüzyılın
başlarında, yeni bir tür iletişim uzmanının yani halkla ilişkiler
uzmanının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle, iki kişi Ivy
Lee ve Edward Bernays, ortaya çıkan mesleğin ilkelerini ve
uygulamalarını şekillendirmedeki etkileri nedeniyle genellikle modern
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halkla ilişkilerin "kurucu babaları" olarak tanımlanır (Martinelli, 2011:
36-38).
Halkla ilişkiler alanının babası olarak kabul edilen Ivy Lee, daha çok
demiryolu ve kömür şirketleriyle yaptığı çalışmalarla tanınmıştır
(Hallahan, 2002). Lee, halkın işverenler hakkında çok az bilgiye sahip
olduğu bir zamanda çalışmıştır. Lee, medyaya ve ilgili kamuoyuna
müşterisinin konumunu savunan bilgiler vermeyi tercih etmiştir.
Özellikle John D. Rockefeller, için yaptığı çalışmalar çok önemlidir.
Rockefeller’in halkla ilişkiler danışmanı olarak işe alınan Lee, 19131914 Colorado kömür grevi sırasında yaptığı çalışmalar ile krize etkin
bir şekilde yanıt vermeye çalışmıştır (Logan, 2014: 665) Tek başına,
olay hakkında retorik olarak bir anlam alanı üreterek önemli bir
ideolojik işleve hizmet etmiştir (Eagleton, 2007; Hall, 1986; Makus,
1990; Logan, 2014: 665 ). Burada basın bültenlerinden yararlanmıştır.
Bültenler yalnızca kamuoyu önderlerine postalanmakla kalmamış, aynı
zamanda ülke çapındaki medya üyelerine de dağıtılmıştır. Bu, şirketin
konuya ilişkin sesini ve bakış açısını güçlendirmiş, mesajlarının
erişimini ve kriz hakkındaki kamuoyunu şekillendirme potansiyelini ve
şirketin genel olarak rolünü genişletmiştir ( Logan, 2014: 665).
20. yüzyılın diğer bir halkla ilişkiler öncüsü olan Edward L. Bernays
"propaganda" nın "kötü", manipülatif bir işlev olarak algılandığını
savunarak, halkla ilişkiler danışmanını "özel bir savunucu" olarak
tanımlamıştır.

Bernays

1928’deki

yazısında

halkla

ilişkiler

danışmanının, iki yönlü yorumlama işlevine araştırmaya dayalı etik bir
yaklaşımla, halkın rızasıyla dengelenmiş manipülasyonu önermiştir. Bu
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anlayıştan "yeni propaganda" olarak bahsetmiştir. Daha sonra, bunu
"bilgi, ikna ve ayarlama yoluyla bir faaliyet, neden, hareket veya kurum
için kamusal destek oluşturma girişimi" olarak tanımlamıştır (Lamme
ve Russell, 2010:284).
Lee gibi Bernays da bir şirketin halkla ilişkiler biriminde, şirketin sesi
olarak görev almış ve çalışmaları, şirketin ideolojik yapılarına ve
toplumdaki rolüne katkıda bulunmuştur. Bernays, eserlerinde ideolojik
teoriyi derinlemesine veya açık bir şekilde araştırmazken, yazıları,
halkla ilişkiler uygulamasına ilişkin özellikleri ve çıkarımları hakkında
bir farkındalığa işaret etmiştir. Kamuoyunu ikna etmeye çalışmıştır.
Bernays'in tanımladığı yorumlayıcı çalışma, Hall’un ideoloji anlayışı,
temsil

sistemleriyle

birlikte

zihinsel

çerçevelerdir.

Bernays'ın

yorumları, anlamı şekillendiren temsil sistemleri sağlar. Bernays'ın
belirttiği gibi, kamuoyuna ilişkin yeni anlamlar, yeni ürün
benimsemede etkilidir.

Bernays, halkı ikna edebilecek ve fikrini

değiştirebilecek "özel savunucu" konumunda sadece birkaç kişinin
olacağını belirtmiştir (Logan, 2014: 666). Böylece toplumda bu görevi
üstelenecek kişilerin halkla ilişkiler uzmanları olabileceğini ifade
etmeye çalışmıştır.
1929-1930 yıllarındaki ekonomik kriz, halkla ilişkiler alanında değer
yargılarının değiştirmiştir. Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve
kuruluşlar açısından kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. Ekonomik kriz,
kamusal ve özel kuruluşların halkla ilişkilere daha fazla önem
vermesine ve halk desteğine duyulan ihtiyacın artmasına ortam
hazırlamıştır (Tanyıldızı ve Setttaş, 2013:575). 1929 ekonomik
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krizinden sonra halkla ilişkilerin, Amerika Birleşik Devletlerinde daha
yaygın hale geldiğini söylemek mümkündür.
İngiltere ve Amerika Hükümetleri tarafından, II. Dünya Savaşı
sırasında halkla ilişkiler daireleri kurulmuştur. Bu dairelere personel
atanmıştır. Savaştan sonra ise üniversite ders programlarına halkla
ilişkiler dersleri konulmuştur. 1947 yılında ise ilk halkla ilişkiler okulu
Boston Üniversitesi’nde açılmıştır (Somer, 1987: 6; Demirel, 2017:
11). Halkla ilişkiler Avrupa’da II. Dünya savaşından sonra yayılmaya
başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nden Kanada’ya geçen halkla
ilişkiler anlayışı daha sonra diğer Batı Avrupa ülkelerine yayılmıştır
(Işık, 2012: 31). II. Dünya savaşı yılları halkla ilişkilerin öneminin bir
kez daha gözden geçirilmesine vesile olmuştur.
1946-1964 yıları arasında ekonomide yaşanan canlanma ve sosyal
yaşamdaki yenilikler halkla ilişkilerin sosyal bir disiplin haline
gelmesine olanak tanımıştır. Günümüzde hem kar amaçlı hem de sosyal
amaçlı kuruluşlarda yaygınlaşan halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi
içerisinde de önemli roller edinmiştir (Peltekoğlu, 2001: 69).
Halkla ilişkiler tarihi ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında,
halkla ilişkilerin tarihinin eski çağlara kadar uzandığı görülmektedir.
Fakat hedef kitleye ulaşma çabaları Sanayi Devrimiyle birlikte başlayan
ilk propaganda çalışmaları ile başlamıştır. 19. yüzyılda ise kamuoyunu
“manipüle etme” çabalarıyla birlikte halkla ilişkilerde “tanıtım”
faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Halkla ilişkilerin modern anlamda
gelişmesi 20. yüzyılın başlarından itibaren olmuştur. Halkla ilişkilerin

D İ J İ T A L D Ü N Y A D A H A L K L A İ L İ Ş K İ L E R | 19

kurucuları olarak bilinen Ivy L. Lee ve Edward Bernays, halkla
ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Onların kurum ve
hedef kitle arasındaki iletişimi kurmak için yaptığı çalışmalar, halkla
ilişkilerin hem bilim hem de meslek olarak gelişiminde öncülük etmiştir
(Demirel, 2017: 11). Halkla ilişkiler tarihine bakıldığında eleştirilen
bazı

olayların

yanında,

halkla

ilişkiler

ile

birlikte

halkın

önemsenmediği bir çağdan halkın bilgilendirildiği bir çağa, karşılıklı
anlayış dönemine doğru gelişen devrimsel bir süreç söz konusudur
(Cutlip vd. , 2006; Hoy vd. , 2007: 192). Halkla ilişkilerin bugün geldiği
noktaya bakıldığında kar amacı gütsün gütmesin bütün kuruluşlarda,
hem kamu hem de özel sektörde kullanımının kaçınılmaz olduğunu
söylemek mümkündür.
3.Gelenekselden Dijitale Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim
Araçları
Halkla ilişkilerin temelinde bir mesaj aktarımı söz konusudur. Bir
iletişim etkinliği vardır. Amaçları farklı olsa da halkla ilişkiler
faaliyetleri stratejik bir iletişim süreci içermektedir. Bu iletişim
sürecinde hedef kitleye mesaj gönderirken, yüz yüze etkinliklerin
yanında kitle iletişim araçlarından da yararlanılmaktadır. Halkla
ilişkiler faaliyetlerinin amacı değişmese de kullanılan araçlar zaman
içinde çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Önceleri basılı kitle iletişim
araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı görülürken, zaman içinde
teknolojik gelişmeler ile birlikte görsel işitsel kitle iletişim araçları ve
günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan internet tabanlı kitle iletişim
araçları da kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel
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olarak,

halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan kitle iletişim

araçlarının da gelenekselden dijitale doğru kaydığını söylemek
mümkündür. Çağımızda dijital kitle iletişim araçlarının yaygın bir
şekilde kullanımı geleneksel kitle iletişim araçlarının varlığını ortadan
kaldırmamıştır. Halkla ilişkilerde yapılan faaliyetlerin türüne, zamanına
ve hedef kitlesine bağlı olarak, hem geleneksel hem de dijital kitle
iletişim araçlarından uygun olanlar kullanılmaktadır.
Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitlenin özelikleri, kuruluşun
olanakları ve yürütülen çalışmanın boyutları göz önünde tutularak
televizyon, radyo, kitap, dergi, gazete, elektronik mektup, bülten,
broşür, internet gibi birçok iletişim aracından yaralanmak mümkündür
(Biber,2007: 32-33). Halkla ilişkiler uygulamalarında yazılı, sözlü,
görsel, kişisel veya kitlesel iletişim araçlarının hepsi kullanılmaktadır.
Erişim alanının geniş olması ve çok sayıda insana kısa sürede
ulaşabilme, kitle iletişim araçlarının halkla ilişkiler alanında
kullanımını yaygın hale getirmektedir (Peltekoğlu, 2001, 183).
Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Halkla ilişkilerde kullanılan araçları, hedef
grubuna doğrudan hitap eden halkla ilişkiler araçları ve hedef grubuna
dolaylı olarak hitap eden halkla ilişkiler araçları diye iki grupta
incelemek mümkündür (Okay ve Okay, 2007: 19). Halkla ilişkiler
araçları kontrol altında tutulabilen araçlar, kontrol altında tutulamayan
araçlar olarak da sınıflandırılabilir. Bu konu mesajın içerik ve biçimini
etkileyeceği için medya seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken bir
durumdur. Kontrol altındaki araçların içeriği kuruluş tarafından

D İ J İ T A L D Ü N Y A D A H A L K L A İ L İ Ş K İ L E R | 21

hazırlanmaktadır. Bunlar yıllık raporlar, kitapçıklar, broşürler, kuruluş
tarafından hazırlanan filmler ve

yayımlanan yayınlar olarak

sıralanabilmektedir. Kontrol altında tutulamayan araçların içeriği ise
kuruluş dışında oluşturulmaktadır.

Bu araçlar ise ulusal ve yerel

gazeteler, dergiler, televizyon ve radyolar ile kuruluş dışında yapılan
tüm yayınlardır ( Peltekoğlu, 2001: 183 ).
Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları basılı kitle iletişim
araçları, görsel işitsel kitle iletişim araçları, yüz yüze organizasyonlar
ve kitle bilişim araçları olarak da dört başlıkta sınıflandırılmaktadır.
Basılı kitle iletişim araçlarının içerisine gazete, kitap, dergi, broşür, el
kitapçıkları, bülten, yıllık, afiş ve pankart gibi yazılı araçlar
girmektedir. Görsel işitsel kitle iletişim araçları radyo, televizyon,
sinema olarak ifade edilebilir. Yüz yüze organizasyonlar toplantı,
seminer, konferans, panel, sergi ve fuar gibi bir kitle iletişim aracı
kullanmadan hedef kitle ile doğrudan iletişime geçilen faaliyetleri
kapsamaktadır. Kitle bilişim araçları ise internet ile ortaya çıkan kitle
iletişim ortamlarıdır (Özerbaş, 2012: 37-47). Halkla ilişkilerde
kullanılan iletişim araçlarını geleneksel iletişim araçları ve dijital
iletişim araçları olarak ayırmak da mümkündür. Özellikle günümüzde
yeni iletişim araçlarının yer aldığı dijital medya birçok meslek alanında
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Geleneksel medyanın tek taraflı bir şekilde ürettiği bilgi ile bireyler,
gerçeğin manipüle edilmiş haline ulaşmaktaydı. Yeni medya ile birlikte
bireyler istedikleri bilgiyi istedikleri kanaldan istedikleri zamanda elde
etmeye başlamıştır. Oluşan bu yeni haber alma ve eğlenme ortamı yani
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yeni medya, beraberinde geleneksel medyaya ve onunla ilgili olan
birçok meslek alanına kalıcı etkilerde bulunmuştur. Bu alanlardan biri
de halkla ilişkilerdir (Tokatlı, 2016: 877). Geleneksel halkla ilişkiler
araçlarının en önemlilerinden olan gazete, radyo, televizyon, dergi gibi
araçların yanında; günümüzde dijital halkla ilişkiler araçları
diyebileceğimiz kurumsal web siteleri, bloglar, çevrimiçi video, online
basın duyuruları ve sosyal medya araçları gibi internet tabanlı yeni
iletişim araç ve ortamlarının da halkla ilişkilerde yaygın bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir.
4. Bir İletişim Aracı Olarak İnternetin Halkla İlişkilerdeki Yeri
2000 yılından bu yana internet bütün toplumları etkilemeye başlamıştır.
Dünyanın her yerindeki bireyleri ve kurumları birbirine bağlamış ve
güçlendirmiştir. İnsanlar hoşlansın ya da hoşlanmasın, dünyayı
gerçekten küresel bir topluma dönüştürmüştür. Friedman’a göre bu
değişiklikler kaçınılmaz, hatta öngörülebilir değişikliklerle karşı
karşıya olan, ancak uyum sağlamak için liderlik, esneklik ve hayal
gücünden yoksun olan tüm kuruluşları, kurumları ve ulus devletleri
olumsuz yönde etkilemektedir (Wakefield, 2008: 138).
İnternetin ortaya çıkışı, yalnızca bireylerin günlük iletişimlerini
yürütme biçimlerinde değil, aynı zamanda kuruluşların işlerini yürütme
biçimlerinde de çarpıcı değişiklikler meydana getirmiştir. Akademik
araştırmalar ve dünya çapındaki pratik deneyimlerden elde edilen
veriler, World Wide Web'in kuruluşlar ve halkları arasındaki ilişkilerde
devrim yarattığını göstermektedir. İletişim daha simetrik, doğrudan,
şeffaf ve çeşitli hale gelmiştir. Örgütler, Web'de hedef kitleleri ile
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iletişimi daha kolay kurdukları için geniş fırsatlar kazanmıştır. Proaktif
bir yaklaşım ile geniş hedef kitlelere etkileşimli mesajlar gönderme
olanağı elde etmiştir (Ayish, 2005: 381). Böylece hedef kitlenin
iletişimde genellikle edilgen olan durumunun, etken olmaya başladığını
söylemek mümkündür.
Halkla ilişkiler uzmanlarının internet iletişimini kullanmalarının
nedenlerinden biri, çok rekabetçi olmasıdır. Çevrimiçi toplulukla etkili
bir şekilde iletişim kurmayan bir kurumun halkla ilişkileri, artık istenen
kamusal imajı etkili bir şekilde oluşturamayabilir ve koruyamayabilir.
Ayrıca halkla ilişkiler büyük ölçüde iletişime bağlı olduğundan, halkla
ilişkiler uzmanlarının, halkın medyaya olan ilgisini takip etmeleri
gerekmektedir. Medyada internete olan ilgi arttığı için ve internet
tabanlı hale geldiği için halkla ilişkiler de interneti kullanmalıdır
(Phillips and Young, 2009: 100-101; Petrovici, 2014: 80).
4.1. İnternetin Tanımı ve Tarihçesi
İnternet,

bilgisayar ve iletişim dünyasında çok büyük bir devrim

yaratmıştır. Telgraf, telefon, radyo ve bilgisayarın icadı internetin
oluşumuna zemin hazırlamıştır. İnternet aynı anda dünya çapında bir
yayın yeteneği, bilgi yayma mekanizması ve coğrafi konuma
bakılmaksızın bireyler ve bilgisayarları arasında işbirliği ve etkileşim
için bir ortamdır (Leiner vd., 2009: 22).
İnternet, küresel bir düzenin iletişim ortamı olarak ifade edilebilir.
Healy’ e göre internet, uygarlığın demir yollarıyla başlayan ilişki kurma
ve yayılma anlayışının geldiği son noktadır. Kellner, internetin devlet
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ve ekonomik çıkarların dışında yapılandığını, bu özelliğin geleneksel
egemenlik ilişkilerini tehdit ettiğini öne çıkarmaktadır. Poster ise
interneti, bir iletişim aracı olmanın ötesinde bir toplumsal mekân olarak
değerlendirmektedir. Bu mekân yeni toplumsal ilişki biçimlerinin
ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Timisi, 2003: 24-25). İnternet, bilgi
çağının belirleyici teknolojisidir. Günümüzde büyük ölçüde kablosuz
iletişim platformlarına dayanan bu küresel bilgisayar ağları ağı, mekânı
aşarak, seçilen zamanda çok modlu, etkileşimli iletişim için her yerde
bulunan kapasite sağlar (Castells, 2014: 132). Böylece insanlar istediği
mekân ve zamanda ağ üzerinde yer alan her kişiye yazılı, görsel ve
işitsel mesaj aktarımında bulunabilmektedir.
İnternet, fiziksel ya da elle tutulur bir araç olmaktan ziyade birbirine
bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluşan büyük bir bilgisayar
ağıdır ( Timisi, 2003: 121). İnternet, dünyayı saran ağ anlamına gelen
Word

Wide

Web’in

kısaltılması

olarak

“www”

şeklinde

simgelenmektedir. Bilgisayarlar internete bağlı ise farklı marka ve
işletim

sistemine

sahip

olsalar

bile

birbirleriyle

iletişime

geçebilmektedir (Dede, 2004: 11). İnternetin temelleri, yüzbinlerce
bağımsız bilgisayar, iletişim varlığı ve bilgi sistemlerinin küresel ara
bağlantısından oluşur. Bu ara bağlantıyı mümkün kılan şey, ağlar ve
bunlara bağlı çeşitli cihazlar ve hesaplama tesisleri arasında ortak olan
bir dizi iletişim standardı, prosedürü ve biçiminin kullanılmasıdır.
Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurarken kullandığı prosedürlere
"protokoller" denir. Bu altyapı sürekli olarak yeni yetenekler içerecek
şekilde

gelişirken,

internet

tarafından

başlangıçta

kullanılan
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protokoller, internet işleminin temelini oluşturan iki protokolün adını
taşıyan "TCP / IP" protokolleri olarak adlandırılır (Kahn ve Cerf, 1999:
18). İnternet teknolojisi yoğun olarak "hypertext" teknolojisi
kullanmaktadır. Hypertext kullanıcıya, bağlandığı konu başlıklarını
elektronik olarak tarama ve bilgiyi kolay tasnif etme imkânı
sunmaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2004: 318). Hizmet sunumunda
zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırması, internetin en önemli
özelliklerindendir. Zaman ve mekân sorununa yeni bir açılım getiren
internet kullanımı yaygınlaştıkça, iletişimin hızında ve içeriğinde
büyük bir artış ortaya çıkmıştır (Timisi 2003: 122).
1962 yılında Licklider, Massachusetts Instıtute of Technology’de
“Galaktik Ağ” adını verdiği bir kavram ileri sürmüş ve bu konuda bir
makale

yazmıştır.

Bu

bağlanmaları

sonucunda

yaratacağını,

bilgiye

makalede,

bilgisayarların

birbirlerine

oluşacak ağların toplumsal etkileşim

çabuk

erişileceğini

ve

bilginin

çabuk

paylaşılacağını belirtmiştir (Dede, 2004: 14). 1969 yılında, Amerika
Birleşik Devletleri’nde çeşitli bilgisayar birimlerini ve askeri araştırma
projelerini desteklemek için Savunma Bakanlığı, ARPANET isimli
paket anahtarlamalı ağ yardımıyla askeri üsler arasında bilgi akışı
sağlamaya çalışmıştır.

Daha sonraki dönemlerde, ABD’deki

üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının bilgisayarlarını da içeren bu
ağ giderek büyümüştür (Özçağlayan, 1998: 134). ARPANET’in
oluşturulma amacı önceleri ülkeyi nükleer bir saldırıdan korumak
içindir (Alikılıç, 2011: 1). 1986'da ise ARPANET, ABD'nin
sübvansiyonu ile NSFNET olarak düzenlenmiştir. NSFNET, 1987'de
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yeniden düzenlediği internet yapılanma planlaması ile yedi bölgesel
nokta üzerinden NSFNET MERİT olarak adlandırılan güçlü bir
omurgayı işleteceğini duyurmuştur. Daha sonra bu kuruluşa, Amerikan
dev bilgisayar firması IBM ile Amerikan dev iletişim firması MCI da
eklenmiştir (Çakır ve Topçu, 2005: 75; Keskin ve Küçükali, 2017: 399).
1990'lı yılların başından itibaren internetin kamusal kullanımı
yaygınlaşmıştır. Yalnızca iletişim teknolojisi alanında bir yenilik
olmakla kalmamış, aynı zamanda başka alanlarda da popüler ilginin
merkezi konumunda olmuştur. İnternet ile ilgili akademik çalışmalar
mühendislik ve iletişim disiplininde yoğunlaşmış, daha sonra ise
psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi diğer pek çok disiplinin de
araştırma

alanının

içerisine

girmiştir.

İnternetin

kullanımının

yaygınlaşmasıyla birlikte, kişisel kullanıcının pek çok ihtiyacına yanıt
veren bir iletişim ortamı haline gelmiştir (Timisi, 2003: 121). İnternet
tüm dünyaya hızla yayılmış ve 1992'de bir milyon kullanıcıya
ulaşmıştır (Giovannetti vd., 2003). 1995'ten itibaren internetin omurga
kuruluşlarının tümüyle özel işletimcilerin eline geçtiğini söylemek
mümkündür. Günümüzde ise birçok servis sağlayıcı vardır. İnternet
kullanıcıları hız, fiyat, erişilebilirlik özelliklerine göre dilediği internet
sağlayıcıyı tercih etmekte ve birçok kişi internetten yararlanmaktadır
(Keskin ve Küçükali, 2017: 399). Hız, verimlilik ve ekonomik olma
özellikleri nedeniyle internet bankacılık, medya, kamu kuruluşları gibi
çeşitli sektörlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır
(Giovannetti vd., 2003). Hem özel hem de kamu kuruluşlarında yaygın
bir şekilde kullanılan internet, insanlar tarafından evde ve hatta cep
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telefonları üzerinden istenilen her yerde kullanılabilmektedir. Özellikle
pandemi döneminde internete olan gereksinimin daha da artığını
söylemek mümkündür. Covid-19 salgınında eğitimde dahil olmak üzere
birçok alanda iletişim kurmak için internetten yararlanılmıştır.
4.2. İnternetin Topluma Etkileri
Her yeni teknolojide olduğu gibi internetin de topluma etkilerini olumlu
ve olumsuz açılardan ele almak mümkündür. Çok kısa sürede, aynı
anda, etkileşimli iletişime olanak tanıyan internetin toplum üzerinde
olumlu etkileri olduğu gibi; yanlış kullanımının da toplumda olumsuz
etkilere neden olduğu görülmektedir.
İnternetin toplum üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için
teknolojinin maddi kültür olduğunu unutmamak gerekir. Toplumumuz
bir ağ toplumudur. Bu toplum dijital ağlar tarafından desteklenen ve
internet ile iletilen kişisel ve kurumsal ağlar etrafında inşa edilmiş bir
toplumdur. Ağlar küresel olduğundan ve sınır tanımadıklarından,
küresel bir ağ toplumudur (Castells, 2014: 135). İnternet, sosyal hayatı
yeniden şekillendirmesiyle toplumsal yaşama da yön vermektedir.
İnternet bireyleri yeni bir benlik arayışına sürüklemektedir. Bu
çerçevede insanların bir taraftan geçmişinden koparılarak tek tipleşmesi
diğer taraftan özgün olmanın mücadelesini vererek kimlik arayışına
girmesi, internet sonrası ortaya çıkan ağ toplumunun yapısında vardır
(Deviren ve Yıldız, 2014: 73).
İnternet, toplumun farklı yönlerini etkilemiştir. İnternetin yaygın
kullanımının insanların yaşamları üzerindeki sonuçlarının ne olduğunu
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anlamak önemlidir. Venkatesh makalesinde tüm teknolojilerin bir çeşit
etki yarattığını araştırmıştır. Örneğin, televizyon teknolojisi, halkın
medya alışkanlıkları, eğlenceye yönelik tutum ve davranışları ve aile
üyeleri arasındaki etkileşim üzerinde etkili olmuştur. Cole ise yayılma
hızı çok daha fazla görünmesine rağmen, kısa süre sonra televizyon
kadar yaygın olabilecek ana akım bir ortam olarak internet ihtiyacını
değerlendirmiştir.

Bir başka araştırmada ise Kraut ve arkadaşları

internetin sosyal katılım ve psikolojik iyilik üzerindeki etkileri
konusunda bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre internetin daha
fazla kullanımının, aile içindeki azalan iletişim, yalnızlık ve depresyon
ile önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Rajani ve Chandio,
2004: 157). İnternet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve erişim
kolaylığının da etkisiyle, toplum hayatımızı etkileyen kültürel
modellemelere sahip olduğumuzu söylemek mümkündür. Bir başka
kültürün tarafımızca alınıp kullanılmasından, kıyafet tercihlerimizde,
aile birlikteliklerimizin biçiminde, masa hazırlama düzenimizde ve
arkadaşlarımıza selam verme şeklimizde dahi değişimler meydana
gelebilir (Keskin ve Küçükali, 2017: 416).
Genel olarak bakıldığında internetin toplumsal etkileşime getirdikleri
hakkında iki görüş olduğu tespit edilmiştir. Bir tarafta, çevrimiçi
dünyanın mevcut yüz yüze etkileşimlerini arttıran ya da destekleyen
yeni bir elektronik etkileşim biçimini beslediği görüşü vardır. Diğer
tarafta

ise

soyutlanma

internet
ve

teknolojisinin

parçalanmada

yaygınlaşmasının

artışa

neden

toplumsal

olacağı

görüşü

bulunmaktadır (Denizci, 2009: 60-61). Bu iki görüşünde haklı tarafları
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vardır. Fakat burada belirleyici olan toplumu oluşturan bireylerdir.
Doğru ve bilinçli internet kullanımının toplum üzerinde internetin
olumsuz etkilerini azaltacağı düşünülmektedir.
4.3. Halkla İlişkilerde İnternetin Kullanımı
Günümüzde dijital ticaretteki teknolojik ilerlemeler tüm iş sürecinde ve
uygulamalarında bir çığır açmıştır. Örneğin internetin ortaya çıkması,
iletişim kurma ve bilgi aktarma faaliyetlerinde köklü değişiklikler
yaratmıştır. Halkla ilişkiler çalışmalarının birer bilgilendirme çalışması
olduğu düşünüldüğünde, kuruluşların da halkla ilişkiler çalışmalarında
bunlara uyum sağlaması gerekmektedir (İnan, 2009: 166-167). Bu
açıdan değerlendirildiğinde, halkla ilişkilerde internetin kullanımı
gerekli ve adeta zorunlu bir hal almıştır.
İnternet, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında günümüzde iş ve iletişimin
yönetilme şeklini kökten değiştirmiştir. Sadece birkaç yıl içinde
internet müşteriler, yatırımcılar, analistler, çalışanlar, medya ve
herhangi bir şirketin sahip olduğu diğer birçok paydaşla iletişim
kurmanın en popüler yolu haline gelmiş ve kurumsal iletişimcilerin ve
halkla ilişkiler profesyonellerinin uygulamalarını dönüştürmüştür
(Gonzalez-Herrero ve Smith, 2008: 143). İnternet kanalı ile kuruluşlar
birbirinden uzak birimleri bir birine bağlayabilmekte, tüketiciler
kaynak ve hammadde sağlayanlarla iletişim kurabilmekte, insanlar
kendilerini ilgilendiren konularda bilgi ve belgelere kolaylıkla
ulaşabilmektedir. Ayrıca internet tüketicilere satış sonrası da destek
vermektedir. Yayıncılık hizmeti gerçekleştirmektedir. Şirketlere yeni
tanıtım ve reklam olanakları sunmaktadır (Peltekoğlu, 2001: 277).
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Diğer alanlarda olduğu gibi, halkla ilişkilerde de yeni teknoloji
dünyasına ayak uydurmak çok önemli bir konudur. İnternet, halkla
ilişkiler ve diğer iletişim disiplinleri için muazzam bir potansiyel güce
sahiptir. İnternet ağı, halkla ilişkiler departmanları için stratejik bir araç
haline gelmiştir. Halkla ilişkiler uzmanları, kablolu küresel köyü
anında, etkili ve ikna edici iletişim için kullanabilmektedir. İnternet ile
bilgilerini

genişleyen

sorunlara

ve

pazardaki

gelişmelere,

değişikliklere anında yanıt verecek şekilde yapılandırabilmektedir.
Elektronik posta, intranetler, extranet'ler, CD-ROM'lar ve web siteleri
halkla ilişkiler departmanlarının kullandığı başlıca araçlardır. Medya
ilişkileri internet üzerinden tanıtılmakta ve geliştirilebilmektedir.
Günümüzde basın kitleri dijital hale gelmekte, ürünler ağ üzerinden
lanse edilmekte ve röportajlar bile online olarak yapılabilmektedir
(Kirat, 2007: 166-167).
Halkla ilişkilerin araştırma, planlama, iletişim ve değerlendirmeden
oluşan dört adım sürecinin aşamalarının her birinde internet kullanımı
mümkündür. Halkla ilişkilerin bu süreçlerinde ve uygulamalarında
elektronik iletişimin kullanılma amaçları: (Lesly 1998: 437; Yağmurlu,
2010: 66 ):
• Bilgi ve belge toplamak,
• Gelişmeleri takip etmek,
• Medyayı takip etmek ve medyaya sürekli bilgi sağlamak,
• Kamuların ilgisini çekmek veya farklı kamulardan girdi
sağlamak,
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• E-posta kullanarak müşteriler, çalışanlar ve diğer hedef kitlelerle
haberleşmek,
• Kurum içi iletişim kanalı oluşturarak haber ve bilgileri anında
ulaştırmak,
• Kamunun desteğini almak,
• Anlık gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmektir.
Halkla ilişkilerde internet kanalı ile kurumun tanıma ve tanıtma
faaliyetlerine katkı sağlamak mümkündür. Örneğin etkin bir şekilde
kullanılan kurumsal web siteleri, hedef kitleye ulaşmayı ve bilgi
paylaşımını kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Kuruluşun imaj ve itibar
çalışmalarında da etkilidir. Bunun yanında kriz dönemlerinde bilinçli
kullanılan internet krizin giderilmesinde etkili olabilir. Fakat yanlış
kullanımı durumunda internet, kriz dönemlerinde asılsız söylentilerin
yayılmasına neden olduğu için krizin kaynağı haline de gelebilmektedir
(Peltekoğlu, 2001: 278-280).
İnternet ile ortaya çıkan World Wide Web ve e-posta milyonlarca
insanın ve mesleğin iletişim şeklini değiştirmiştir.

Bu özellikle

iletişime dayalı bir meslek olan halkla ilişkiler için geçerlidir. Web,
halkla ilişkiler uzmanlarının medya da dahil olmak üzere birçok hedef
kitleye bilgi sunması için güçlü bir ortam sağlamaktadır. Web ve eposta birlikte, muhtemelen telefon ve faks makinesinden bu yana ortaya
çıkan en önemli halkla ilişkiler araçlarından ikisidir (Duke, 2002: 311).
Şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları içindeki
halkla ilişkiler birimleri, önemli bilgileri iletmek ve hedef kitle ile
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ilişkiler kurmak için interneti benimsemiştir. Çevrimiçi halkla ilişkiler,
web sitelerini, e-postayı,

tartışma gruplarını ve sohbetleri, dosya

aktarımları gibi birçok internet teknolojisini kullanmaktadır. Çevrimiçi
kurumsal halkla ilişkileri şekillendiren faktörler kuruluşla, kullanılan
sistemle ve kullanıcıyla ilgilidir. İlişki kurma süreci, farkındalık ve
deneme, bilişsel öğrenme, teknoloji ve diğerleri ile etkileşim ve izlenim
oluşumunu içermektedir (Hallahan, 2004: 769).
Bu yüzyılda insanlar giderek daha çok birbirine bağlı ve bağımlı hale
gelen küresel bir toplumda olup bitenlerden daha fazla etkilenmektedir.
Şirketler ve kurumlar, küresel rekabet ortamında kurumsal halkla
ilişkiler faaliyetlerine daha çok önem vermeli ve arttırmalıdır
(Wakefield, 2008: 139). Uygulamalı bir yönetim ve iletişim disiplini
olarak halkla ilişkiler, özellikle son on yılda bilgi ve iletişim
teknolojilerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Pratikte dijital / sosyal
/ mobil medya ile uğraşmak, kuruluşlar için gelecekteki en önemli üç
endişe kaynağı arasında yer almaktadır (Zerfass vd. 2014; Verčič vd.,
2015). Bureau of Labor Statistics 2014 verilerine göre bu medyayla
ilgili mesleklerdeki pozisyonlar, en azından 2022 yılına kadar ABD'de
halkla ilişkilerde yeni istihdamın itici güçleri arasında olacaktır (Verčič
vd., 2015: 142). İnternette halkla ilişkiler, geleneksel halkla ilişkiler
tekniklerini

yeniden

düşünmeyi

ve

yeniden

yapılandırmayı

gerektirmektedir (Geibel, 1999: 18). Bunun öncesinde, halkla ilişkiler
uzmanlarının internet dilini öğrenmeleri önemlidir. Halkla ilişkiler
uzmanlarının internetin teknik yönleri açısından çok donanımlı olması
gerekmemektedir.

İnternette

sunulan

hizmetleri

analiz

edip
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değerlendirebilmeleri, stratejik bir şekilde kullanabilmeleri en önemli
noktalardır (Gower ve Jung-Yul, 2001: 82). Günümüzün halkla ilişkiler
uzmanlarının iletişim teknolojileri ve özellikle internetle ilgili
gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Yeni iletişim
teknolojileri ile ilgili donanımları etkin olarak kuruluşlarına aktaran ve
adapte

eden

halkla

ilişkiler

uzmanlarının

başarılı

olacağı

belirtilmektedir (Yurdakul, 2006: 194). Bu verilerden de anlaşılacağı
üzere halkla ilişkilerde dijital medya uygulamaları ve bu alanda
yetişecek personel, ileriki yıllarda daha da önem kazanmaya
başlayacaktır.
4.4. İnternet ve Halkla İlişkilerde Dönüşüm
İnternet birçok mesleğin uygulama şeklini değiştirirken, halkla ilişkiler
alanına da yeni uygulamalar getirmiştir. Geçmişte halkla ilişkiler
uzmanları, mesajları hedef kitleye iletmek için neredeyse tamamen kitle
iletişim araçlarına güvenirken, internet, kuruluşlar ve hedef kitleleri
arasında doğrudan, iki yönlü iletişim için yeni fırsatlar sunmuştur.
Çevrimiçi halkla ilişkiler alanı, 'müşteriler ve tüketiciler, çalışanlar,
yatırımcılar ve bağışçılar, topluluk üyeleri, hükümet ve haber medyası
gibi önemli hedef kitleler ile iletişim ve ilişki kurmak için kuruluşlar
tarafından internet teknolojilerinin uygulanmasını içermektedir (
Hallahan, 2004; Avidar, 2011: 403). İnternetin ve World Wide Web
bileşeninin halkla ilişkileri değiştirdiğini yapılan bilimsel çalışmalara
bakarak söylemek mümkündür. Bloom 1999 yılında yaptığı bilimsel
bir çalışmada, internet ve halkla ilişkilerin birbirleri için çok uygun
olduğunu; ikisinin de hedefteki kişiler ile bir bağlantı kurmakla ve teke
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tek ilişkiler geliştirmekle ilgili olduğunu belirtmiştir(Gower and JungYul, 2001: 82).
İnternetin ortaya çıkardığı yeni medya, halkla ilişkiler meslek alanında
birçok olumlu ve olumsuz etkide bulunmuştur. Örneğin kuruma karşı
herhangi bir olumsuz haberin veya olumsuz bir müşteri deneyiminin
yeni medya kanalları sayesinde hızlı bir şekilde yayılma ihtimali söz
konusudur. Bu durumun bir krize sebebiyet vermesi mümkündür. Böyle
sorunlar ile karşılaşmamak için kurumun halkla ilişkiler uzmanlarının,
yeni medyayı bir anlamda 7/24 takip etme zorunluluğu vardır. Bunun
yanında internet ile kurumlar, ilgili hedef kitleleriyle istedikleri her an
iletişime geçebilmektedir. Eşik bekçisine ihtiyaç duymadan mesajlarını
hedef kitleleriyle doğrudan paylaşabilmektedir (Tokatlı, 2016: 885).
İnternet, halkla ilişkiler uzmanlarına araştırma yapma, müşterilere,
medyaya, rakipler ve içinde bulundukları sektöre ilişkin bilgileri en kısa
zamanda

toplama,

depolama

konularında

önemli

kolaylıklar

sağlamıştır. Ayrıca internet ile halkla ilişkiler faaliyetleri içinde
gerçekleştirilen araştırmaların daha kolay sonuçlandırılması, ölçme ve
değerlendirme yapılması mümkün olmuştur. Bu sistem, halkla ilişkiler
uygulamacılarına, daha çok bilgiyi daha detaylı, daha hızlı ve daha
ucuza edinme olanağı vermiştir (Yurdakul, 2006:195). İnternet halkla
ilişkilere değişik uygulama alanları sağlamıştır. Bu uygulama
alanlarını; elektronik postalar, bloglar, çevrimiçi izleme ve ölçümleme,
satış tutundurma çabalarının duyurulması ve takibi, çevrimiçi yatırımcı
ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri uygulamaları ve çevrimiçi
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medya ilişkilerinin sağlanması şeklinde özetlemek mümkündür
(Alikılıç, 2011: 9)
World Wide Web, haber medyası beklemesinden ve gazeteciler ile
editörlerin filtrelemesinden geçmeden kuruluşlar ve kamuoyu arasında
doğrudan iletişime izin veren ilk halkla ilişkiler kitle ortamı olarak
kabul edilir. İnternet, kuruluşların çevrimiçi olarak hedef kitlelerine
ulaşmaları ve onlarla etkileşimde bulunmaları için bir dizi fırsat sunan
benzersiz bir ortamdır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, internet
aracılığıyla hedef kitleleri ile doğrudan demokratik, şeffaf ve dürüst
iletişim

kurabilmektedir.

İnternet,

halkla

ilişkiler

mesleğinde

etkileşimli iletişim, mesleki gelişim ve araştırma yürütmek için stratejik
bir araçtır (Kirat, 2007:167). İnternetin daha düşük maliyet, hızlı erişim,
hedef kitleye doğrudan temas gibi çeşitli avantajları tespit edilmiş olsa
da, küreselleşen ağlar nedeniyle çeşitli zorluklarında beraberinde
geldiği ve sürekli gelişen internet dünyasına ayak uydurmanın
zorluğunu unutmamak gerekmektedir.

Günümüzün halkla ilişkiler

uygulayıcıları, geleneksel medya alanından önemli ölçüde daha
karmaşık, çeşitli ve dinamik olan ve her zamankinden çok daha şeffaf
ve etkileşimli bir şekilde bilgi paylaşmalarını gerektiren yeni medya
ortamları ile karşı karşıyadır. Halkla ilişkiler uzmanları bu değişiklikler
karşısında hedef kitlelerinin taleplerini ve bakış açılarını kabul ederek,
anlamalı ve yeni medya kanallarının sunduğu fırsatları tam olarak
kullanmalıdır (Bhargava, 2010: 2).
İnternetin ortaya çıkışı, halkla ilişkiler pratisyenlerinin bilgiyi dağıtma,
hedef kitleler ile etkileşim kurma, krizlerle başa çıkma ve sorunları
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yönetme şeklini de önemli ölçüde değiştirmiştir. İnternet ayrıca halkla
ilişkilerin faaliyet gösterdiği yasal ortamı da değiştirmiştir. Kuruluşlar,
güvenliği artıracak ve güvenlik açıklarını azaltacak donanım ve yazılım
korumalarına yatırım yapmalıdır (Hallahan, 2004a: 266).
Genel

olarak

değerlendirildiğinde

geleneksel

halkla

ilişkiler

uygulamaları günümüzde devam etmekle beraber, internetin halkla
ilişkiler alanına yeni araçlar ve kolaylıklar getirdiği görülmektedir.
Hedef kitle ile doğrudan istenilen zamanda görüşme, etkileşim, diyalog,
tanıma ve tanıtmada kolaylıklar, kriz, imaj, itibar ve marka yönetimi
gibi hemen hemen tüm halkla ilişkiler alanlarında online uygulamalar,
halkla

ilişkilerde

internetle

beraber

ortaya

çıkan

dönüşümü

hızlandırmaktadır. Bunun yanında internet ve onun getirdiği yeni
mecraların halkla ilişkiler uzmanları tarafından stratejik bir şekilde
kullanılmaması, şirket ve kurumlar açısından birçok soruna neden
olabilmektedir. Hatta şirketlerin varlığını bile tehlikeye düşürmesi
mümkündür. Etkileşimli, hızlı, esnek ve daha az maliyetli bu dijital
ortamda gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin hem uygulama
hem de halkla ilişkiler profesyonelleri açısından bilimsel anlamda
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM:
DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER
Günümüzde teknolojideki ilerleme hayatımızın adeta her alanına
yansımıştır. Özellikle 2019 sonunda ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla
beraber, dijital uygulamaların daha da yaygınlaştığını söylememiz
mümkündür. Yüz yüze iletişimin yerini zaman zaman sanal ortamların
aldığı bu dijital çağda, birçok alanda yapılan uygulama ve faaliyetler
dijital platformlara doğru kaymaya başlamıştır. Seitel, 1998’de yaptığı
bir çalışmada "çevrimiçi değilseniz, yoksunuz" diyerek dünyanın 21.
yüzyılda nereye doğru gittiğini tahmin eden İngiliz fütürist Peter
Cochrane'den alıntı yapmış (Seitel, 2001: 298; Bhargava, 2010: 1) ve
dijital dünyada var olmayanların gerçek dünyada da varlığının pek
önemi olmadığına değinmiştir. Şüphesiz ki son yıllarda internet diğer
tüm iletişim kanallarından daha hızlı gelişmiş, yaşamı ve meslekleri
dinamik olarak değiştirmiştir. Halkla ilişkiler uygulamaları bu
çevrimiçi devrimden önemli ölçüde etkilenen mesleklerden biridir
(Phillips, 2001; Bhargava, 2010: 2). İnternet ile online halkla ilişkiler,
dijital halkla ilişkiler, web tabanlı halkla ilişkiler şeklinde adlandırılan,
temelde internet tabanlı teknolojilerin kullanıldığı halkla ilişkiler
faaliyetleri daha yaygın hâle gelmiştir.
1. Dijital Halkla İlişkiler Kavramı
Son yıllarda halkla ilişkilerin rolü değişmeye başlamıştır. 2003 yılında
hazırlanan bir raporda, halkla ilişkilerin daha önce medyayı etkilemek
için taktik bir araç olarak algılandığı; şimdi ise iletişim ortamlarının
çoğalması, paydaşlarla çoklu iletişim kurma ihtiyacı ve daha fazla
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kurumsal şeffaflık taleplerinin, halkla ilişkileri stratejik yönetimin
merkezine yerleştirdiğini belirtmektedir. Halkla ilişkilerin potansiyelini
ortaya çıkarmak ve iyi uygulamaları geliştirmek için sektörün internet
devriminin bir parçası olması gerekmektedir. Günümüzde dijital halkla
ilişkiler bir gereklilik olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Dijital
ortamdaki halkla ilişkiler uygulamaları bir iletişim fırsatını temsil
etmektedir (Petrovici, 2014: 80). İnternet ile paydaşlar artık bir
organizasyon hakkında birbirleriyle çok kolay şekilde iletişim
kurabilmektedir. İnternet ile gelen kolaylıkların yanında, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının

görevinin

daha

çok

arttığını

söylemek

de

mümkündür. Çünkü halkla ilişkiler uygulayıcıları Web' deki farklı
paydaşların artan gücüyle başa çıkacak stratejiler geliştirmek zorunda
kalacaklardır (Van der Merwe vd. , 2005: 39-48; Petrovici, 2014: 80).
Dijital halkla ilişkiler uygulamaları kamu ve özel kurumların paydaşları
ile çift yönlü bir iletişim kurmaları için en uygun yoldur.
Dijital halkla ilişkiler yeni bir kavramdır. Genel olarak bakıldığında
dijital uygulamaları içeren halkla ilişkiler araştırmalarında üç terim
kullanılmıştır. Bunların ilki web sitesi / web tabanlı halkla ilişkilerdir.
İkincisi çevrimiçi (online) halkla ilişkilerdir. Üçüncüsü ise internetle ile
ilgili halkla ilişkiler uygulamalarıdır. Bu tanımlamalarda çeşitli
sorunlar vardır. Örneğin, dijital halkla ilişkileri sadece "web sitesi / web
tabanlı halkla ilişkiler" olarak ele almak kavramı yalnızca bir dijital
platform olan web sitelerinin ötesine geçirmemektedir. "Çevrimiçi
halkla ilişkiler ", kabul edilebilir bir tanım olsa da bu tanımlamada da
halkla ilişkiler pratisyenlerinin internetle neden ilgilendiklerine dair
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belirli bir ifade söz konusu değildir. "İnternet ile ilgili halkla ilişkiler”
terimi ise gelecekteki gelişmelere ilişkin, teknolojik determinizmi riske
atarak internete çok fazla vurgu yapmaktadır (Huang vd., 2017:1366).
Dijital

halkla

ilişkiler

ve

online

halkla

ilişkiler

birlikte

kullanılabilmektedir. Fakat online halkla ilişkilerde sadece internet
temelli uygulamalar yer alırken; dijital halkla ilişkilerde internetle
birlikte dijital hale dönüştürülmüş tüm araçlar kullanılmaktadır. Bu
nedenle dijital halkla ilişkilerin online halkla ilişkileri de kapsadığını
söylemek mümkündür (Herbert, 2005: 140). Literatürde her iki ifade
kullanılmakla birlikte, online halkla ilişkilerin dijital halkla ilişkilerin
içinde değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.
Dijital halkla ilişkiler, hedef kitleleri bir kuruluşun hizmetleri
konusunda

veya

kuruluşla

ilgili

güncel

konular

hakkında

bilgilendirmek için çevrimiçi haber bültenleri yayınlamayı, gazetecilik
ağlarının gücünden yararlanmayı ve internet aracılığıyla kamuoyuna
bilgi yaymayı içermektedir (Gifford, 2010: 63). Dijital halkla ilişkiler
bilgisayar aracılı olduğu için halkla ilişkiler uygulayıcılarının
bilgisayarın ne olduğu, bileşenleri ve temel işlevleri hakkında bilgiye
sahip olması gerekir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının, bilgisayar
okuryazarı olması önemlidir. Ofislerinde kişisel bilgisayarlar, diz üstü
bilgisayarlar, dijital telefonlar, dijital kameralar, fotoğraf ve video
kameralar, faks makineleri, e-posta adresleri, internet olanakları gibi
modern bilgi teknolojisi olanaklarına sahip olmaları gerekir. Ayrıca eposta kullanımı, web sitelerinin nasıl oluşturulduğu ve dijital
kameraların nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi sahibi olmaları
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önemlidir (Herbert, 2005, 136-140). Unutulmamalıdır ki halkla
ilişkilerde kitle iletişim aracının doğru seçimi ve kullanımı, mesajın
hedef kitleye sorunsuz bir şekilde ulaşmasında büyük rol oynamaktadır.
Halkla ilişkiler faaliyetleri için internet teknolojisinin kullanımı dijital
halkla ilişkiler olarak da bilinmektedir. Dijital halkla ilişkilerin çeşitli
tanımları vardır. Dijital halkla ilişkiler, interneti bir tanıtım aracı olarak
kullanan halkla ilişkiler çabasıdır. Dijital halkla ilişkiler, siber uzayda
halkla ilişkiler işlevlerinin uygulanması olarak da görülmektedir
(Kharisma ve Kurniawan, 2018 ). Bu nedenle, dijital halkla ilişkiler,
Hedef kitle ile iletişim kurmak için dijital medyayı kullanarak halkla
ilişkiler faaliyetlerinin uygulanmasıdır (Laksamana, 2015; Kharisma
ve Kurniawan, 2018: 14).
Dijital halkla ilişkiler internet uygulamaları aracılığıyla bir kuruluş ile
halkı arasındaki iletişimin yönetimidir. Bu tanım kapsamında internet
uygulamaları ile kastedilen, internet aracılığı ile metin, ses, grafik,
görüntü, video veya ikili dosyalar ile verileri işleyen; sağlanan bilgileri
görüntüleyen web siteleri, oyunlar ve anlık mesajlaşma hizmetleridir
(Huang vd., 2017:1366). Yeni bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla
bilgisayar ortamlı gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarına da
dijital halkla ilişkiler demek mümkündür. Dijital halkla ilişkiler, halkla
ilişkilerin dijital medyadaki halidir (Sönmez, 2020: 188).
Halkla ilişkilerin temel dayanakları bazı yönlerden, dijital medyadaki
devrimle

değişmemiştir.

Hatta

birçok

uygulayıcının

iletişim

yöntemlerini kopyalayıp dijital ortama yapıştırdığını söylemek
mümkündür. Bu durum dijital halkla ilişkilerin gerçek potansiyellerini
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ve yeteneklerini baltalamaktadır (Grunig, 2009: 15-16). Bu nedenle,
dijital araçlar ile birlikte halkla ilişkiler uygulama araçları değişmiş olsa
da, içerik açısından halkla ilişkiler uygulamalarının çok değişmediğini
söylemek mümkündür.
2. Dijital Halkla İlişkilerin Amaçları
Dijital halkla ilişkilerin amaçları temelde geleneksel halkla ilişkilerin
amaçları ile örtüşmektedir. Son araştırmalar, artan sayıda halkla
ilişkiler uygulayıcısının paydaşlarla iletişim kurmak için web siteleri,
sosyal ağ hizmetleri vb. gibi internet uygulamalarını benimsediğini
göstermektedir (Guillory ve Sundar, 2014; Taylor ve Kent, 2010;
Huang vd., 2017). Örneğin, 283 halkla ilişkiler uygulayıcısının katıldığı
bir ankette, ortalama bir katılımcı bloglar, sosyal ağlar vb. gibi 5,98
farklı sosyal medya türünü kullandığını bildirmiştir (Eyrich vd. , 2008;
Huang vd., 2017). Ampirik çalışmaların sonuçları aynı zamanda web
siteleri ve sosyal medya gibi internet uygulamalarının, sadece halkla
ilişkiler pratisyenlerinin paydaşlara bilgi sağlamaları için ek bir yol
sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğrudan etkileşimi ve kamuoyu
ile uygun ilişkilerin sürdürülmesini kolaylaştırdığını da göstermektedir
(Capriotti ve Kuklinski, 2012; Huang vd., 2017) .
Dijital halkla ilişkiler tarafından sunulan fırsatlar çok büyük ve
çeşitlidir. Bunun nedeni, elektronik bilgi iletişim teknolojisinin,
güdümlü veya dijital meditasyona dayalı bilgi, faaliyet ve stratejilerin
günümüzün rekabetçi ve küreselleşmiş sosyoekonomik dünyasında
şirketler ve kuruluşlar için çok zorunlu hale gelmesidir (Herbert,
2005:139). Dijital ortamdaki halkla ilişkiler aracılığıyla, bireyler
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kuruluşla etkileşim kurma ve anında yanıt alma şansına sahip
olmaktadır. Böylece hedef kitle ile etkili ve karşılıklı olarak avantajlı
bir iletişim mümkün kılınmaktadır. Hedef kitleyi tanıyabilmek ve daha
düşük maliyetler ile bunları yapabilmek dijital halkla ilişkilerin diğer
önemli avantajlarıdır. Bu yeni halkla ilişkiler uygulamalarının, bir
diğer avantajı ise dış hedef kitle ile iletişimde kitle iletişim araçlarını
kullanan geleneksel halkla ilişkilerden farklı olarak, dijital ortamdaki
halkla ilişkilerde mesaj deformasyonu olasılığının arada başka aracılar
olmadığı için daha düşük olmasıdır. Ayrıca hedef kitleyi bilgilendirmek
için web sayfası gibi farklı uygulamalarda kullanılmaktadır (Haig,
2000: 4; Petrovici, 2014: 81).
Dijital halkla ilişkiler ile yapılan aslında geleneksel halkla ilişkilerdir.
Bunun yanında içerik üretme ve pazarlama, sosyal medya analizi ve
arama motoru analizi yapmada mümkündür. Dijital halkla ilişkiler ile
online itibar yönetimi, marka yönetimi, imaj yönetimi gibi çalışmalarda
yapılabilmektedir (Sönmez, 2020: 188). Geleneksel ve dijital halkla
ilişkiler bir birlerini tamamlamaktadır. İkisinde de temel amaç
kurumların belirlenen hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.
3. Dijital Halkla İlişkilerde Diyalog ve Etkileşim
Yeni dijital medyanın diyalojik, etkileşimli, ilişkisel ve küresel
özellikleri, dijital medyayı halkla ilişkilerin stratejik yönetim
paradigması için mükemmel bir şekilde uygun hale getirmektedir
(Grunig, 2009: 6). Diyalojik iletişim, sosyal ağların güçlü gelişimi ile
desteklenmektedir.

Web 2.0, kurumların kendi hedef kitleleri ile
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diyalog kurma biçiminde önemli değişiklikler yaratarak interaktif
iletişime giden yolu açmaktadır (Capriotti ve Kuklinski, 2012: 619).
3.1. Diyalog Kavramı ve Diyalojik Halkla İlişkiler
Diyalog, yaklaşık otuz yıldır halkla ilişkiler teorisinin merkezinde yer
almaktadır. Daha kesin bir ifade ile 1970'lerin sonlarından beri simetrik
iletişim, ilişki yönetimi veya sorumluluk kavramlarını kullanan
araştırmacılar ve yazarlar tarafından halkla ilişkilerde diyalog teorisinin
temel kaygıları üzerinde çalışılmıştır (Pieczka, 2009: 2). Diyalog
kavramının kökleri felsefe, retorik, psikoloji ve iletişim gibi çeşitli
disiplinlere dayanmaktadır. Filozoflar ve retorikçiler uzun zamandır
diyaloğu en etik iletişim biçimlerinden ve gerçeği yalandan ayırmanın
temel yollarından biri olarak görmüşlerdir. Halkla ilişkilerde diyalog ise
çoğu zaman, hedef kitle ile sorunlar hakkında iletişim kurmak olarak
tanımlanır. Ancak, diğer zamanlarda diyalog, “tartışma” ya da Heath'in
retorik diyalog dediği şeyle eşittir. Heath'e göre "diyalog, ifade ve karşıt
ifadeden” oluşur. Bu diyalog anlayışında açıkça görülen, kamu
politikası sürecinde örgütsel iletişimin savunuculuk işlevidir ( Kent ve
Taylor, 2002: 22).
Bir örgüt ile onun hedef kitlesi arasındaki iletişimin diyalojik olması
için geleneksel halkla ilişkiler anlayışının örgütleri ön plana alan, hedef
kitleleri örgüt amaçlarına göre manipüle eden iletişim davranışından
uzaklaşması gerekmektedir. Onun yerine kurum ve hedef kitlelerinin eş
düzeyde ortaklar olarak görüldüğü ilişki yönetimine dayalı bir iletişim
anlayışı benimsenmelidir. Bu dönüşümü ortaya çıkaran en önemli
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gelişme internet teknolojisinin sunduğu yeni iletişim ortamlarıdır
(Yağmurlu, 2013:111).
Diyalog kavramının belli temel özellikleri vardır. Bunlardan bazılarını
şöyle ifade etmek mümkündür (Wierzbicka, 2006: 689- 690; Pieczka,
2009: 8-9):
• Diyalog, aralıksız değil, ayrı bölümler halinde bir süre devam
eden bir süreçtir.
• Diyalog, prototip olarak iki grubu içeren bir grup aktivitesidir.
Karşılıklı; belirli bir konu yelpazesinden - muhtemelen karşılıklı
ilgi alanlarından bahsetmekten ibarettir.
• Diyalog, taraflar arasındaki tüm farklılıkları çözmeyi ve en
azından her grubun düşüncesini değiştirmesi ve sonuç olarak
diğer gruba yakınlaşması anlamında ortak bir düşünme biçimi
elde etmeyi amaçlamaz. Daha ziyade, iki grubun, muhtemelen
kendi pozisyonlarının açıklığa kavuşturulması yoluyla bazı ortak
zeminler keşfedecekleri umulmaktadır. Bununla birlikte, her iki
grubun da düşüncelerinde değişiklik olasılığına açık olması
umulmaktadır.
• Diyaloğa katılanlar 'belirli şeyleri söylemekten kaçınırlar. Biri
istemedikçe diğerine saldırmaz ve hatta onu eleştirmez. Fakat
diyaloğu bitirebilir.
• Diyalog bir saygı ve iyi niyet tavrı gerektirir.
• Diyalogda taraflar arasında farklılıklar vardır. Aynı veya çok
benzer görüşlere sahip kişiler arasında "diyalog" olamaz.
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Bazı halkla ilişkiler akademisyenlerine göre diyalog monolojik,
manipülatif

iletişim

modellerinden

daha

ahlaki

olarak

tanımlanmaktadır. Botan'ın açıkladığı gibi, “Halkla ilişkilere yönelik
geleneksel yaklaşımlar, hedef kitleleri ikincil bir role indirerek, onları
örgütsel politika veya pazarlama ihtiyaçlarını karşılama araçları haline
getirmektedir. Oysa diyalog, halkları organizasyonla eşit iletişim
statüsüne yükseltmektedir (Botan, 1997: 196; Kent ve Taylor, 2002:
24). Halkla ilişkilerde diyalog fikri, kuruluşların kapalı ve gizli kalmak
yerine bireyler ve gruplarla açık ilişkiler oluşturmak için çalışması
gerektiğidir. Gerçekten de, reklamcılık ve pazarlama profesyonelleri ve
son yıllarda halkla ilişkiler uzmanları arasındaki en yeni eğilim
"ilişkiler" yaratmaya yöneliktir (McAllister-Spooner ve Kent, 2009:
223). Kent ve Taylor (2002) tarafından sunulan diyalog kavramıyla
daha kapsamlı bir ilişki kurma potansiyeli, şimdiye kadar web
sitelerinin veya daha genel olarak internetin diyalojik özellikleri üzerine
yapılan çalışmalarla ilişkilendirilmiştir (Pieczka, 2009: 13).
Diyalojik iletişime ait özellikler beş başlıkta toplanmaktadır.

Bu

özellikler: karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve taahhüt’dür. Bu
özellikler, diyalog kavramının altında yatan örtük ve açık varsayımları
kapsamaktadır (Kent ve Taylor, 2002: 25). Diyalog, kişiler arası iletişim
için ilişkisel bir stratejiden daha fazlasıdır; diyalog aynı zamanda
dolayımlı ilişkilere de rehberlik edebilir (Taylor vd., 2001).
Kent ve Taylor (1998, 2002), World Wide Web aracılığıyla halkla
ilişkiyi kolaylaştırmak için teoriye dayalı, stratejik bir çerçeve
sağlamıştır (McAllister-Spooner, 2008: 3). Kent ve Taylor hedef kitle
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ile arabuluculuk oluşturmak, iki yönlü olan diyalojik ilişkiler kurmada
rehberlik etmek için beş diyalojik halkla ilişkiler ilkesi ortaya
koymuşlardır. Bu ilkeler örgütlerin web sayfalarının diyalojik
özelliklere sahip olup olmadığının ölçülmesi için belirlemiştir. Bunlar
diyalojik döngü, bilginin kullanışlılığı, ara yüz kullanım kolaylığı, geri
dönüş ziyaretlerinin oluşturulması ve ziyaretçilerin korunmasıdır
(Kentve Taylor, 1998). Konuyu maddeler halinde açıklamak gerekirse:
• Kuruluşların tüm hedef kitlelere değerli olan yararlı bilgiler
sağladığını öneren bilginin kullanışlılığı,
• Bilginin mantıksal bir hiyerarşik yapıda sağlanması gerektiğini
öneren ve sunulan arayüzün kullanım kolaylığının olması arayüz
kolaylığı,
• Web sitelerinin yüksek indirme hızlarına sahip olması,
zamanında bilgi sunması ve yalnızca diğer ilgili sitelere giden
temel bağlantıları içermesi gerektiğini savunan ve böylece
ziyaretçilerin ilgilerini çekerek bağlanmasını kolaylaştıran
ziyaretçilerin korunması,
• Sitelerin, özel forumlar, yorumlar, çevrimiçi soru cevap
oturumları ve ilgilenen ziyaretçilerin sorularını yanıtlamak için
çevrimiçi uzmanlar gibi tekrar ziyaretler için onları çekici kılan
özellikler içermesi gerektiğini savunan geri dönüş ziyaretlerinin
oluşturulması,
• Hedef kitlelerin kuruluşları sorgulamasına olanak tanıyan ve
kuruluşlara sorulara yanıt verme fırsatı sunan diyalojik döngüleri
şeklinde ifade etmek mümkündür.
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İlişki kurma çabaları açısından, diyalojik döngü özelliği tartışmasız en
önemlisidir. Çünkü hedef kitlenin kuruluşları sorgulamasına izin
vermekte ve kuruluşlara sorulara yanıt verme fırsatı sunmaktadır
(McAllister-Spooner, 2008: 3).
Diyalog teorisi, belki de son yirmi yılda halkla ilişkilere gelen en büyük
teoridir. Bununla birlikte, diyalog, sosyal medya platformlarında
paylaşılan sıradan ve narsistik konuşmalardan daha fazlasıdır. Diyalojik
iletişimciler, zorlu ve anlamlı etkileşimde bulunmaya kararlıdır ve
diyaloğu etkili bir şekilde kullanmak için diyalog teorisi ve tekniği
konusunda eğitim almaları gerekir (Kent, 2017). Diyalojik iletişim ile
birlikte, ayrı düşüncelere sahip taraflar bir araya gelip paylaşımda
bulunabilirler.
3.2. Diyalojik Halkla İlişkilerin Uygulanabilirliği
Diyalojik halkla ilişkiler, etik, iknadan çok uzlaşmayı vurgulayan yeni
bir model önermesi nedeniyle halkla ilişkiler alanına yeni bir bakış açısı
sunmaktadır. Fakat günümüz koşulları değerlendirildiğinde, var olan
sistem içinde bu yöntemin uygulanabilirliği oldukça tartışmalıdır
(Özoran, 2017: 5). Bu yöntemin uygulanabilmesi için hem kuruluşların
hem de hedef kitlenin bazı ilkeler çerçevesinde hareket etmesi
gerekmektedir.
Etik / ahlaki iletişimin bir özelliği olarak diyalog kavramı, simetrik
iletişim kavramından çok öncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte,
diyalog ile tam olarak ne kastedildiği, iki yönlü simetrik halkla ilişkiler
hakkındaki araştırmaların çoğunda açık değildir. Yakın zamanda halkla
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ilişkiler teorisinin geliştirilmesine yönelik ilişkisel bir yaklaşıma geçiş
nedeniyle, artık diyaloğun birçok yönünü daha tam olarak anlamak ve
diyalojik iletişimin örtük ve açık varsayımlarını ortaya koymak
gerekmektedir (Kent ve Taylor, 2002: 23).
Kent ve Taylor tarafından geliştirilen diyalojik halkla ilişkiler
yaklaşımında internetin diyalojik özelliklerine vurgu yapılmıştır. Bu
yaklaşıma göre internet dolayımıyla örgüt ve kamuları arasında gerçek
diyaloga dayalı bir ilişki kurulabilmesi mümkündür (Özoran, 2017:5).
Diyalojik halkla ilişkiler, kuruluşların halkla ilişkileri uygulamaya
yönelik en etik ve etkili yaklaşımlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Ancak çoğu kuruluş hala diyaloğu çok etkili bir şekilde
kullanamamakta

veya

hedef

kitlelerinin

ihtiyaçlarına

cevap

vermemektedir (Esrock ve Leichty, 1999; Kent vd., 2003; McAllisterSpooner ve Kent, 2009).
Dijital medyanın, diyalojik yapısının stratejik yönetim paradigmasına
yapısal olarak uygunluğu, diyalojik bir iletişim için kullanılacağı
anlamına gelmemektedir. Dijital medya ile iletişimin tek taraflı
kontrolü ortadan kalmaktadır. Fakat Grunig’in belirttiği gibi halkla
ilişkilerde mesaj ve etkisinin kontrolü gerçeklikten ziyade bir
yanılsamadır (Grunig, 2009: 4; Durusoy, 2018: 624). Halkla ilişkilerin
daha etik bir modeli olduğu savunulan diyalojik halkla ilişkilerin var
olabilmesi için örgütlerin diyalogu kendi çıkarlarını gerçekleştirmek
için bir araç olarak görmemesi gerekmektedir. Diyalog halkla
ilişkilerde bir amaç olarak görülmelidir. Fakat kapitalist sistem içinde
bunu uygulamak zordur. Çünkü ticari örgütlerin temel amacı kâr
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maksimizasyonudur ve halkla ilişkiler hâlâ örgütlerin amaçlarını
gerçekleştirmesi için kullanılmaktadır. Diyalog ortamının oluşması için
örgütlerin belirli bir sonuca ulaşma amacı gütmemesi ve kontrolü
bırakması gerekmektedir. Günümüz koşullarında var olan ekonomik
sistemde,

Kent ve Taylor’un diyalojik halkla ilişkiler teorisinin

uygulanma potansiyeli düşük olsa bile, bu teorinin var olan sistemi
sorgulayarak, yeni bakış açıları sunduğu da unutulmamalıdır (Özoran,
2017: 24-25). Kamu yararı ilkesi ile hareket edilmesi gereken halkla
ilişkiler alanında, bunun sağlanması için her zaman olmasa da diyalojik
halkla ilişkilerin bazı durumlarda uygulanması daha yerinde ve doğru
bir yaklaşım olacaktır.
4. Dijital Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
Halkla ilişkilerde hedef kitle ifadesiyle herhangi bir örgütün
uygulamalarından etkilenebileceği veya uygulamalarıyla örgütü
etkileyebileceği varsayılarak halkla ilişkiler çalışmalarında üzerinde
yoğunlaşılan kitle kastedilmektedir (Asna, 1998; Biber, 2007: 44). Özel
sektörde de kamu yönetiminde de hiçbir kuruluş hedef kitlesini dikkate
almadan varlığını uzun yıllar devam ettiremez. Kuruluşların iletişim
faaliyetlerinin yönlendirildiği kitle hedef kitledir. Yapılan halkla
ilişkiler

uygulamaları

neticesinde

hedef

kitlenin

etkilenmesi

beklenmektedir. Bu nedenle tüm iletişim faaliyetlerinde olduğu gibi
dijital halkla ilişkilerde de hedef kitle çok önemlidir. Zaten örgütler
hedef kitle sayesinde vardır ve hedef kitleye yönelik hizmet ve ürün
sunumu yaparlar.
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Kadıbeşegil 1998 yılında yazdığı eserinde, “Toplumsal yaşamı
etkileyen tüm değişimler halkla ilişkiler mesleğini icra edenlerin ilgi
alanına girer” ifadesiyle bir değerlendirme yapmıştır. Bu ifadede de
belirtildiği gibi, halkla ilişkilerin değişime daha duyarlı olma
zorunluluğu

bulunmaktadır.

Halkla

ilişkilerde,

hedef

kitleyi

etkilemenin en önemli yolu, hedef kitlenin duyarlı olduğu alanlarda ve
algılayabileceği yöntemle hareket etmektir (Gölönü, 2006: 76).
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu ortaya çıkan
internet temelli iletişim ortamları kurumların hedef kitleleriyle çift
yönlü bir iletişim ve ilişki kurmasına zemin hazırlamıştır.

Hedef

kitlelerin beklenti ve gereksinimlerinin tespit edilmesi, hedef kitlelerle
olumlu ilişkilerin oluşturulması ve hedef kitlelerle diyalog içinde
bulunulması bu araçlar ile daha kolay hale gelmiştir (Boztepe, 2013:
99). Her kuruluşun ya da şirketin hayatta kalma ve başarılı olma
becerisini etkileyebilecek bir dizi stratejik hedef kitlesi vardır.
Kuruluşlar yalnızca bu hedef kitlelerin rızasıyla iş yaparlar. Bu hedef
kitleler onaylarını geri alırlarsa, kuruluşlar ve şirketler engeller ile
karşılaşabilirler. Müşteriler, genel tüketiciler, çalışanlar, finansal hedef
kitleler, medya, kurumların iş yaptığı paydaşları-ortakları, yerelbölgesel ve ulusal devlet birimleri, aktivistler ve akademik camia bu
hedef kitleyi oluşturmaktadır (Holtz, 2002: xiii). Halkla ilişkiler
uzmanları hem geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarında hem de
dijital halkla ilişkiler uygulamalarında, bu hedef kitlelerle iletişim ve
ilişki kurmak ve sürdürmek istemektedir. Teknolojinin gelişmesi ile
birlikte dijital iletişim araçlarının olanakları gereği daha çok kişiye,
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farklı formatlarda mesajlar göndererek, anında çift yönlü iletişim
kurmak mümkün olmuştur. Dijital halkla ilişkilerin hedef kitleye
getirdiği en önemli katkılardan biri etkileşim ve diyaloga izin
vermesidir.
Çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları, kurumlar ile hedef kitleleri
arasında karşılıklı anlayış, güven ve iyi niyete dayanan ilişkilerin
oluşturulması ve geliştirilmesi amacına odaklanmaktadır. Hedef
kitlelerle olan ilişkilerin yönetiminde tek yönlü iletişim sürecindense,
çift yönlü simetrik iletişimi temel alan yapısıyla internet tabanlı iletişim
araçları hedef kitlelerin görüş, istek ve önerilerini dikkate alarak
kurumsal stratejilerde bu doğrultuda değişikliğe gidilmesine katkı
sağlamaktadır (Boztepe, 2013: 88). Kısacası dijital iletişim araçlarının
kullanıldığı halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitleyle aracı
olmadan iletişim kurmak, özel ve devlet kurumları için artık zor
değildir.
Dijital halkla ilişkiler bir kuruluş ile çeşitli hedef kitleleri arasında güçlü
ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmakla ilgilidir (Petrovici, 2014:
81). Dijital halkla ilişkiler, kullanıldığı alan içerisinde çok daha geniş
bir hedef kitleye ulaşmak için internetin gücünü kullanarak geleneksel
halkla ilişkiler yollarının ötesine geçebilmektedir (Gifford, 2010: 62).
Sosyal medya, bloglar ve diğer yeni teknolojilerin kullanımı olarak
tanımlanan dijital halkla ilişkiler şirketlerin çalışanlar, müşteriler,
hissedarlar, topluluklar, hükümetler ve diğer paydaşlar gibi stratejik
kamularıyla iletişim kurmasına (Özel ve Sert, 2014: 304) olanak
tanımaktadır.
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Dijital halkla ilişkilerde hedef kitleye ulaşmak kolay olsa da içinde
birçok zorluk barındırmaktadır. Farklı kültürlerden, coğrafyalardan ve
sosyoekonomik yapıdan gelen kişileri barındıran ve karmaşık olan bu
topluluğa ulaşmanın zorlukları çoktur. Hedef kitlelerle ilişki yönetimi
için birçok fırsat görünse de, küresel anlamda halkla ilişkiler yönetimi
ile ilgili az da olsa dezavantajlar da söz konusudur.

Bu

dezavantajlardan bazılarını sosyal medyanın dünya geneline yayılarak
son derece geniş bir kitleye ulaşması, kültürel farklılıklar, dünya
üzerinde

birçok

farklı

dil

kullanılması,

tasarım

farklılıkları,

hükümetlerin getirmiş olduğu güvenlik uygulamaları şeklinde
sıralamak mümkündür (Herbst, 2014: 6).
5. Dijital Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Dijital halkla ilişkiler araçlarının temelinde internet vardır. İnternet
olmadan bu araçların kullanımı mümkün olamaz. Rob Brown 2009
yılında yayımlanan eserinde, internetin diğer kitle iletişim araçlarının
çoğunu taşıyabilen ve destekleyebilen bir ağ olduğunu belirtmiştir.
İnternete erişmek için kullanılan cihazlar, cep telefonlarından diğer elde
tutulan interneti çok özel bir amaç için kullanan ürünlere kadar çok ve
çeşitlidir. İnternet televizyon, radyo ve gazete içeriğinin çoğunun yanı
sıra diğer pek çok şey için sunduğu erişim hızıyla tercih edilen bir yol
haline gelen dağıtım mekanizmasıdır (Brown, 2009: 25). Bu kitapta
dijital halkla ilişkilerde kullanılan araçlar ele alınırken, geleneksel
araçların internetle birlikte kullanımıyla ortaya çıkan internet üzerinden
yayın yapan televizyon, radyo ve gazete gibi araçlar ele alınmamıştır.
İnterneti kullanan yeni dijital ortam ve araçlar ile sınırlı tutulmuştur. Bu
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durum, bu araçların dijital halkla ilişkilerde kullanılmadığının bir
göstergesi değildir. Dijital halkla ilişkilerde elbette ki bu araçlardan da
yararlanılmaktadır.
Dijitalleşme, kuruluşların diğer işlevleri gibi halkla ilişkilerin doğasını
da değiştirmektedir. Örgütlerdeki halkla ilişkiler işlevi, kullandığı
araçlar açısından büyük bir değişim geçirmektedir. İnternet ile birlikte
halkla ilişkiler uzmanları, çıkar gruplarıyla iletişim kurmak için
geleneksel medyaya çok güvenmemeye başlamıştır (Jo ve Jung, 2005;
Gülerman ve Apaydın, 2017: 260). Basılı medyanın yaygın araçları
olan yıllık raporlar ve haber bültenleri; web siteleri ve e-postalar gibi
dijital araçlarla değiştirilmiştir. Bazı akademisyenler, sosyal medya
gibi yeni araçların marka bilinirliğine, kuruluşların itibarına ve müşteri
hizmetlerine katkı sağlama potansiyelinin yüksek olduğunu öne
sürmektedir. Dijital araçlar aynı zamanda, kuruluşların müşterilerle
etkileşimini artırarak halkla ilişkiler faaliyetlerini daha verimli ve etkili
bir şekilde yapmasını ve böylece hedef kitle ile uzun süreli ilişkiler
geliştirilmesini sağlamaktadır (Allagui ve Breslow, 2016; Gülerman ve
Apaydın, 2017: 260).
Dijital halkla ilişkilerde sosyal medya kullanımı önemli bir yer
tutmaktadır. Sosyal medya halkla ilişkiler uygulayıcılarının iletişim
stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Çoğu kurum sık
kullanılan sosyal medya araçlarını sitelerine eklemiştir. Halkla
ilişkilerde bu siteler, kurumlar tarafından tanıma, tanıtma ve
bütünleştirme amaçlı kullanılmaktadır (Yağmurlu, 2013: 97). Sosyal
medyanın çeşitli tanımları vardır.

Genel olarak sosyal medya,
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insanların video paylaşımından fotoğraf paylaşımına ve bloglardan
sosyal ağ web sitelerine, sanal dünyalara ve mikro bloglara kadar çeşitli
internet ortamları aracılığıyla içerik paylaşmaları ve işbirliği yapmaları
için bir araçtır (Mersham vd, 2009; Bhargava, 2010:1). Sosyal
medyanın artan popülaritesi, insanların, işletmelerin ve kuruluşların
iletişim kurma şeklini değiştirmiştir. Sosyal medya aynı zamanda
bilgiyi okuma ve yayma sürecinde içeriğin demokratikleşmesini ve
insanların oynadığı rolün değişimini sağlamıştır. Sosyal medyayı
tanımlamadaki

potansiyel

belirsizlik

ve

genişliğe

rağmen,

tartışılamayacak olan şey, bu yeni teknolojinin formatı ve diyalog
özellikleriyle bir kuruluş ile hedef kitleleri arasındaki iletişimin
doğasını tamamen değiştirmiş olmasıdır. Etkileşimli sosyal medya,
kamu sektöründe şeffaflık ve açık iletişim beklentilerini sağlamaya
çalışırken, aynı zamanda maddi açıdan özel bir fayda sağlamaktadır
(Avery ve Graham, 2013: 276).
2009 yılında yayımlanan The Social Media Bible başlıklı kitabında
Safko ve Brake dijital halkla ilişkiler araçlarını sıralamışlardır. Buna
göre sosyal ağlar, içerik yayınlayan siteler, fotoğraf paylaşım siteleri,
ses paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri, mikrobloglar, kişisel canlı
yayınlar, sanal dünyalar, sanal oyun ortamları, mobil araç uygulamaları,
bilgi toplama ve saklamaya yarayan araçlar, RSS zengin site özetleri,
arama motorları, kişiler arası iletişimde kullanılan Skype gibi
uygulamalar dijital halkla ilişkiler araçları olarak ele alınabilmektedir.
Kuşkusuz internet teknolojisi hızla gelişmektedir ve Safko ve Brake’in
çalışmasında belirttikleri uygulamalardan bazıları günümüzde yoktur.
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Fakat bunun yerine Instagram gibi bugün çok kullanılan bazı önemli
uygulamalar dijital halkla ilişkiler araçları içine girmiştir (Mert,
2018:728). Dijital halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan bazıları
aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
5.1. Wikiler
Wiki uygulamaları, değişikliklerin izlenmesine izin veren revizyon
mekanizmalarıyla
kolaylaştırır.

Wiki

desteklenen
teknolojisi

işbirliğine
bir

dayalı

topluluk

düzenlemeyi

platformu

olarak

kullanılabileceği gibi kişisel bir yazma ortamı olarak da kullanılabilir.
Wiki, 1994 yılında Ward Cunningham tarafından geliştirilmiştir. Wiki,
hızlı anlamına gelen Hawai dilinde "wiki-wiki" kelimesinden gelir.
“WikiWikiWeb” 1995 yılında Ward Cunningham tarafından, yazılım
programcılarının bilgi paylaşması için çevrimiçi bir kılavuz olarak
oluşturulmuştur. Wikipedia bu fikir üzerine yapılmıştır. İnsanların
çoğu, herhangi bir kullanıcı tarafından düzenlenebilen çevrimiçi bir
ansiklopedi

biçiminde

bir

Wiki

olan

Wikipedia'ya

aşinadır

(Bakardjieva and Gradinarova, 2012: 8).
Wikiler, içeriklerinin kullanıcılar tarafından yönetildiği, çeşitli
konularda düşünce ve bilginin paylaşıldığı web siteleri olarak ifade
edilebilir (Bruns, 2008: 103). Bir wiki, siteye erişen herkesin içerik
eklemesine veya zaten orada olan içeriği değiştirmesine olanak
sağlamak için tasarlanmış bir dizi web sayfası olarak anlaşılmaya
başlanmıştır.

Wiki'ler

basitleştirilmiş

bir

biçimlendirme

dili

kullanmaktadır. Bu nedenle HTML (HyperText Markup Language)
teknik anlayışı olmadan kişiler tarafından değiştirilebilmektedir. En çok
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bilinen wiki, ortak çalışmaya dayalı ansiklopedi olan Wikipedia'dır
(Brown, 2009: 39). Wiki'leri farklı kılan şey, kullanıcıların sitenin
içeriğini ve yapısını eklemekte ve değiştirmekte özgür olması, böylece
oluşturan kişi ile izleyici arasındaki ayrımı silmesidir. Wikipedia en çok
ziyaret edilen wikidir, ancak wiki'ler pasta tasarımı ve istihbarat
toplama gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır (Weisman, 2006;
Hickerson ve Thompson, 2009).
Alanda çalışan bazı kişilere göre halkla ilişkiler çalışanları,
Wikipedia'yı veya genel olarak wiki'leri düzenlememelidir. Çünkü
halkla ilişkiler çalışanları tarafından wiki'ye bilgi eklemek veya
herhangi bir içeriği düzenlemek ironiktir. Bunun etik bir durum
olmadığını düşünmektedirler. Oysaki wikiler halkla ilişkiler alanında
kullanılabilir. Birincisi, herhangi bir wiki'ye bilgi eklemekten veya
herhangi bir içeriği düzenlemekten tamamen kaçınmak gerekmektedir.
Bunun yerine müşterilere veya şirket içinde çalışanlara içerik ekleme
konusunda nasıl ilerleyecekleri hakkında tavsiyelerde bulunulabilir.
Ayrıca halkla ilişkiler danışmanları bir kuruluşun kendisi hakkında ne
söylemesi gerektiği konusunda temel ilkelere uymalı ve doğru bilgi
vermeli, tarafsız olmalıdır. Bu şekilde hareket edildikçe wikilere
yazmada herhangi bir sorun yaşanmayacaktır (Brown, 2009: 39-40).
5.2. Bloglar ve Kurumsal Bloglar
Bloglar, haberlerin bir araya getirildiği, farklı internet bağlantılarının
bulunduğu, bireysel ya da birkaç kişinin sorumluluğunda olan, sürekli
güncel tutulan bir web sitesi türü olarak tarif edilebilir. Bu çerçevede
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bloglara; metinler, videolar, resimler, ses kayıtları, bağlantılar,
yüklenebilmektedir (Sönmez, 2020: 188).
Birçok yönden bir blog bir web sitesine benzer, ancak bir blog
genellikle bazı tanımlayıcı özelliklere sahip olarak kabul edilir.
Blogların bir başlığı ve genellikle tarihi vardır. Bloglara neredeyse her
zaman yorumların eklenmesine izin verilmektedir. Bloga girişler
genellikle ters kronolojik sırada listelenmektedir. Birçok blog belirli bir
konuyu ele alır; diğerleri daha çok kişisel çevrimiçi günlükler gibidir.
Halkla ilişkiler alanında çalışanları en çok ilgilendiren bloglar, belirli
konuları kapsayan bloglardır (Brown, 2009: 27).
Son yıllarda popüler hale gelen, yeni çevrimiçi diyalog araçlarından biri
kurumsal blog'dur. Kurumsal bloglar, organizasyonda resmi veya yarı
resmi olarak görev yapan kişiler tarafından tutulur. Blog, kuruluş
tarafından açıkça veya dolaylı olarak onaylanır ve kamu tarafından bu
kuruluşla açıkça bağlantılı olarak algılanan bir kişi tarafından
yayınlanır. Bir iş blogu, şirketlerin müşterilerle konuşmasına ve
müşterilerin sadece onlarla konuşmak yerine onlara cevap vermesine
izin vererek iletişimi insanileştirebilir. Bloglar, kuruluşların halklarıyla
iletişim kurma şeklini değiştirirken, aralarındaki boşluğu "bir tıklama
uzunluğuna kadar” kapatır. Ayrıca, geleneksel web sitelerine göre
diyalojik iletişim ilkelerini daha büyük ölçüde birleştirirler ve bu
nedenle çevrimiçi ilişki kurma için daha uygundurlar (Lim ve Yang,
2006; Avidar, 2011: 404). Kurumsal bloglar web sitelerinin yanında
kullanıldıklarında oldukça faydalı olabilmektedir. Çünkü bloglar web
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sitelerinden daha farklı avantajlara sahiptir. Bunlar (Sönmez, 2020:
191):
• Daha hızlı ve daha kolay kurulabilmeleri,
• Güncellemelerinin kısa sürede yapılabilmesi,
• Güncellemek için ek bir teknolojiye ihtiyaç olmaması ve
kolaylıkla değişiklik yapılabilmesi,
• Web sitelerinden farklı olarak estetik kaygı taşımamaları ve
amacın sadece kamu ve hedef kitleyle iletişim kurmak oluşu,
• Daha interaktif olmaları,
• Kullanıcılarının istedikleri zaman yorum yapabilmeleri ve bu
yorumları güncelleyebilmeleridir.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları için bloglar çevrimiçi ilişki kurma
çabalarında etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Resmi bir kurumsal
blog başlatma, yazma ve sürdürme görevi, kurum içerisindeki herhangi
birine bırakılmamalıdır. Kurumsal blog yazarının, bir blogu yapan
şeyin bir parçası olan kendine özgü, bireysel sesini koruyacak kadar
bağımsız olması gerekmektedir. Ancak aynı zamanda mesajdan
çıkmaması veya kuruluş için utanç verici olabilecek öğeleri
yayınlamaması için de güvenilmelidir. İki yönlü simetrik iletişim
becerilerine sahip olan ve kuruluş ile hedef kitlesi arasında bilgi akışı
sağlayan halkla ilişkiler uygulayıcıları, etkili blog yazmanın
gerektirdiği mükemmel halkla ilişkiler türünü uygulayabilmelidir.
Böylece kurumsal bloglar örgütlerin çevrimiçi ilişki kurmalarında tam
diyalog potansiyeline ulaşmasına katkı sağlayabilir (Seltzer and
Mitrook, 2007: 229).
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Halkla ilişkiler çevrelerinde blog yazarlarının yeni gazeteciler olup
olmadığı konusunda tartışmalar vardır.

Blog yazarları gazeteci

değildir. Fakat dijital halkla ilişkilerde blogdaki yazılar hedef kitleyi
olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Halkla ilişkiler alanında
çalışanların geleneksel becerileri, medyanın çoğunun sosyalleştiği bu
yeni ortamda özellikle önemlidir. Blogcularla çevrimdışı konuşmanın
yanı sıra, bloglarına bir gönderi veya yorum ekleyerek onlarla çok basit
bir şekilde çevrimiçi sohbet edebilmek mümkündür (Brown, 2009: 28).
Bologlarda bazı sorunlarda yaşanmaktadır. Bu sorunlardan en yaygın
olanı, müşteriyi övmek için bir kuruluş veya bir halkla ilişkiler firması
tarafından oluşturulan bir blogun, kuruluşla bağlantısı olmayan bir blog
yazarı tarafından yönetildiği izlenimini vermek için sahte blogların
kullanılmasıdır (Grunig, 2009: 7). Ayrıca blog kullanımının kurumlar
açısından taşıdığı

riskler olabilir. Örneğin

kurum

tarafından

sunulanları, bir sebepten ötürü hayal kırıklığı ya da memnuniyetsizlikle
karşılayan müşteriler, protesto bloglarına veya protesto sitelerine sanal
şikâyette bulunmaya karar verebilir ya da kurum çalışanları blog
üzerinde aktif olmaya teşvik edildiklerinde, personelin kurum hakkında
olumsuz şeyler yazması mümkün olabilmektedir (Özel ve Sert, 2014:
311).
5.3. Mikrobloglar
Mikroblog, kullanıcıların son derece kısa salt metin blogları yazmasına
olanak tanıyan bir blog oluşturma biçimidir. Genellikle maksimum 140
karakterle sınırlıdırlar. Kullanıcılar daha sonra bunları herkesin
okuyabilmesi veya bir grupla kısıtlayabilmesi için yayınlamayı
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seçebilmektedir. Karakter sınırı, bu mesajların çeşitli yollarla, en
önemlisi SMS metinleri aracılığıyla yüklenebileceği anlamına
gelmektedir. Mikro bloglama, blog yazmaya benzese de doğası gereği,
kullanım şekli, uzun blogların kullanımından oldukça farklıdır (Brown,
2009: 36-37).
Mikroblogların en bilinen türleri Twitter, Foursquare, Friendfeed,
Tumblr, MySpace, LinkedIn, Google+’dır. Paylaşılan kısa metinlere
linkler

eklemek

vasıtasıyla

görsel

ve

diğer

içerik

türleri

kullanılabilmektedir (Brand Age, 2010). En popüler mikro blog
hizmeti, Temmuz 2006'da başlatılan Twitter'dır. İzleyicilerin veya
paydaşların kısa, düzenli güncellemelere ihtiyaç duydukları veya
bunlara ilgi duyacakları her türlü etkinliği veya programı tanıtan halkla
ilişkiler çalışanları için Twitter, iletişim programlarına yeni bir boyut
katmaktadır (Brown, 2009: 36-37). Twitter, dijital halkla ilişkilerde
yaygın olarak kullanıldığı için sosyal ağlar içerisinde aşağıdaki
başlıklarda tekrar ele alınmıştır.
5.4. Forumlar
Forumlar okurları edilgen konumdan çıkarmaktadır. Okurları olaylar ve
haberlere ilişkin görüş, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri
bir alana kavuşturmaktadır (Köse ve Yılmaz, 2010: 185). İnternet
yaygınlaştıkça bilgi paylaşımında artış olmuştur. Çoğu kişi bildiklerini
yazılı

hale

getirip

internet

ortamında

başka

insanlarla

paylaşabilmektedir. İnternette açılan tartışma forumlarında da her
konuda yazılar yayımlanabilmektedir. Bu bağlamda “bilgi ve paylaşım
platformları” olarak hizmet veren, aranılanları bilgi, eğlence vs. tek bir
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adreste insanların görüşlerine sunan “forumlar” ortaya çıkmıştır.
Forumların kuruluş hedefleri çeşitlidir. Örneğin, siyaset, spor, sanat ve
edebiyat alanında olabilirler. Buna bağlı olarak da hedef kitlesi farklılık
göstermektedir. Günümüzde bu forumlar aynı zamanda dedikodu iletim
aracı olarak kullanılmaktadır (Kocabay, 2007: 122-123). Özellikle
toplumun genelini derinden etkileyen ya da etkileme ihtimali olan kriz
anlarında, en temel ihtiyaçlarından biri olan haberdar olmak
gereksinimini karşılayabilmek için resmi kanalların yetersiz kaldığı
yerde insanlar söylentilere sarılabilmektedir. Bu noktada internetteki
forumlar hedef kitleye etki edebilmektedir (Köse ve Yılmaz, 2010: 186191).
Forumlar, kurumlar ve onların ürettikleri ürün ve hizmet hakkında
hedef kitlenin düşüncelerini yansıtması açısından dijital halkla
ilişkilerde önemli yer tutmaktadır. Forumlarda yazılanlar kurumların
imaj ve itibarını olumlu ya da olumsuz yönden etkileyebilmekte ve
hedef kitlelerde kuruma yönelik bir algı oluşturabilmektedir.
5.5. Sosyal İmler
Sosyal yer imi siteleri bağlantı imlerini düzenleyen, biriktiren sitelerdir
(Chan ve Guillet, 2012: 348; Aydın, 2012: 102). Sosyal yer imi,
internetteki favorilerinizi kaydetme yöntemidir. Bu bir Web 2.0 evrimi
olduğu için, saklanılan yer imlerinin de paylaşıldığı anlamına
gelmektedir. Gizli tutulabilir ya da bunları yalnızca belirli kişiler veya
gruplarla paylaşmak seçilebilir. Web tarayıcılarındaki sık kullanılanlar
gibi, yer imleri de kronolojik olarak, kategoriye veya etiketlere göre
düzenlenebilmektedir. Bu sosyal yer imi sitesinin, belirli bir yer imini
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seçen kullanıcı sayısı etrafında bilgi oluşturmasına olanak tanımaktadır.
Yer imleri derecelendirilebilir, tarayıcılara veya tarayıcılardan içe veya
dışa aktarılabilir. Böylece nerede olunursa olunsun favorilere
erişilebilmekte ve bunlar saklanabilmektedir (Brown, 2009: 48- 49).
Sosyal yer imi siteleri Digg, del.icio.us, Newsvine, Mixx it, Reddit’tir
(Aydın, 2012: 103).Yayınladığınız şeylere olan ilgiyi artırmak için bu
yer imleri fırsat sunmaktadır. Web sitelerinin, blogların ve sosyal
medya bültenlerinin yayılması için oluşturulan alanlarda, yer imlerine
bağlantılar sağlamak bunun en iyi yoludur (Brown, 2009: 49).
5.6. Podcasting
Bir podcast, internet üzerinden uygun bir medya oynatıcıya dağıtılan
bir ses veya video dosyasıdır. Podcasting, bir medya üreticisinin içeriği
yayınladığı yayınlama modelini kullanır. Kullanıcılar, özet akışı olarak
bilinen bir dizi podcast bölümüne abone olmaktadır (Frydenberg, 2008:
3).

Yayın ve internet hizmetinin birleşmesi olan podcasting web

yayıncılığı, yaygın bilgi işlem teknolojisi çağının bir örneğidir.
"Podcasting" terimi, "yayın yapmak" ve "iPod" kelimelerinin
birleşiminden ortaya çıkmıştır. Podcasting, toplu bir RSS (Really
Simple Syndication) web beslemesinin kullanılması veya bir URL'den
indirme

ve

kaydetme

yeteneği

ile

web

yayıncılığından

farklılaşmaktadır (Shim vd. 2007: 588).
Podcast'ler herhangi bir MP3 çalarda veya bilgisayarda dinlenebilir. Ses
materyali dağıtımı için bir araç olarak podcasting, radyonun sorumluluk
alanının ötesine geçen çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, bir
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eğitim aracı olarak kullanılabilir ve podcast yayıncılığının en büyük
kullanımlarından biri yabancı dil öğretimidir. Podcasting; etkinlikler,
konferanslar veya festivaller hakkında bilgi vermenin değerli bir
yoludur. Podcast'ler etkinliklerin, röportajların veya buna benzer
organizasyonların kayıtlarını hazırlayarak katılamayan kişileri dahil
etmenin bir yolu olarak kullanılabilir (Brown, 2009: 44).
Bilgi teknolojisindeki en son eğilimler arasında olan podcasting, hem
bir eğilim olarak iletişim alanında hem de yeni bir paradigma olarak
akademisyenler ve diğer teknolojiye ilgi gösteren tüm alanlarda
kullanılabilen bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır (Shim vd. 2007:
588). Web ‘de değişen her şeyin merkezinde içerik yer almaktadır.
Halkla

ilişkiler

kurumların

internet

ortamındaki

içeriğinden

sorumludur. Halkla ilişkiler çalışanları sadece basın bültenleri
hazırlamakla kalmamakta haber bültenleri, broşürler ve raporlar için
metinler hazırlamaktadır. Fakat ses veya video üretmek, halkla ilişkiler
uzmanının temel becerilerinden biri değildir, bu nedenle içeriğin nasıl
oluşturulacağı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu konuda
başka bir şirketten yardım almak daha doğru olabilir (Brown, 2009: 4546).
5.7. Sosyal Ağlar
Sosyal ağ, arkadaşlık, ortak ilgi alanları veya fikirler gibi kişilerarası
yollarla birbirine bağlanan insanların bir yapılandırmasıdır. Sosyal ağ
internet çağında oluşturulmamıştır. Çok önce vardır. Sosyal ağlar,
insanların psikolojik refahı için kritik öneme sahiptir. Bu durum yıllar
içinde kanıtlanmıştır. Ağa bağlı bilgisayarlar, sosyal ağların daha önce
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beklenmedik şekillerde genişlemesine ve büyümesine izin vermiştir.
Sosyal ağ, günümüzde endüstride ve popüler kültürde kullanıldığı
şekliyle, kullanıcıların etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan
çevrimiçi sosyal ağların oluşturulması ve büyümesine odaklanan belirli
bir web sitesi türünün kullanılmasını ifade etmektedir (Coyle ve
Vaughn, 2008: 13).
Halkla ilişkiler uygulamasının gelişimi, teknolojik ilerleme ile
yakından

ilişkilendirilmiştir.

İnternet

teknolojisindeki

hızlı

değişimlerin ardından, 2004-2006 yılları arasında YouTube ve
Facebook'un, 2007'de Twitter'ın ve 2009'da Çin anakarasındaki
mikroblog platformunun ortaya çıkışı halkla ilişkiler uygulayıcıları ve
akademisyenlerin dikkatini çekmiştir (Huang vd., 2017: 1364). Sosyal
ağlar halkla ilişkiler uygulamalarının çoğunda kullanılmaktadır.
Örneğin sosyal medya kurumsal iletişim yönetimi için mükemmel bir
kanaldır. Kurum ve hedef kitle arasında olağanüstü bir erişim
sağlayabilir. Ayrıca kurum ve marka bilgilerini arayan birçok aktif
kullanıcı vardır. Kullanıcılar pasif alıcılardan aktif katılımcılara
dönüşmüştür. Sosyal ağlar, ilişkilerin ortaya çıktığı, ancak aynı
zamanda başladıkları kadar çabuk bitebilecekleri yerlerdir. Dijital
halkla ilişkiler yönetiminde kullanılabilecek blog, Twitter gibi çeşitli
sosyal medya platformları vardır. Halkla ilişkiler uzmanları tarafından
en yaygın olarak kullanılan iki sosyal medya platformu Facebook ve
Twitter’dır. Onların ardından LinkedIn ve YouTube gelmektedir
(Kharisma ve Kurniawan, 2018: 15).

D İ J İ T A L D Ü N Y A D A H A L K L A İ L İ Ş K İ L E R | 65

Yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının, kullanmayanlara göre
biraz daha geniş sosyal ağlara sahip olduğunu ve internetin bir bireyin
sosyal ağını sürdürmesine yardımcı olduğunu bildirmiştir (Coyle ve
Vaughn, 2008: 14). Sosyal ağlar çevrimiçi topluluklara dönüşmüştür.
En popüler sosyal ağ siteleri her gün milyonlarca insan tarafından
kullanılmaktadır. E-posta tarzı mesajlaşma ve anlık mesajlaşma (IM)
veya sohbet içermektedir. Sosyal ağlar, dosya paylaşımına, blog
oluşturmaya izin verirler ve her türden diğer platformlardan gelen
içeriği birleştirebilirler. Sosyal ağ, iletişim kurma ve bilgi paylaşma
şeklinde devrim yaratmıştır (Brown, 2009: 50). Bu nedenle sosyal
ağların, dijital halkla ilişkilerde yaygın bir şekilde kullanıldıklarını
söylemek mümkündür.
5.7.1. Facebook
Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg, tarafından 2004
yılında “The Facebook” adıyla kurulan sitedir. Kısa bir zaman içinde
Harvard öğrencilerinin yarısından fazlası tarafından kullanılmaya
başlanmıştır (Korkmaz, 2012: 110). Facebook, üniversite öğrencileriyle
iletişimin bir numaralı tercihi haline gelmiştir. İletişim kurmak için
telefon ve e-postadan daha üst sıralarda yer almıştır. Facebook’un
cazibesi basittir. Öğrenciler kendilerini ifade etmek ve akranlarıyla
özgürce iletişim kurmak için kendilerine ait bir yer istemiştir. Bu site,
öğrencilerin sosyal ağlarını kurmaları, dünyaya kim olduklarını
göstermeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri ve eski arkadaşlarına ayak
uydurmaları için kolay bir yol sağlamıştır. Facebook artık sadece
üniversite öğrencileri için bir araç değildir. Eylül 2006'da Facebook
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halka açılmıştır. Bundan önce, yalnızca “edu” e-posta adresine sahip
kişiler siteye erişebiliyorken, artık geçerli bir e-postası olan herkes
popüler sosyal ağ sitesinin kayıtlı bir kullanıcısı olabilmektedir (Stern
ve Taylor, 2007: 9). Facebook e-posta gönderme, anında mesajlaşma,
fotoğraf, müzik ve video paylaşma hizmetlerinin yanı sıra, yaklaşık bir
milyon farklı kişi tarafından geliştirilen binlerce uygulamaya erişim
sağlamaktadır (Korkmaz, 2012: 110). Facebook’un kullanım amaçları
değişiklik göstermektedir. Genel olarak arkadaş bulma/ denetim ve
gözetim/ video, resim, fotoğraf, müzik, fikir paylaşıma/ oyun oynama/
örgütlenme/ siyasal/ e-ticaret / cinsel ve ihbar amaçlı kullanıldığını
söylemek mümkündür (Toprak vd. 2009: 44).
Günümüzde halkla ilişkiler alanında da Facebook kurumların farklı
amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Facebook pazarlama
amaçlı halkla ilişkilerde katkı sağlayabilir. Örneğin Facebook içinde,
markalı içeriğin veya gönderilerin yayılması birkaç mekanizma
aracılığıyla

sağlanabilir.

Markanın

hayranı

olan

kullanıcılar,

profillerinde bu markalı içeriği görecek ve daha sonra beğenerek,
paylaşarak veya yorum yaparak etkileşimde bulunabileceklerdir. Bu
işlemlerin her biri, içeriği potansiyel olarak tüm müşterinin
arkadaşlarının profillerine tanıtmaktadır. Sonuç olarak, hayranların
arkadaşları

da

bu

içeriğin

katlanarak

yayılmasına

katkıda

bulunabilmektedir (Sabate vd., 2014: 1002). Sosyal ağlar önemli bir
araştırma aracı ve halkla doğrudan iletişimin bir yolu haline gelmiştir.
Bir kuruluşun Facebook sayfası, kuruluşların, halkın sayfaya
erişmesine olanak tanıyan resmi bir sayfa oluşturması için
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tasarlanmıştır. Genel olarak Facebook, en büyük sanal topluluk olarak
kabul edilebilir ve çevrimiçi marka topluluklarının geliştirilmesine izin
vermektedir (Eger vd. 2020).
Sosyal ağlar halkla ilişkilerde uygulama alanı olarak; örgüt haberlerini
duyurma, çeşitli konular üzerinde görüş bildirme ve kamuoyu yaratma,
web sitesine yönlendirme, kriz dönemlerinde halkla birebir iletişim
kurma, yeni üye kazanma, görünürlük elde etme, diğer sivil toplum
örgütleriyle iletişim ağı kurma, kampanyalara destek sağlama amacıyla
kullanılabilmektedir (Onat, 2010: 117). Bunun yanında Facebook gibi
bir sosyal ağ içinde faaliyet içeren bir kampanya planlarken göz önünde
bulundurulması gereken en önemli şey, katılımınız aracılığıyla hedef
kitlenize herhangi bir değer katıp katmayacağınızdır. Sadece ticari bir
mesajı tanıtmak önemli görülmeyecektir (Brown, 2009: 51). Kurumsal
Facebook sayfaları, kurumsal iletişim faaliyetlerinin sürdürüldüğü
etkili alanlardan biridir. Sayfa içeriğindeki uygulamalar ve ilişki
pratikleri, hedef kitleyle olan ilişkinin güçlendirilmesi ve paydaşların
gerekli enformasyona katılım sağlayarak paylaşması açısından oldukça
önemlidir. Facebook’ta hedef kitlenin sürece katılımı beğeni, yorum ve
paylaşım ile gerçekleşmektedir. Kurumlar Facebook sayfalarını itibar
ve imajlarını pekiştirmek ve yükseltmek amacıyla da kullanmaktadır
(Keskin ve Tanyıldızı, 2015: 468).
5.7.2. Twitter
Twitter, 2006 yılında geliştirilen ve Mart 2007'de South by Southwest
Web Ödülü'nü en iyi blog girişimi olarak kazandıktan sonra popüler
hale gelen bir mikroblog platformudur. Twitter belirli bir anda ne
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yaptığını açıklamak, diğer kullanıcılarla bilgi paylaşmak veya diğer
web sitelerine bağlantılar sunmak için kullanılabilmektedir. Kayıt ve
kimlik doğrulama gerektiren bir sosyal ağ olmasına rağmen,
kullanıcıların durum güncellemelerini danışmak amacıyla açıktır. Biri
ile iletişim kurmak için “Arkadaş” ya da tanıdık olmaya gerek yoktur
(Xifraa and Graub, 2010: 171). Sosyal ağ sitelerinde, kullanıcılar bir
bağlantıyı paylaştıkları diğer kullanıcıların bir listesini açıklayarak
ağlar

oluşturmaktadır.

Facebook'ta

en

görünür

bağlantılar

arkadaşlıklardan meydana gelmektedir. Twitter'da ise sosyal ağlar,
başkalarının Twitter mesajlarına bir abonelik biçimi olan takip ilişkileri
tarafından oluşturulmaktadır (Hogan, 2010; Himelboim vd. 2014: 363).
Twitter, kuruluşlara, web sitelerinde eksik olan ilişki kurma iletişimi
türü sağlayarak,

hedef kitle ile etkileşime girme yeteneği

sağlamaktadır. Twitter’ın, yanıtlar ve sözler gibi olası etkileşim
mesajlarının, diğer kullanıcılarla iletişimde kuruluşlara yardımcı
olabileceği düşünülmektedir (Saffer vd. 2013: 213). Twitter’ın bilgi
paylaşımında sıkça kullanıldığı görülmektedir. Twitter’ın kullanım
sürecinde, kullanıcılara kattığı en önemli özelliklerin başında
“öğrenme”

gelmektedir.

Kullanıcılar,

arkadaş

çevrelerinden,

akrabalarından, model olarak gördükleri kişilerden, öğretmenlerinden,
haber gruplarından veya sevdikleri ünlü kişilerden doğrudan ya da
dolaylı olarak haberdar olabilmekte ve bilgi edinebilmektedir (Odabaşı
vd., 2012: 95).
Önde gelen mikroblog platformu olarak Twitter, halkla ilişkiler
uzmanları ve akademisyenler tarafından etkili bir ilişki kurma aracı
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olarak kabul edilmiştir (Evans vd., 2011; Himelboim vd. 2014: 363).
Twitter'ın ilişki kurma potansiyeli, Facebook ve LinkedIn gibi diğer
sosyal ağlardaki profillerine bağlanarak bir kuruluşun sosyal
medyadaki varlığını geliştirme becerisiyle güçlendirilmiştir (Fischer ve
Reuber, 2011; Himelboim vd. 2014: 363).
5.7.3. Instagram
Instagram, 2010 yılında kurulmuştur. App Store ve Google Play'de
ücretsiz olarak bulunabilen Smartphone için bir mobil uygulamadır.
Esas olarak bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, ürünleri
görsel açıklamalarla görüntülemek için etkili bir iletişim ve pazarlama
aracı olarak çok etkilidir. Böylelikle bireyler ve şirketler için anında
faydalı bir sosyal ağ platformu haline dönüşmüştür. Dahası,
Instagram'ın

Facebook

tarafından

satın

alınması,

uygulamayı

potansiyel olarak milyonlarca kullanıcı için daha çekici hale getirmiştir(
Ting vd. 2015: 16).
Instagram, kullanıcılarının fotoğraf ve video çekmesini ve ardından
bunları diğer platformlarda paylaşmasını sağlayan çevrimiçi bir cep
telefonu fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı ve sosyal ağ hizmetidir.
Şu anda dünya çapında en hızlı büyüyen sosyal ağ sitesidir (Sheldon ve
Bryant, 2016: 89). Instagram marka kimliği ve bağlılığı oluşturmada
kullanılabilmektedir. Instagram’a olan ilginin artması onu iletişim için
seçilen ideal bir sosyal ağ yapmıştır. Instagram’da görselliğin ön plana
çıkması, hedef kitlenin markaya olan ilgisini arttırıp, onları ikna edebilir
ve hedef kitleyi ürünü almada harekete geçirebilir (Zolkepli vd., . 2015:
472). Bu nedenle Instagram pazarlama yönlü halkla ilişkiler
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çalışmalarında marka farkındalığı ve marka tutumu oluşturma gibi
amaçlar ile kullanılabilir.
5.7.4. LinkedIn
LinkedIn, iş odaklı bir sosyal ağdır. Ağda, 500 şirketinin tümünün
yöneticileri de dahil olmak üzere 20 milyondan fazla kişi vardır. Ağ,
kayıtlı kullanıcıların iş, üniversite veya hâlihazırda çevrimiçi veya
Outlook adres defterlerinizde listelenen kişiler aracılığıyla tanıdıkları
ve güvendikleri kişilerin kariyer geçmişlerini içeren bir kişi listesi
tutmasına olanak tanımaktadır. Listenizdeki kişiler “bağlantılar” olarak
adlandırılır. Kullanıcılar, e-posta adresleri olan fakat kullanıcı
olmayanları, bağlantı kurmaya davet edebilmektedir (Brown, 2009:
167).
Kuruluşlar müşterilere ve paydaşlarına ulaşmak için sosyal medya
mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Comer 2010 yılında yaptığı bir
çalışmada,

LinkedIn

’in

stratejik

kullanımlarını

şu

şekilde

tanımlamıştır: ilişkiler kurmak, potansiyel müşterileri anlamak, belirli
potansiyel müşterileri seçmek, potansiyel müşterileri belirli bir
markaya çekmek ve müşterileri dinlemek. Yapılan bu araştırmada,
LinkedIn kullananların başarılı ve varlıklı olduğu görülmüştür (Witzig
vd, 2012: 114). LinkedIn gibi dijital platformlar, kuruluşlara daha
kişisel bir düzeyde bağlantı kurma fırsatı sunarak kuruluşların hedef
kitleleri daha iyi anlamasını sağlamaktadır. Bu pazarlama "temas
noktaları", kuruluşların mesajlarını müşterilerinin günlük yaşamlarının
ritmine entegre etmelerine ve onlarla daha kişisel bir diyaloğa
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girmelerine yardımcı olmaktadır (Martin ve Todorov, 2010: 61; Witzig
vd., 2012: 114).
LinkedIn şirket profilleri, çoğu şirketin itibarını etkileyen önemli bir
faktör olarak ortaya çıkabilir ve bu nedenle halkla ilişkiler mesleği için
büyük ilgi ve önem taşıması mümkündür (Brown, 2009: 168). LinkedIn
’deki şirket profillerinin güncellenmesi ve profesyonel kişilerce
hazırlanması önemlidir.
5.7.5. YouTube
YouTube, Şubat 2005'te, “insanların dünya çapında bir web deneyimi
aracılığıyla orijinal videoları izleyip paylaşmaları için bir tüketici
medya şirketi '' olarak kurulmuştur. YouTube, abonelerin herhangi bir
kalitede video yükleyebileceği bir hizmettir. Böylece onları yüz
milyonları bulan potansiyel bir izleyici ile paylaşabilmek mümkündür.
Görüntüleyenlerin beğendiği yeni yayınlanan videoların bağlantıları
başkalarına dijital ortamlarda gönderilebilmekte ve bu da popüler
videoların çok sayıda izleyicinin dikkatini çekmesini sağlamaktadır
(Freeman ve Chapman, 2001: 207).
YouTube her ay 2 milyarın üzerinde izleyicisiyle, günde 1 milyar saatin
üzerinde izlenen videolarıyla, 18-34 yaş arası daha yüksek kullanım
oranıyla

televizyon

ağlarından

daha

fazla

izleyici

kitlesine

ulaşmaktadır. YouTube’un izlenme oranının yüksek olması nedeniyle
videolar pazarlama iletişim stratejilerinin önemli bir parçası olarak
kullanılabilmektedir (Peltekoğlu ve Askeroğlu, 2020: 149). İçerik
üreticileri ve sahipleri için YouTube, hedef kitlelere ulaşmak için hayati
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bir yol sağlamaktadır. Videoların itibarı veya teşhiri bu sosyal ağda
hızla yayılabildiğinden, YouTube viral pazarlama için bir platform
olma potansiyeline sahiptir(McDonald, 2009: 392).
Video paylaşım siteleri, tüketicilerin hataları ortaya çıkardığı veya kötü
müşteri deneyimini aktardığı şirketler için tehdit oluşturabilmektedir.
YouTube, içeriğin ilgi çekici olması koşuluyla şirketlerin kendilerini
tanıtabilecekleri bir yer olabilmektedir. Örneğin, bir ürünün nasıl
kullanıldığını anlatmak mümkündür. Fakat YouTube kurumsal
videonun yeri değildir (Brown, 2009:164). Daha çok pazarlamaya
yönelik halkla ilişkiler çalışmaları için uygundur.
Halkla ilişkilerde YouTube sponsorluk, ürün yerleştirme ve ürün
tanıtımı gibi halkla ilişkiler yöntemleri bağlamında bir iletişim ortamı
işlevi üstlenmektedir. Ayrıca yerel yönetimler, siyasal partiler ve
kuruluşlar bağlamında da YouTube’u halkla ilişkiler yöntemi olarak
değerlendirmek mümkündür (Peltekoğlu ve Askeroğlu, 2020: 149).
5.8. Kurumsal Web Siteleri
Web siteleri, kuruluşların kendilerini gösterebilecekleri, faaliyette
bulunabilecekleri, etkileşimli ortamların gerçekleştiği dijital araçlar
içerisinde yer almaktadır (Çiçek vd., 2010: 192). Web siteleri ile online
ortamda olan kişiler, hem kendi siteleri içinde zaman geçirmekte hem
de online olan diğer kişilerle etkileşime geçebilmektedir. Web siteleri
kamuoyu oluşturmaya da yardımcı olabilmektedir (Alikılıç, 2011: 65).
Halkla ilişkiler uygulayıcıları, geleneksel web sitelerini kendi
kuruluşları için internet üzerinde bir varlık oluşturmanın yolu olarak
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kullanmışlardır. Ancak, halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumsal web
siteleri için düşündükleri hedefler ile bu geleneksel sitelerin bir kuruluş
ile hedef kitlelerinin ilişki kurmasını sağlayacak özellikleri açısından
sunabilecekleri arasında bir boşluk vardır (Seltzer and Mitrook, 2007:
227). Bu nedenle kurumsal web sitelerinin özellikle halkla ilişkilerde
hedef kitle ile iletişim kurmada büyük rol oynadığını söylemek
mümkündür.
Kurumsal web siteleri, halkla ilişkiler uygulayıcılarına, bir kuruluşun
müşterilerine ve diğer paydaşlarına nasıl hizmet ettiğine dair dünyaya
bir bakış açısı vermesi ve farklı hedef kitlelerle diyalog kurması için
zorlu bir fırsat sunmaktadır (Esrock ve Leichty, 1998; Kent ve Taylor,
1998; Pinkham, 1998; . Naudé vd., 2004 ). Dijital halkla ilişkiler ile
oluşturulan bağlantılar aracılığıyla bir web sitesini keşfeden
ziyaretçilerin belirli bir yüzdesi sitedeki içeriğe göz atacak, diğerleri
bilgi isteyecek ve bazıları mesleki ve sürekli eğitim ihtiyaçlarını
karşılayan programlara kaydolacaktır. Google, Yahoo, Bing ve diğer
arama motorlarında iyi sıralama, web sitesi optimizasyon stratejileri ve
çevrimiçi haber bültenleri, düşük bir maliyetle çekici avantajlar
yaratmaktadır (Gifford, 2010: 63).
Web siteleri interaktiftir. Böylece tüketicilerin ihtiyaçlarının tespit
edilmesini ve bu doğrultuda ihtiyaçlara yönelik tutumlar sergilenmesini
sağlamaktadır. Web sitelerinin bu özelliği firmanın markası üzerinde
de etki yaratır. Web sitesi kullanıcılara geri bildirimde bulunma imkânı
vererek müşterilerle marka arasında bir bağ oluşmasına yardımcı
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olmaktadır. Ayrıca web sitelerinin tasarımı da markanın tüketici
gözündeki değerini etkilemektedir ( Altınkaya ve Nacar, 2020: 181).
Sınırlı mali kaynaklar nedeniyle ücretli reklama yatırım yapamayan,
kar amacı gütmeyen kuruluşlar için web kullanımının belirli avantajları
olabilir. İyi tasarlanmış bir web sitesi sayesinde, STK'lar gibi kuruluşlar
çok fazla para harcamadan kendilerini güçlendirebilir, daha yaygın
olarak duyulabilir, daha görünür hale gelebilir ve potansiyel
sponsorlarla ve hedef kitleyle etkileşim kurabilir (Naudé vd., 2004: 88).
Web sitesinin etkin olabilmesi için amaçların ve hedef kitlenin
belirlenmesi, maliyet etkinliğinin hesaplanması ve bu amaçla da web
kullanıcılarına yönelik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca
web sitesi oluşumunda görev alan kişilerin halkla ilişkilerde araştırma,
planlama ve değerlendirme konularında uzman kişiler olması önemlidir
(White ve Raman, 1999: 416-417; Tanyıldızı ve Karatepe, 2011: 521).
Web sitesi oluşturmak için birçok neden vardır. Şirketlerin web siteleri
oluşturmak için en önemli dört nedeni imaj oluşturmak, ürün satmak,
ürün satışının desteklemek ve reklam verebilmektir.

Bir site, bu

amaçların bir kısmını veya tümünü gerçekleştirebilir. İmaj oluşturmak,
sitenin şirketin ürün veya hizmetlerinin kişiliğini yansıtacak bir site
olma özelliği taşıması anlamına gelmektedir. Web üzerinden kurumlar,
şirketler ve bireyler başka bir ortamda ulaşılması imkansız olan bir
hedef kitleye ulaşmayı göze alabilmektedir (Herbert, 2005: 136-137).
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5.9. Diğer Dijital Halkla İlişkiler Araçları
Dijital halkla ilişkiler araçları çok çeşitlidir. Her yeni dijital
uygulamanın ortaya çıkması ile bu araçların da çeşidinin arttığını
söylemek mümkündür. Bu başlık altında dijital halkla ilişkilerde
kullanılan iki önemli araç olan elektronik posta ve sanal haber bültenleri
kısaca ele alınmıştır.
E-posta, erişimi olan herkesin yayıncı olmasına izin veren ilk internet
aracıdır. E-posta, uygulayıcıların müşterilere ve işverenlere değer
sağlamak için izleyicileri etkilemek zorunda olduğu bu yeni merkezi
olmayan dünyada bir halkla ilişkiler aracı olarak muazzam bir
potansiyele sahiptir. Halkla ilişkilere katkıda bulunan e-posta
uygulamalarının çoğu, World Wide Web ile başlamaktadır. Kişilere,
onların açık rızası olmadan gönderdiğiniz e-postaya, internetin en
popüler olmayan ticari kullanımlarından biri olan spam denilmektedir
(Holtz, 2002: 51-52).
World Wide Web ve e-posta, 2000 yılında yapılan bir ankete göre
halkla ilişkiler biliminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Uygulayıcılar, e-postanın medya ilişkilerinde çok önemli olduğunu
görmüştür. Web kullanımı ve e-postanın birlikte medyada yer almayı
kolaylaştırdığı ve halkla ilişkiler çalışmalarını geliştirdiği bilinmektedir
(Duke, 2002: 311). Halkla ilişkiler alanında e-posta kullanımı ile ilgili
yapılan bir araştırmada, e-posta kullanımı halkla ilişkilerin tamamlayıcı
bir parçası olarak görülmüştür. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının hedef
kitlelerle stratejik olarak ilişki kurmada temel bir araç olarak e-posta
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kullandıkları ortaya konulmuştur (Duke, 2002: 321; Tanyıldızı ve
Karatepe, 2011: 523).
Basın bültenleri, kuruluşların basında yer almasını istedikleri konularla
ilgili olarak basına düzenli bir şekilde gönderdikleri bültenlerdir.
Kuruluşun aldığı ödüllerden, kuruluşun yeni piyasaya çıkan ürünlerine
kadar birçok konuyu içerebilmektedir. Açık ve anlaşılır bir dille
yazılmalı, reklam ve propagandaya yakın ifadelere yer verilmemelidir
(Biber, 2007: 9-10). Dijital dönüşümle birlikte bu geleneksel halkla
ilişkiler aracının da internet ortamında kullanımı ortaya çıkmıştır.
Çevrimiçi gazetecilik ve çevrimiçi halkla ilişkiler arasında ortak bir
payda vardır, ikisi de birbirine ihtiyaç duyar ve her ikisi de birbirlerinin
haberlerini, raporlarını ve verilerini kullanabilir. Çevrimiçi gazetecilik
çevirim içi halkla ilişkilerin basın bültenlerine, raporlarına, şirket ve
yönetici profillerine, en son haberler ve olaylarına, video haberlerine
ihtiyaç duyabilir. Halkla ilişkiler departmanları da, kuruluşun kurumsal
imajı, kurumla ilgili basında yer alan haberleri ve kamuoyunu
düşünceleri hakkında fikir elde etmek için çevrimiçi gazeteleri ve
yayınları kullanmaktadır (Kirat, 2007:167).
Sanal basın bültenleri web siteleri ile birlikte, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının en fazla kullandığı internet temelli uygulamalardandır. Geleneksel basın bültenlerindeki içeriklerin medyada yer
almasında, bültenin gönderildiği medyadaki editörlerin kontrolü ön
plana çıkmaktaydı. Sanal basın bültenleri hem medyayı hem de ilgili
kamuları, kurumun yapısı, etkinlikleri, ürünleri ve hizmetleri gibi
içerikler konusunda doğrudan bilgilendirme işlevine sahiptir. Bu
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noktada

halkla

belirsizleşmeye

ilişkiler

alanı

başlamıştır.

ile

Halkla

medya
ilişkiler

arasındaki

sınırlar

uygulayıcıları

ile

gazeteciler arasındaki ilişki yapısı ve halkla ilişkiler araçlarının
oluşturulma ve sunulma biçimi değişmektedir (Kılınç vd. 2018: 186).
Günümüzde basın mensupları ve halkla ilişkiler uygulayıcıları
arasındaki basın bülteni oluşturma, gönderme ve bültenin basında yer
alma süreci genellikle internet ortamında gerçekleşmeye başlamıştır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMA ALANLARI
20.yüzyılın başında ortaya çıkan modern halkla ilişkiler zaman içinde
gelişmiş ve birçok uygulama alanı ortaya çıkmıştır. Yıllar geçtikçe
teknolojideki değişim, hedef kitlelerine genellikle iletişim araçları ile
ulaşan halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araç ve ortamlarını
etkilemiştir.
İnternetin kullanımı ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan bu değişim ve
dönüşüm geleneksel halkla ilişkilerin yanında dijital halkla ilişkiler
uygulamalarının da ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Kitabın bu
bölümünde dijital halkla ilişkilerin sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz,
itibar, pazarlama ve siyaset alanlarında nasıl uygulandığı ve
uygulanabileceği konusu ele alınmaya çalışılmıştır.
1. Dijital Halkla İlişkilerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Önceleri yasal zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan sosyal sorumluluk
kavramı, rekabet ortamının arttığı küresel dünyada kuruluşlar
tarafından, kar amacı gütmeden hatta kendi bütçelerinden de önemli
paylar ayırarak toplum yararına çalışmalar yapmak şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Halkla ilişkiler için önemli bir alan olan kurumsal sosyal
sorumluluk, dijital halkla ilişkiler kapsamında dijital ortamlarda da
yürütülmeye çalışılmaktadır.
1.1. Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
1920'lerden başlayarak iş dünyasında sosyal sorumluluğu savunanlar,
bu konuyu önceleri tanımlamakta zorlanmışlardır. Kurumsal sosyal
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sorumluluk fikri 20. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. O zamanlar,
kuruluşlar sosyal ihtiyaçlara hayır işleri yoluyla cevap verme
eğilimindeydi. Amerika’da Andrew Carnegie ve Henry Ford gibi bazı
varlıklı kişiler, “medicare” ve “sosyal güvenliğin” bulunmadığı bir
dönemde yoksulları desteklemek için para vermişlerdir. Ancak kısa
süre sonra, düzenli nüfus artışları ve I. Dünya Savaşı'nın ardından
toplumun ihtiyaçları daha çok artar hale gelmiştir. Sonuç olarak,
hayırsever katkıların çoğu sadece varlıklı kişiler tarafından değil,
kuruluşlar tarafından da üstlenilmiştir (Clark, 2000: 366). Kurumsal
sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler için önemli bir alandır. Çünkü bu tür
programlar, şirketin menfaatlerini paydaşlarına tanıtarak iyi niyet inşa
etme fırsatı sunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, bir şirketin
imajını ve itibarını etkilediği için halkla ilişkiler portföyüne girmektedir
(L’Etang, 1994: 115). Böylece halkla ilişkiler uygulayıcıları, hedef
kitlelerine kuruluşlarının sadece karı düşünmeyip, kamu yararı için de
faaliyetler yaptıklarını göstermiş olmaktadır.
Günümüzde birçok kuruluş, kurumsal sosyal sorumlulukla bu tür
hayırsever katkılar yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bunun
yanında başka bir görüşe göre kuruluşlar, kaynaklarını sadece
hissedarları değil, toplumdaki tüm insanları temel şekillerde etkilemek
için kullanmalıdır. Böylece kuruluş yöneticilerinin, kuruluşun
faaliyetlerinde payı olan tüm gruplarla anlamlı bir şekilde etkileşim
kurma ihtiyacının önemi belirtilmekte ve bunun yerine getirilmesi
vurgulanmaktadır (Clark, 2000: 366).
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ABD'de

kurumsal

sosyal

sorumluluk

programları

1980'lerde

başlatılmıştır. İş dünyası tarafından başlatılan karşılıklı faydaya yönelik
programlar yoluyla topluma katkı sağlama algısı oluşturulmuştur
(L’Etang, 1994: 111). Kurumsal sosyal sorumluluğun önemli hale
gelmesi 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başındadır. Bu dönem,
kuruluşlarda imaja yönelik artan endişeyle aynı zamana denk
gelmektedir. Artık toplantı odaları kapalı ve yöneticiler sessiz değildir.
Bunun yerine şirketler, halktan gelen bilgi için giderek artan bir talebe
uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Kısa bir süre sonra, Stratejik
Yönetim Yaklaşımı'nın yayınlanmasıyla, kurumsal sosyal sorumluluk
daha önemli hale gelmiştir (Clark, 2000: 364).
Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki temel bir sorun, kavramın
evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımının olmamasıdır. O zamandan
beri alan, 1970’lerde kurumsal sosyal duyarlılık ve 1980’lerde
kurumsal sosyal performans gibi farklı isimler üstlenerek gelişmiştir.
Carroll, kurumsal sosyal sorumluluğu anlamak için, kurumsal sosyal
sorumluluğun ekonomik, yasal, etik ve hayırsever sorumlulukları
kapsadığını ve sıklıkla sistematik bir yaklaşım benimsendiğini öne
sürmüştür (Carroll, 1991; Sriramesh vd., 2007: 4).
Kurumsal sosyal sorumluluk, kuruluşların iç ve dış paydaşlarla açık
veya çıkarımsal sosyal sözleşmelerle sorumlu tutulması, hükümetin
yasa ve yönetmeliklerine uyması ve yasal gereklilikleri aşan etik bir
şekilde çalışmasıdır (Sriramesh vd., 2007: 4). Sosyal sorumluluk
kavramı, basitçe kuruluşların iyi vatandaşlar olarak hareket etmesi
anlamına gelmektedir. Kuruluşların, çevrelerindeki insanlarla ve diğer
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kuruluşlarla karşılıklı bağımlı olmaları düşüncesinden hareket eder ve
sistem teorisine dayanır (Kelly, 2001: 285; Kim ve Reber, 2008: 338).
1.2. Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kuruluş ile mevcut ve potansiyel hedef
kitleleri arasında karşılıklı olarak yararlı ilişkileri teşvik eden ahlaki,
etik ve sosyal çıkarımlarla artık şirketlerin ekonomik olmayan
gündemlerinin bir parçasıdır. İşletmeler iletişim kurarken, kurum
kimliği ile kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları arasında bir
bağlantı kurmaya odaklanmalıdır. İnternet'in giderek daha vazgeçilmez
bir halkla ilişkiler aracı haline gelmesinden dolayı, bu ortamın aynı
zamanda kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi için önemli bir araç
olduğu düşünülmektedir (Atakan-Duman ve Özdora-Aksak, 2014:
863). Web 2.0 ve blogların geliştirilmesi, müşterileri ve paydaşları bir
diyaloğa dahil etmek için önemli bir potansiyele sahiptir.
Özellikle 1990'lardan sonra, şirketlerin çoğu kirlilik, enerji kullanımı,
atık üretimi, hayvan testleri, çocuk işçiliği, atölyeler, işgücü çeşitliliği
gibi konuları ele almak için stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır.
Çok büyük şirketler bu konudaki duyarlılıklarını

göstermek

istemektedir (Pollach, 2011: 93). İnternet ile birlikte hedef kitlelere
ulaşmanın daha kolay ve hızlı olması sosyal sorumluluk alanında da
internet tabanlı ortam ve araçların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Dijital
iletişim araçlarının sunduğu olanaklar kurumsal sosyal sorumluluk
alanında kullanılabilir. Dijital ortamlar, kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarında önemli bir rol üstlenmekte, sosyal medya kurumsal
sosyal sorumluluk kampanyalarının önemli araçlarına dönüşmektedir.
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Dijital halkla ilişkiler uygulamalarında kurumsal sosyal sorumluluğu
ele aldığımızda, konuyla ilgili birçok bilimsel araştırma yapıldığı
görülmektedir. Bu araştırmaların bazıları kurumsal web sitelerine
odaklanmıştır. Kurumsal web sitelerinin, kurumsal sosyal sorumlulukta
hedef kitleyi etkilemedeki önemine vurgu yapmaktadır (Chaudhri ve
Wang, 2007; Gomez ve Chalmeta, 2011; Smith ve Alexander, 2013).
Bazı çalışmalar ise kurumsal sosyal sorumlulukta sosyal ağlara dikkat
çekmektedir (Bortree ve Seltzer, 2009; Saxton ve Waters, 2014; Abitbol
ve Lee, 2017; Peltekoğlu ve Tozlu, 2018). Bir kısım çalışma ise
kurumsal sosyal sorumlulukta etkileşimli çevrimiçi medyanın
kullanımı üzerinde yoğunlaşmaktadır (Eberle vd., 2013; Fieseler vd.,
2010). Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere dijital ortamda sosyal
sorumluluk,

hedef

kitleye

ulaşmada

ve

kurumsal

amaçları

gerçekleştirmede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Web 2.0 çağında şirketler, sosyal ağ sitelerinin halkın ilgisini çekme
gücünü fark etmişler ve bu platformları kurumsal sosyal sorumluluk
iletişimlerinde

benimsemeye

başlamışlardır.

Dijital

ortamdaki

kurumsal sosyal sorumluluk iletişiminde ortaya çıkan eğilimler
kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri hakkında bilgi paylaşmak,
paydaşlarla etkileşimde bulunmak, geri bildirim toplamak, kurumsal
sosyal sorumluluk konusunda paydaşlarla bağlantı kurmak, gönüllü iş
gücü gibi kaynakları değiş tokuş etmek amacıyla sosyal ağ sitelerinde
kurumsal sosyal sorumluluğa ayrılmış alanlar oluşturmaktır. Örneğin,
Toshiba'nın Facebook'taki kurumsal sosyal sorumluluk sayfası
“Toshiba For Good” ismini taşımaktadır. Sayfanın oluşturulmasının
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amacı iki yönlü iletişimi vurgulamaktır. Çevreyi korumaya yönelik bir
proje yer almıştır. Benzer şekilde, Nestle’ nin kurumsal sosyal
sorumluluk Twitter hesabında “Nestle, Paylaşılan Değer Yaratmak için
kararlıdır ve çabalarımızı üç temel alana odaklıyoruz: beslenme, su ve
kırsal kalkınma” konulu bir proje yer almıştır ( Abitbol ve Lee, 2017:
796-797).
Kuruluşlar kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, hedef kitle ile
iletişim kurmak için etkileşimli çevrimiçi medyayı benimsemektedir.
Kuruluş hakkında bilgi toplamanın bir yolu, web sitesidir. Bir kişinin
bir kuruluşun web sitesini incelemesi, bilgi edinimini kolaylaştırabilir
veya engelleyebilir. Kuruluş hakkında bilgi sahibi olmak, tüketicinin
marka sadakati ve müşteri bağlılığı gelişimini etkileyebilmektedir.
Kuruluşlar paydaşların kendileri hakkında bilgi edinme sürecini
kolaylaştırmak istiyorsa, web sitesini kullanabilir. Bu nedenle
kuruluşlar, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına web sitelerinde
yer verirlerse, hedef kitlelerinin bu faaliyetleri görmesi daha kolay
olacaktır (Smith ve Alexander, 2013: 155). Örneğin, Kim ve arkadaşları
2010 yılında, 500 firmayı incelemiş ve bu firmaların % 71'inin web
sitelerinin ayrı bir bölümünü çevresel sorumluluğa ayırdığını ve bu
çevresel bölümlerin % 75'inin kullanıcılara sağlanan bilgilere yanıt
verme fırsatı sunduğunu tespit etmişlerdir (Eberle vd. 2013: 731).
Sosyal medya fenomenleri de kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
kapsamında dikkate alınması gereken kişilerdir. Kanaat önderleri kısa
sürede çok sayıda insana ulaşarak, edindikleri bilgileri etrafındakilerle
etkili biçimde paylaşan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişileri
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dijital iletişim sürecinin önemli aktörleri içine almak mümkündür.
Dijital ortamların kamuoyu önderi niteliğinde olan sosyal medya
fenomenlerinin paylaşımları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında
kampanyalarda kullanılabilir. Bu kişilerin paylaşım ve gönderilerinin
etkisi iki aşamalı akış kuramı bağlamında; iletilerin yayılma biçimi ise
bir çeşit kulaktan kulağa iletişim ile açıklanabilmektedir. Bu açıdan ele
alındığında

sosyal

medya

fenomenleri

çok

farklı

konularda

takipçilerinin tercihleri üzerinde etkili olabilir. Sosyal sorumluluk
kampanyalarının iletişiminde kamuoyu önderi rolü taşıyan sosyal
medya

fenomenlerinin

de

etkili

iletişim

kaynağı

olarak

değerlendirilmesi mümkündür (Peltekoğlu ve Tozlu, 2018: 285).
Bir başka dijital kurumsal sosyal sorumluluk aracı ise kurumsal
bloglardır. Kurumsal bloglar tipik olarak acil sorunları tartışmak için
kullanılan bir platformdur ve özellikle paydaşların katılımını sağlamak
için etkilidir. Bu nedenle, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine
ayrılmış bir kurumsal blog, şirketler için hissedarlar, tüketiciler ve bu
tür konularla ilgilenen ilgili vatandaşlarla nasıl etkileşim kuracaklarına
ilişkin yeni sınırlar açabilmektedir (Fieseler vd., 2010: 602).
Dijital

araçların

kurumsal

sosyal

sorumluluk

faaliyetlerinin

duyurulmasında, farkındalık yaratılmasında ve başarıya ulaşmasında
rolünün yüksek olduğu düşünülmektedir. Çünkü dijital araçlar
sayesinde sosyal sorumluluk projesinin duyurumu daha geniş kitlelere
ulaşabilecektir.

Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri

bireyleri değil, toplulukları harekete geçirdiklerinde başarıya ulaşmış
olabilecek

projelerdir.

Böylece,

kurumların

sosyal

başarısı,
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tanınırlıkları ve güvenilirlikleri artabilmektedir. Bunun da ileriye
yönelik ekonomik başarıyı getirebileceği söylenebilir. Özellikle sosyal
medya ile bu projelerde geleneksel yöntemlere oranla daha fazla hedef
kitleye ulaşmak mümkündür (Tekin, 2018: 40). Dijital halkla ilişkiler
uygulaması olarak değerlendirilebilecek olan dijital kurumsal sosyal
sorumluluk

faaliyetleri

yeni

iletişim

teknolojileri

kullanılarak

yapıldığında daha geniş kitlelere, daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadır.
Bunun örneklerini arttırmak mümkündür. O nedenle gelecek yıllarda
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının dijital ortamlarda daha
yaygın hale geleceği düşünülmektedir.
2. Dijital Halkla İlişkilerde Sponsorluk
Eski çağlarda sadece hayırseverlik için yapılan sponsorluğa benzer
faaliyetler, günümüz rekabet ortamında kuruluşlar arasında karşılıklı
çıkar sağlama amacı ile yapılmaktadır. Kuruluşlar hedef kitlelerine
ulaşmak için reklam ve pazarlamanın yanında bir halkla ilişkiler aracı
olarak sponsorluk faaliyetlerinden de yararlanmaktadır. Başta spor
olmak üzere, sanat-kültür, eğitim ve sağlık-çevre gibi sosyal alanlarda
yürütülen

sponsorluk

faaliyetleri,

halkla

ilişkilerin

dijital

uygulamalarının ortaya çıkması ile dijital ortamlarda da yer almaya
başlamıştır. Halkla ilişkilerde kurum kimliğini yerleştirmek, kurum
imajını güçlendirmek ve halkın iyi niyetini kazanmak gibi amaçlarla
yapılan

sponsorluk

kullanılmaktadır.

çalışmaları,

dijital

halkla

ilişkilerde

de
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2.1. Halkla İlişkiler ve Sponsorluk
Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen ve desteklenen olmak
üzere iki taraf arasında yürütülen ve karşılıklı yarar ilişkisi temelinde
gelişen iş düzenlemesine sponsorluk denilmektedir (Black, 1989).
Halkla ilişkiler açısından sponsorluk önemli bir alandır. Çünkü
sponsorluk yapan kuruluş topluma karşı olan sorumluluğunu,
kendisinin yönlendirmediği bir faaliyetle desteklemekledir. Böylece
hem topluma hizmet etmekte, hem de kuruluş imajının gelişmesine
katkı sağlamaktadır (Budak ve Budak, 2004: 233). Sponsorluğun halkla
ilişkiler amaçları; kurum kimliğini güçlendirmek, kuruluşun adını hedef
gruplara duyurmak, kurum imajını güçlendirmek, halkın takdirini
kazanmak, medyanın dikkatini çekmek, kurum içi ilişkileri geliştirmek
ve eğlence olanakları oluşturmaktır (Karadeniz, 2009: 65-66).
Sponsorluk faaliyetleri spor, sanat-kültür, çevre, sağlık, eğitim gibi
oldukça fazla alanda yapılmasına rağmen spor sektöründe sponsorluk
faaliyetlerinin

daha

çok

yoğunlaştığı

görülmektedir.

Spor

sponsorluğuna yapılan harcamalar daha fazladır. Çünkü sporun geniş
kesimlere hitap etmesi ve etki alanının geniş olması sponsor olacak
kuruluşları bu alana yöneltmektedir (McCarvilli vd. 1998: 53; Can ve
Yiğit, 2017: 100).
Kuruluşlar, öncelikle hedef kitlesi durumunda olan mevcut ve
potansiyel müşterilerine erişmeye ve bu müşterin sayısını çoğaltmaya
çalışmaktadır. Sponsorluk çalışmaları ile mevcut ve potansiyel hedef
kitlenin bir bölümüne ulaşmak mümkündür. Sponsorlukta kuruluşun
ulaşmayı amaçladığı hedef kitle ile sponsorluğu yapılan çalışmanın
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hedef kitlesinin uyumlu olması önemlidir. Ayrıca seçilecek sponsorluk
türü de ortak kitleye hitap etmelidir.

Böylece, bir sponsorluk

çalışmasının başarıya ulaşması mümkün olabilmektedir. Sponsorluk
çalışmalarında hedef kitleyi,

sponsorluk çalışmalarına katılanlar,

sponsorluk çalışmalarını izleyenler, sponsorluk çalışmalarını kitle
iletişim araçlarından izleyenler şeklinde 3 grupta toplamak mümkündür
(Karadeniz, 2009: 66-67). Dijital ortamda yapılan sponsorluk
çalışmalarında, bu çalışmaları kitle iletişim araçlarından izleyenler en
önemli hedef kitle haline gelmektedir. Bu grubun içine dijital
ortamlarda sponsor olunan organizasyon ya da kişilerin faaliyetlerini
izleyen hedef kitleler girmektedir.
2.2. Dijital Ortamda Sponsorluk
Teknolojik bir perspektiften bakıldığında internet, zengin medya
teknolojileri, dinamik ve etkileşimli doğası nedeniyle sponsorlar için
çekici bir ortamdır. Birçok yeniliğe sahip, etkili ve hesap verebilir bir
alan sunmaktadır. Bu özellikler, sponsorluk faaliyetlerinin internet
ortamlarında yapılmasını mümkün kılmaktadır (Shen, 2002: 51;
Drennan ve Cornwell, 2004: 1125). İnternet ortamında gerçek
yaşamdaki sponsorluk faaliyetleri devam ettirilebilmektedir. Ya da
internet başlı başına bir sponsorluk aracı haline gelebilmektedir
(Çoban, 2003: 223).
İnternette sponsorluk gerçek hayattaki sponsorluktan farklı bir anlam
taşıyabilmektedir. Genellikle internette sponsorluk reklam vermek
anlamında kullanılmaktadır. Fakat reklam vermek internet sponsorluğu
için yeterli bir kavram değildir. Çünkü internet sponsorluğunda reklam
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dışında farklı uygulamalar da söz konusu olabilmektedir. İnternette
sponsorluk faaliyetlerini sponsored by -powered by ibareleri, içerik
sponsorluğu, sosyal sponsorluk ve diğer uygulamalar başlığı altında
dört grupta toplamak mümkündür (Çoban, 2003: 224-225).
Yeni medya, telekomünikasyon, bilgi işlem ve geleneksel medyanın
yakınsamasını temsil etmektedir. Hızla değişen bir dizi teknolojiyi
kucaklayan kavramsal bir tanımdır. Yeni teknolojiler, bir izleyiciye
ulaşma ve onlarla etkileşim kurma araçlarının çoğalmasını sağlamıştır.
Bu, sponsorluk haklarına yeni bir yaklaşım getirmekte, sponsorluk
fırsatlarını farklı, platform tabanlı haklar halinde bölmektedir
(Santomier, 2008: 23). İnternet, yeni iş yapma yolları yaratmak ve
uygulamak için fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde bir web varlığı
geliştiremeyen firmalar, teknolojik olarak daha gelişmiş endüstri
rakiplerine

kıyasla

rekabet

avantajlarını

kaybedebilmektedir.

Kuruluşlar, kendilerine hem iyi niyet hem de teknolojik durum
açısından imaj geliştirme olanağı sağlayan bir web sitesinin
sponsorluğu ile avantaj elde edebilmektedir. Örneğin, Kanada Sanal
Müzesi veya Sanal Doğa Tarihi Müzesi gibi sanal müzelerin
sponsorluğu, şirketlere yüksek profilli topluluk desteği ve çevrimiçi bir
izleyici kitlesine erişimin birleşimini sunmaktadır (Drennan ve
Cornwell, 2004: 1125).
İnternet sponsorluğu denildiğinde

öncelikle akla

gelen Web

sponsorluğudur. Web sponsorluğu belirli bir konsepte yayın yapan web
sitesinin teknik alt yapı masraflarının ya da sabit maliyetlerinin sponsor
tarafından karşılanmasını içermektedir. Bu yardım şekli ayni ve nakdi
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olabilmektedir. İnternet sponsorluğunda sponsorlar arasında bir
anlaşma metni düzenlenmekte ve sponsorluğun tarafları ve oluşumu
açıkça belirtilmektedir ( Çoban, 2003: 223). Canlı bir etkinliğe sponsor
olma fırsatlarının sınırlı olduğu durumlarda, kuruluşlar benzer bir hedef
pazara

erişim

sağlayan

bir

web

sitesine

sponsor

olmayı

seçebilirler(Drennan ve Cornwell, 2004: 1125).
Dijital halkla ilişkilerde sponsorluk uygulamaları kapsamında, yatırım
için önemli bir yer olmasının yanı sıra, sponsorluk aktivasyonu için bir
platform olan sosyal medya, marka / tüketici etkileşimi için çok
uygundur. Sosyal medya, tüketici ile marka arasında gerçek zamanlı
iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırmak için bir dizi kanal sağlamaktadır
(Meenaghan vd., 2013: 444). Hedef pazarlamaya etkili bir şekilde
ulaşma ve kullanıcıları daha uzun süre çevrimiçi kalmaya teşvik etme
gibi ikili bir faydası olan çevrimiçi sohbet gruplarının sponsorluğu da
önemli bir sponsorluk şekli olabilir. Bunun bir örneği, sponsorların
sanata desteği gözle görülür şekilde göstereceği ve genç, eğitimli,
internet konusunda bilgili, mobil bir demografiye ulaşacağı vaadiyle
tartışma kurulu odasına sponsorluk sunan CanadianActors Online'dır
(Drennan ve Cornwell, 2004: 1126).
İnternet ortamındaki sponsorluk faaliyetleri reklam vermek, epazarlama faaliyetleri gibi kavramlar içerisinde değerlendirilmiş olsa
da, günümüz rekabet ortamında özellikle kurumsal imaj oluşturmada
etkilidir. İnternet ortamının sunduğu çoklu medyanın ve kuruluşların
yaratıcı yeteneklerinin bir araya gelmesi ile farklı türde sponsorluk
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şekillerinin oluşturulduğunu söylemek mümkündür (Çoban, 2003:
213).
3. Dijital Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi
İçinde bulunduğumuz çağda, kuruluşları etkileyebilecek birçok iç ve
dış faktör bulunmaktadır. Bu nedenle bir kuruluşta her zaman her şeyin
istenilen şekilde gitmesi mümkün olmayabilir. Kuruluşlar beklenmedik
bir anda istenmeyen ve hatta varlığını tehdit edebilen olaylarla karşı
karşıya kalabilirler. Kriz olarak nitelendirilen bu dönemlerle
karşılaşmamak, karşılaşınca da en az hasarla atlatmak hatta krizi belki
de fırsata çevirebilmek için kuruluşların kurumsal iletişim yönetimi
anlayışıyla kriz yönetimine önem vermeleri gerekmektedir. Halkla
ilişkiler uygulama alanları içerisinde yer alan kriz yönetimi, dijital
halka ilişkiler ile dijital ortamlarda da yürütülmektedir.
3.1. Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
Beklenmedik bir anda aniden gelişen, hızlı hareket eden, her hangi bir
hazırlık yapılmadan karşı karşıya kalınan ve örgüt için iyi
değerlendirilmezse çöküş, iyi değerlendirilirse bir fırsat anlamına
gelebilen krizler,

iyi yönetilmezse çevrenin, kamunun tereddütte

kalmasına ve örgüte olan güvenin sarsılmasına neden olabilmektedir
(Akdağ, 2005: 3). Kriz, bir kuruluşun varlığını tehdit eden ve
performansını ciddi şekilde etkileyebilen, olumsuz sonuçlar üretebilen
öngörülemeyen bir olayın algılanmasıdır. Bir kriz geçici olarak tahmin
edilemez olsa da, tamamen beklenmedik olarak algılanamaz. Bu
nedenle krizden kuruluşun ve paydaşlarının zarar görmesini önlemek
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veya azaltmak için kriz yönetimi mekanizması oluşturulmalıdır.
(DiStaso, vd., 2015: 223).
Genel anlamda kriz yönetimi, köklerini 1960'larda ve 1970'lerde
özellikle davranış bilimi ve afet müdahalesi alanlarında genişleyen kriz
çalışmalarından alarak, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır.
(Booth, 1993). Gittikçe gelişen bu disiplin, üzerinde çokça çalışılan
1962 Küba Füze krizinin ardından, uluslararası bir politika kavramı
olarak da öne çıkmış ve geniş çapta kabul görmüştür (Jaques, 2009:
280).

Şimdilerde

birçok

kuruluş

krizlerin

yaşanabileceğinin

farkındadır. Bu farkındalık, kriz olmadan önce kuruluşların önlem
alması konusunu gündeme getirmektedir.
Aniden ortaya çıkan, olumsuz sonuçlar doğurması muhtemel bir
durumda, kurumun kimliğinin ve itibarının zedelenmemesi, hedef
kitleleri ile iletişiminin zarar görmemesi için yapılan bilinçli ve
programlı kurumsal iletişim çabalarına kriz yönetimi denilmektedir
(Çamdereli, 2004: 151).

Kriz iletişimi, büyük ölçüde bir kuruluş

tarafından, bir kriz sırasında ve sonrasında söylenenleri içerecek şekilde
temsil edilmiştir. Kriz iletişimi üzerine güçlü bir odaklanma, Coombs
tarafından desteklenen ve yaygın olarak yayınlanan Durumsal Kriz
İletişim Teorisi (SCCT) gibi kavramlarla pekiştirilmektedir. Coombs’a
göre, kriz yönetiminin genel olarak krizi tetikleyici olaydan çok önce
başladığı iddia edilmektedir. Kriz iletişimi teorisi, kurumsal itibarın en
iyi şekilde korunması için kriz durumuyla eşleştirmeye yönelik teori
temelli bir sistemi ifade etmek için geliştirilmiştir (Jaques, 2009: 284).
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Kriz yönetiminin özeliklerinin bazılarını şu şekilde sıralamak
mümkündür (Haşit’den akt. Akdağ, 2005: 4 ) :
• Krizi yönetecek kişilerin krizleri ne şekilde algıladıklarına bağlı
olarak kriz yönetiminde başarı değişebilmektedir.
• Kriz yönetimi devamlılığı esas olan bir durumdur. Kriz planların
sürekli

olarak

denenmesi,

yeniden

gözden

geçirilmesi

gerekmektedir.
• Ortaya çıkan krizin türüne göre kriz yönetimi oluşturulmaktadır.
Bir krizin çözüm yolu, diğer bir krize uymamaktadır.
• Kriz

yönetiminde

başarılı

olmanın

büyük

getirileri

bulunmaktadır. Kriz yöneticilerinin moralleri yükselmekte ve
kendilerine olan güvenleri artmaktadır. Bu durum kariyerlerine
olumlu bir şekilde yansımaktadır.
• Kriz yönetimi karmaşık ve uzun bir süreçtir. Krizi çözmek için
yaratıcı düşünceye sahip olmak, objektif ve cesaretli olmak, grup
çalışmasını benimsemek, yeniliklere açık olmak, beklenmedik
her türlü istek ve koşullara hazırlıklı olmak gerekmektedir.
• Kriz yönetiminde, iletişim, kontrol, maliyet, kültür, durum
planlanması, sistemlerin karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı gibi
önemli faktörler yer almaktadır. Örgütün değerleri ve inançları
doğrultusunda krizlerin çözümünde bu faktörler kullanılmalıdır.
Kriz yönetimi, karar vericilerin krizlere hazırlanırken, tepki verirken ve
krizden kurtulurken aldıkları kararları ve eylemleri ifade eder. Krizler,
kuruluşların veya toplumların günlük rutinlerinde, karar vericilerin
yönetim kapasitesini ciddi şekilde test eden ve kuruluşun veya
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toplumun değer verdiği temel konuları tehdit eden dramatik
kesintilerdir. Krizler, hükümetten özel sektöre kadar toplumun tüm
sektörlerine özgüdür, herhangi bir ülkede ortaya çıkabilir. Krizlerin
süresi belli değildir. Çok uzun sürebildiği gibi, birkaç güne, birkaç aya
kadar da sürebilmektedir. Tüm krizlerin sosyo-ekonomik ve politik
manzarayı yeniden şekillendirme ve karar vericilerin bilişsel, ahlaki ve
liderlik kapasitelerini test etme yönü vardır (Dayton, 2009: 1).
Kriz yönetiminde ekip oluşturmak önemlidir. Ekipler planlanırken
farklı birimlerden ve farklı yeteneklerden oluşturulmasının, örgütün
taktik düzeyde çabuk tepki verebilmesine katkısı bulunmaktadır.
Ekiplerin başında olan kriz yönetimi liderleri, vakit geçirmeksizin kriz
yönetimi ve acil durum planlarını devreye sokabilmelidir (Arslan,
2009: 185-186). Kriz durumlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi,
kamuoyunun kurumlara güven duymasına ve liderliğe olan inancını
güçlendirmeye yardımcı olur. Bunun aksine, bir krizi başarılı bir
şekilde yönetememek, örgütsel parçalanmaya, halkın hoşnutsuzluğuna
ve hatta liderlik değişikliğine neden olabilmektedir ( Dayton, 2009: 2).
3.2. Dijital Kriz Yönetimi
Çok yakın zamana kadar kuruluşlar halkla ilişkilerde hedef kitlelerine
hitap etmek için sadece televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle
iletişim araçlarını kullanmaktaydı.

Bu araçlar üzerinden kurulan

iletişimde, alınan bilginin haber değeri taşıyıp-taşımadığına ve
güvenilir olup olmadığına genellikle medya karar vermektedir. Eğer
bilgi yayınlanmışsa izleyicinin yanıt verme şansı çok azdır. Ancak
internet bu modeli değiştirmiştir. Bugün bloglar, sosyal ağ siteleri ve
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sanal dünyalar gibi internet ortamları hedef kitlenin de bilgi
oluşturmadaki ve verilen bilgilere cevap vermedeki şansını çok
artırmıştır. Ana akım medyanın da hala önemli bir sesi vardır. Fakat
eskiden olduğu gibi hedef kitleye mesaj iletmede tek seçenek değillerdir
(Gonza´lez-Herrero ve Smith, 2008: 144).
Dijital ortamlarda, kriz yönetimi, sanal ortamın sınırsız olması ve sahip
olduğu diğer özellikler nedeniyle büyük dikkat gerektirmektedir.
Örneğin, sosyal medyaya ilginin son yıllarda artarak devam etmesi, her
kesimden insanın doğrudan ya da dolaylı olarak bu medyayla
bağlantısının olması, kurumların da bu ortamda yapacakları çalışmaları
takip etme, ölçerek stratejik bir şekilde hareket etme zorunluluğunu
ortaya çıkarmıştır (Bat ve Yurtseven, 2014: 208).
Bugün sosyal ağlar hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır.
Facebook, Twitter, LinkedIn, FourSquare, YouTube veya Flickr gibi
sosyal medya hizmetleri, insanları birbirine bağlamak ve bilgileri
paylaşmak ve hayatlarını etkileyen herhangi bir konuda fikirlerini dile
getirmek için çevrimiçi topluluklar oluşturarak bir forum sağlamaktadır
(Saroj ve Pal, 2020: 1). Sosyal ağların çokluğu ve bilginin geniş
kitlelere ulaşmasının hızlı olması nedeniyle, sosyal ağlar kriz
yönetiminde incelenmesi gereken bir alan olmuştur (Coombs, 2014;
DiStaso vd., 2015: 223). Sosyal ağlar bir krizin hızla ortaya çıkıp
yayılmasını kolaylaştırabilmektedir. Bu nedenle krizler internet
çağında kritiktir ve bu da krizin yönetimini daha zor hale getirmektedir
(DiStaso vd., 2015: 223).
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Kriz

dönemlerinde

sosyal

medya,

kuruluşlara

paydaşlarıyla

iletişimlerinde hızlı ve dolaysız bir ortam sağlamakta ve bilgiyi küresel
olarak yaymaktadır. Sosyal medya kuruluşlara kriz dönemlerinde
paydaşları ile aktif ve diyaloğa dayalı iletişim fırsatı sunmaktadır
(Floreddu, vd., 2014; Demir vd., 2018: 413). Sosyal medya artık
bireylerin nasıl düşündüğünü, nasıl davrandığını ve kriz zamanlarında
verilen bilgilere nasıl tepki vereceğini etkileme potansiyeline sahiptir
(Paul, 2012; Wedlock, 2014: 13). Sosyal medyanın faydalarından biri,
kuruluşların kendi hedef kitlelerine farklı şekillerde ulaşmak için
kullanabilecekleri çok sayıda ücretsiz kanalın olmasıdır. Şu anda halkla
ilişkiler alanındaki iki büyük sosyal medya kanalının kullanımı,
Facebook ve YouTube, kuruluşların krizlerle ilgili iletişim kurma
şeklini büyük ölçüde değiştirmiştir.

Halkla ilişkiler günlük olarak

halkın

kuruluşların

algısıyla

ilgilendiğinden,

halkla

ilişkiler

uygulayıcıları Facebook'u krizle ilgili tartışmayı kolaylaştırmak ve
önemli konularda geri bildirim almak için kullanabilmektedir. Öte
yandan YouTube, krizle ilgili görsel bir temsili vermek için videoların
yapılabileceği bir alan olarak, krizleri yönetmek için çok uygundur
(Wedlock, 2014: 13).
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının çoğu sosyal medyayı kriz iletişimine
dâhil etmektedir. Yakın zamanda yapılan bir ankete katılan halkla
ilişkiler uygulayıcılarının % 48'i sosyal medyayı kriz planlarına entegre
ettiklerini söylemiştir (Wigley ve Zhang, 2011). Halkla ilişkiler
uygulayıcıları, bilgiyi kontrol etmenin ve ana mesajlar geliştirip
medyaya yaymanın kriz dönemlerinde önemli olduğunu belirterek,
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sosyal medyanın kriz durumlarında halkın bilgilendirilmesi ve
yönlendirilmesi için kritik önem taşıdığını vurgulamaktadır (Avery ve
Graham, 2013: 277). Fakat sosyal medya kuruluşlara bu fırsatları
sunarken, mevcut krizin daha fazla duyulmasına ve krizin yayılmasına
neden de olabilmektedir (Roshan, vd., 2016; Demir vd. 2018: 413).
İnternetin hızı, halkla ilişkilerin neredeyse tüm yönlerini değiştirmiştir.
Ancak hiçbirini bir kuruluşun bir krizle nasıl başa çıktığını değiştirdiği
kadar dramatik bir şekilde değiştirmemiştir. Kriz çevrimiçi olarak
ortaya çıkmış olsun ya da internetin varlığından önceki günlerde
herhangi bir şirketin başına gelebilecek türden bir kriz olsun, kriz
dönemlerinde internet üzerinden zararı en aza indirmeye çalışmak
halkla ilişkiler uygulayıcılarının işini karmaşık hale getirmektedir (
Holtz, 2002: 312). Bazı yazarlar internetin iş krizlerinin 'tetikleyicisi'
olarak nasıl rol oynayacağına işaret etmiştir. Fakat böyle bir görüşün
tamamıyla haklı olduğunu kabul etmek çokta doğru olmayacaktır.
Çünkü internetin krizlerde oynadığı iki rol vardır. Bunların ilki krizlerin
"kolaylaştırıcısı" olarak internetin rolü,

diğeri ise krizlerin

"tetikleyicisi" olarak internetin rolüdür (Gonza´lez-Herrero ve Smith,
2008: 145).
İnternetin kriz yönetimini etkileyen bazı özelliklerini şöyle sıralamak
mümkündür( Holtz, 2002: 312-313):
• Kriz döneminde, krizi yaşayan kuruluşun yanında olan ya da karşı
olan herkes kriz ile ilgili bir web sitesi oluşturabilir.
• Çalışanlardan, yatırımcılara, aktivistlerden müşterilere kadar
herkes katkı

sağlamak ya

da

krizden kendi

amaçları
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doğrultusunda yararlanmak için krizle ilgili tartışmalara
katılabilmektedir.
• Medya krizle ilgili yazıları anında yayınlayabilir.
• İlgili taraflar, krizi duyduktan sonra, genellikle kuruluşun Web
sitesinden başlayarak, internet ortamlarında kuruluşla ilgili bilgi
aramaktadır. Haber sitelerini, ardından forumları (genellikle
aceleyle oluşturulmuş üçüncü şahısların krize yönelik web
sitelerine bağlantılar sağlayabilen) kontrol edebilmektedir.
Medya ilişkileri, kriz yöneticilerinin çok çeşitli paydaşlara hızlı bir
şekilde ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte, haber medyası, kriz
yöneticilerinin paydaşlara ulaşması için kullanması gereken tek kanal
değildir. Web siteleri, intranet ve toplu bildirim sistemleri gibi internet
uygulamaları da katkıda bulunarak, hızlı yanıt verilmesine yardımcı
olmaktadır (Coombs, 2007: 7). Bir kuruluş için zor olan krizin kendisi
değil, o kuruluşun krize nasıl tepki verdiğidir. Çevrimiçi araçlar, bilgi
vererek kriz iletişimi çabalarını destekleyebilir. Sosyal medyanın
yararlılığı, kuruluşun diyaloğa girme istekliliğine bağlıdır. Tersine,
çevrimiçi gündemlere katılmayan veya bunlara yanıt vermeyen
kuruluşlar kendilerini tehlikeye atmaktadır (Jordan-Meier 2011: 209;
Schoenmaker ve Alexander, 2012: 18)
Bir kriz meydana geldiğinde, kuruluşların kriz öncesi planlamalarına
mevcut koşulların ayrıntılarını da ekleyerek uyulmalıdır. Kriz öncesi
yapılan kriz yönetimi çalışmaları, şirketin geniş anlamda ne yapacağını
bilmesini sağlar. Elbette, ayrıntılar krizin niteliğine bağlı olarak
değişecektir.

Ancak

her

krizde

aynı

araçlar

mevcuttur

ve
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uygulanmalıdır. Bu araçlardan biri web siteleridir. Kriz dönemlerinde
üç türlü Web sitesi söz konusudur. Bunlar; kuruluşun kendi web sitesi,
kuruluş tarafından krize özel oluşturulan site ve destekçilerin,
savunucuların ve müttefiklerin siteleridir (Holtz, 2002:336).

Kriz

yöneticileri, bir web sitesini, webin etkileşimli doğasından da
yararlanarak, kriz döneminde başarılı bir şekilde kullanmalıdır. Toplu
bildirim sistemleri, bir telefon, metin mesajı, sesli mesaj ve e-posta
karışımı yoluyla belirli kişilere kısa mesajlar gönderir. Sistemler ayrıca
insanların yanıt göndermesine de izin verir. Etkili intranet sistemlerine
sahip organizasyonlarda intranet çalışanlara ulaşmak için yararlı bir
araçtır. Bir kuruluş intranetini tedarikçiler ve müşterilerle entegre
ederse, bu paydaşlara da ulaşılabilir (Taylor ve Kent, 2007). Bir kriz
anında kuruluşun ne söylediğini öğrenmek, bakış açısını anlamak,
krizle ilgili yöneltilen sorulara kuruluşun cevaplarını bilmek, kuruluşun
ahlaki değerlerini değerlendirmek ve kuruluşu bir organizasyon olarak
yargılamak için kuruluşun hedef kitlesi dijital medyaya yönelecektir.
Bu noktada çabuk hareket etmek ve zamanı iyi kullanmak
gerekmektedir (Holtz, 2002:339-340).
Dijital ortamlarda kriz yönetimi, güzel bir çevrimiçi haber odası
tasarlamak ve faks yerine gazetecilere e-posta göndermek kadar kolay
değildir. Çünkü alınması gereken bazı kararlar geleneksel kurumsal
kültürlerin özünü etkilemektedir. Kriz iletişimi hiçbir zaman bugün
olduğu kadar önemli olmamıştır. Bunun nedeni dijital dünyada bir
düğmeye dokunarak birçok insana çok farklı bilgiler ulaştırmanın
mümkün olmasıdır. Bloglar ve sosyal ağlar gibi dijital ortamlar
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sayesinde, insanların fikirlerini geniş bir şekilde paylaşma gücü ortaya
çıkmıştır (Gonza´lez-Herrero ve Smith, 2008: 152).
4. Dijital Halkla İlişkilerde Kurumsal İtibar Yönetimi
Bir kurumun hedef kitle gözündeki değer ve algısı olarak ifade
edilebilecek olan kurumsal itibar, kurumun halkla ilişkiler çalışmaları
kapsamında ele alınmaya başlanmıştır. Ayrıca kurumun hem pazarlama
halkla ilişkileri hem de kurumsal halkla ilişkiler faaliyetleri itibarı
doğrudan etkilemektedir. Dijital halkla ilişkiler ile birlikte, dijital
ortamlardan da yürütülen itibar yönetimi uygulamaları, dijitalleşme ile
birlikte bilgiye erişimin kolay ve hızlı olması nedeniyle daha da önemli
hale gelmiştir.
4.1. Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Yönetimi
Küreselleşme ve internetle birlikte ürün ve hizmetler birbirine
benzemeye başlamıştır. Bu nedenle kuruluşlar, rakiplerinden farklı
olmak için itibar kavramına önem vermek zorundadır. İtibarın oluşumu
için çok uzun yıllar beklenmesine gerek yoktur. Günümüzde kuruluşu
onlarca yıl öncesine dayanan şirketler, itibar açısından dijital halkla
ilişkileri kullanarak itibarlı hale gelen birkaç yıllık şirketlerin gerisinde
kalabilmişlerdir. Bunun yanında yıllar içinde oluşturulan itibar, dijital
platformlarda kısa sürede patlak veren ve iyi yönetilemeyen krizler
nedeniyle bir anda ortadan kalkabilmektedir (Büyükdoğan, 2020: 380381). İtibar, önde gelen rakipleriyle kıyaslandığında, işletmelerin hedef
kitlesi

gözündeki

genel

cazibesini

tanımlayan,

geçmişteki

hareketlerinin ve gelecekteki muhtemel görüntüsünün temsilidir.
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Kurumsal itibar; paydaşların şirket ismine olan iyi veya kötü, zayıf veya
güçlü, net duygusal tepkisini belirtmektedir (Karayel ve Güler, 2017:
380). Kurumsal itibar, kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerin kurum
hakkındaki algılamalarından oluşmaktadır. Bir kurumun olumlu bir
itibarının olması için, hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurup, bu ilişkileri
devam ettirmesi gerekmektedir. Bu noktada kurumların halkla ilişkiler
faaliyetlerinin etkinliği önem taşımaktadır. Halkla ilişkilerde hedef kitle
ile kurulan iletişim ve sürdürülen ilişki kurumsal itibarı etkilemektedir
(Güzelcik Ural, 2002: 85). Kurumsal itibar, çeşitli paydaşların bir
kuruluşa karşı davranış biçimini şekillendirmektedir. Örneğin,
çalışanları elde tutma, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini
etkilemektedir. CEO'lar kurumsal itibarı değerli bir maddi olmayan
varlık olarak görmektedir. Olumlu bir itibar, hissedarları bir şirkete
yatırım yapmaya teşvik eder; iyi personel çeker, müşterileri elinde tutar
ve üstün genel getiri ile kuruluşa birçok açıdan katkı sağlar (Chun,
2005: 91).
4.2. Dijital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi
Son zamanlarda internette kişilerin düşüncelerini istediği gibi
paylaşabilmeleri halkla ilişkiler alanında bazı sorunların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Artık, belirli bir şirketin kurumsal itibarına
ilişkin

kamuoyu

algısı,

internetteki

fikirlerden

kolayca

etkilenebilmektedir. Bu nedenle, özel ve kamu kuruluşlarındaki halkla
ilişkiler departmanlarının çoğu, çalıştıkları kuruluş hakkındaki
görüşleri aktif olarak izlemek için çeşitli internet araçlarını ve internet
izleme hizmetlerini kullanmaktadır ( Park ve Lee, 2007: 346). Bunun
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yanında itibar oluşturma ve koruma çalışmaları da dijital ortamlardan
da yürütülmeye başlanmıştır.
İnsanların sanal dünyada markalar hakkında nasıl konuştuğu ve bu
markaları nasıl algıladığı online itibar olarak tanımlanmaktadır. Online
itibar yönetimi sanal dünyada markalar hakkında yapılan negatif
yorumlar olabileceği ve kurumların online itibarını ciddi bir şekilde
etkileyeceği için, halkla ilişkilerin en önemli alanlarından birine
dönüşmüştür (Amigo vd., 2010: 1; Yenice vd. 2018: 3). Dijital
platformlarda kurumlar ile ilgili paylaşılan içerikler ve gündeme gelen
negatif haberler, kurumların gün geçtikçe daha fazla sayıda müşteri
kaybetmelerine neden olabilmektedir. Bu durum itibar yönetiminin
dijital ortamlarda da yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Online
itibar, bireyler, markalar ve kurumlar için çok önemlidir. Online itibar
yönetimi ile kuramla ilgili olumsuz yorumlar ortadan kaldırılabilir.
Ayrıca dijital platformlarda kurumla ilgili müşteriler üzerinde güven
tesis edilerek, markanın itibarı ve kurumun inanılırlığı artırılabilir.
Kurumların artan itibarları, müşterilerin satın alma kararlarını da
olumlu yönde etkileyecektir. İnternet tabanlı ortamlara olan ilgi her
geçen gün artmaktadır. Bu ortamlardaki bilgiler, hedef kitle algısını
önemli ölçüde etkilediği için online kurumsal itibar yönetiminin
gerekliliği önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır (Koçyigit ve
Çakırkaya, 2019: 178).
Online itibarın yönetilmesinde 5 önemli nokta vardır.
(Sofranec, 2016: 74; Yenice vd., 2018: 5):

Bunlar
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• Müşterilerin online platformlarda işletme hakkında neler
konuştuğunun takip edilmesi: Bunun için online platformlara üye
olunup,

kurum

hakkında

konuşulanların

takip

edilmesi

gerekmektedir. Ayrıca üyelik bulunmayan sosyal platformlar için
de Google Alert özelliği kullanılarak marka ile ilgili yorumların
hepsinden işletmenin haberdar olmasının sağlanmasıdır.
• Olumsuz yorumların nedeninin anlaşılması: Bunun için mutlaka
sorunun nedeninin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
Daha sonra duruma uygun cevap verilmelidir.
• Uygun cevapların verilmesi: Müşteriye uygun bir dille
konuşmak, gerekirse özür dilemek gerekmektedir.
• İşletmenin cevap tonunun ayarlanması: Bununla kastedilen argo
kelimelerden kaçınılması, sakin bir şekilde konuşmanın önemli
olduğudur.
• Gerektiğinde offline araçlardan destek alınması: Müşterinin
şikâyeti çözüme ulaşmazsa; onunla mail veya telefonla iletişime
geçilmelidir. Gerekirse müşterinin kendisine durumun nasıl
düzeltileceğinin sorusu sorulmalıdır.
Dijital dünyada kuruluşların hedef kitleleri gözündeki algıları da, dijital
ortamlardan etkilenmektedir. İnternet tabanlı medyada kuruluşlarla
ilgili yer alan olumlu ya da olumsuz haberler, paylaşımlar, yorumlar
kuruluşların gerçek dünyadaki varlığını ve itibarını da doğrudan
etkilemektedir. Bu nedenle kuruluşların itibar yönetimi çalışmalarını
dijital ortamlara taşımaları gerekmektedir. Kuruluşlar itibarı etkileyen
marka, kalite, iletişim, güven, liderlik gibi konulardaki çalışmalarını
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dijital olarak da yapmalıdır. Örneğin sosyal medyada yer alarak
paydaşları ile etkili bir iletişim kurmaları mümkündür. Yaşanan bir
olumsuzlukta, anında müdahale edebilme şansları olacaktır. Kurumun
iç ve dış dinamiklerini kontrol etmeye çalışan itibar yönetimi, halkla
ilişkiler ile yakından bağlantılıdır ve çoğu yerde halkla ilişkilerin içinde
değerlendirilmektedir. Bu nedenle dijital halkla ilişkilerde başarıyı
arttırmak için itibar yönetimi ile ilgili çalışmaların dijital ortamlarda da
devam etmesi gerekmektedir.
5. Dijital Halkla İlişkiler ve Pazarlama
Ürün ve marka kavramlarının önem kazandığı günümüzde, halkla
ilişkilerin pazarlama alanında kullanımı yaygın hale gelmiştir. Halkla
ilişkiler

sadece

bir

kurumun

kurumsal

iletişimine

yönelik

uygulamalarla ilgilenmemekte, bunun yanında pazarlamaya yönelik
uygulamaları da kapsamaktadır. Marketing PR yani pazarlama halkla
ilişkileri olarak isimlendirilen bu alan, kurumsal halkla ilişkiler
uygulamaları

ile

birlikte

halkla

ilişkilerin

ana

konularını

oluşturmaktadır. Aynı zamanda pazarlama halkla ilişkileri, bütünleşik
pazarlama iletişiminin altı bileşeninde bir tanesidir. Dijital halkla
ilişkilerde de bir uygulama alanı olarak pazarlama iletişimi yerini
almıştır.
5.1. Halkla İlişkiler ve Pazarlama
Halkla

ilişkiler

ve

pazarlama

çoğu

zaman

bir

birine

karıştırılabilmektedir. Oysaki halkla ilişkiler ve pazarlama farklı hedef
gruplara yönelik iletişim programlarını uygulamaktadır. Hedef
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gruplardan beklentileri farklıdır. Ancak teknolojik, ekonomik ve
kültürel gelişimler sonucunda ikisinin bir birini desteklediği ve kesiştiği
bir ortak nokta olan pazarlama halkla ilişkileri ortaya çıkmıştır. Bu
kavram bütünleşik pazarlama iletişimi içinde de yer almaktadır. Hem
de halkla ilişkilerin ürün ve markaya yönelik çalışmalarını içermektedir
(Tosun, 2003: 25-26). Kuruluşların halkla ilişkiler ve pazarlama
hizmetleri bir birbirinden ayrı tutulmalıdır. Stratejik yönetime katılım,
organizasyonel etkinliği artırmada halkla ilişkiler için bütünleştirici bir
bağlantı sağlar. Stratejik yönetim anlayışında halkla ilişkiler, diğer
yönetim işlevlerinden ayrı olmalıdır. Ancak, iletişim programı halkla
ilişkiler departmanı tarafından entegre edilmeli veya koordine
edilmelidir (Grunıg ve Grunıg, 1998: 141).
Pazarlama, American Marketing Association’ın tanımına göre kişisel
ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri/mübadeleleri
gerçekleştirmek üzere, malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve
uygulama sürecidir (Mucuk, 2014: 3-4). Halkla ilişkiler ise kuruluşların
çeşitli paydaşlar ve daha geniş hedef kitleler ile ilişkilerini
yönetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır (Martinelli, 2011: 34). Aynı
zamanda stratejik iletişim süreci içeren bir yönetim fonksiyonudur.
Kotler ve Mindak 1978 yılında, halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki
ilişkiyi beş maddede açıklamışlardır. Buna göre; pazarlama ve halkla
ilişkilerin farklı işlevleri, bakış açıları ve uygulamaları söz konusudur.
Eşit ancak örtüşen işlevleri vardır. Her ikisi de önemli ve ayrı
işlevlerdir. Ancak bazı alanları paylaşırlar. Özellikle ürün tanıtımı ve
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müşteri ilişkileri alanları ortak alanlardır. Ayrıca halkla ilişkiler,
pazarlamanın sosyal sorumluluğunda bir bekçi görevi görmektedir.
Pazarlamada, müşterilerle olan ilişki önemlidir. Halkla ilişkiler
kuruluşun tüm önemli hedef kitleleri ile ilişkiler kurmaktadır.
Pazarlamada önemli olan müşterilerle ilişki kurmaya yönelik
programlar, halkla ilişkilerin içinde yer almaktadır. Bu nedenle
pazarlama ve halkla ilişkiler bazı durumlarda birlikte hareket
edebilmektedir (Grunıg ve Grunıg, 1998: 142-143). Günümüzde de var
olan anlayış halkla ilişkiler ve pazarlamanın ayrı alanlar olduğudur.
Ancak pazarlama amaçlarını gerçekleştirmek için zaman zaman halkla
ilişkilerden yararlanmaktadır. Halkla ilişkiler ve pazarlamanın birlikte
kullanıldığı

bu

alan

pazarlama

halkla

ilişkileri

olarak

isimlendirilmektedir. Halkla ilişkiler çalışmaları kurumsal halkla
ilişkiler ve pazarlama halkla ilişkileri olarak ikiye ayrılmaktadır.
Pazarlama yöneticilerinin yaptırdığı bir araştırma sonucuna göre
işletmelerin ¾ ü pazarlama amaçlı halkla ilişkilerden yararlanmaktadır.
Bu uygulamalar özellikle marka farkındalığı oluşturmada etkilidir
(Peltekoğlu, 2001: 43).
Pazarlama halkla ilişkileri (MPR) terimi 1980'lerde ortaya çıkmıştır.
Pazarlama halkla ilişkileri, pazarlamada hedeflere ulaşmak için halkla
ilişkiler tekniklerinin kullanılmasıdır. Halkla ilişkiler, pazarlama,
reklam ve araştırma kavramlarını ve araçları bütünleştiren "her şeyi
kapsayan" bir terimdir (Harris, 1997). Pazarlama halkla ilişkileri
“işletmelerin ürünlerini, markalarını müşterilerin istekleri, kaygıları ve
ilgileri doğrultusunda oluşturdukları iletişim programlarını tanıtan ve
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müşteri tatminini, satın alma davranışını arttırmaya, imaj oluşumunu
sağlamaya yönelik programları planlama, uygulama ve değerlendirme
sürecidir”. Pazarlama halkla ilişkileri ürün ve marka ile ilgilenmektedir.
Bunu yaparken de başarılı olmak için bütünleşik pazarlama iletişiminin
diğer ögeleri ile entegre bir şekilde çalışmalıdır (Tosun, 2003: 26-27).
Halkla ilişkilerin genel uygulaması içerisinde yer alan, pazarlamayı
destekleyen uzmanlaşmış halkla ilişkiler tekniklerini kullanan
pazarlama halkla ilişkileri, halkla ilişkiler ve pazarlamanın dijital
ortamlarda yaptığı uygulamalardan etkilenmektedir. Günümüzde
geleneksel mecraların yanında dijital ortamlardan da devam eden halkla
ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri, pazarlama halkla ilişkilerinin de
dijital ortamlarda yürütülmesini gerekli kılmıştır.
5.2. Dijital Pazarlama Halkla İlişkileri
İnternet teknolojisi ile pazarlama alanında değişiklikler olmuştur.
Pazarlamanın planlama, strateji oluşturma ve pazarlama iletişimi
alanlarında değişiklikler meydana gelmiştir (Vasiljev vd., 2007;
Papasolomou ve Melanthiou, 2012: 322). İnternetin hızlı gelişimi, bir
işletmenin tüm alanlarını etkilemektedir. Bunların en önemlilerinden
biri de pazarlamadır. Şirketlerin ürün veya hizmetleri pazarlamasının
yanı sıra internet üzerinden ilişkiler kurma çabaları da değişime
uğramaktadır

(Kotler ve Armstrong, 2006;

Papasolomou ve

Melanthiou, 2012: 322 ). Dijital medyanın tüketiciler tarafından
kullanılması, şirketlerin hedef pazarlarına ulaşması için dijital
pazarlamayı gerektirmektedir. Dijital pazarlama, dijital dağıtım
kanallarını kullanarak ürün ve hizmetleri tanıtan uygulamalardır. Dijital
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pazarlamaya e-pazarlama da denilmektedir. Müşterilere pazarlama
mesajları veren dijital veya çevrimiçi reklamcılığı da içermektedir
(Smith, 2011: 489).
Dijital pazarlama, arama motoru optimizasyonu, e-posta pazarlama,
içerik pazarlama ve sosyal medya pazarlaması da dâhil olmak üzere her
türlü çevrimiçi pazarlama için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Dijital
pazarlama, firmaların müşterileri ve ortakları ile birlikte çalışarak tüm
paydaşlar için ortak değer yaratmak, iletişim kurmak, sunmak ve
sürdürmek için uyarlanabilir, teknolojinin ön plana çıktığı bir süreci
içermektedir (Gedik, 2020: 65). Özellikle sosyal medya dahil olmak
üzere dijital pazarlama tekniklerinin yaygın bir şekilde benimsenmesi,
işletmeler ile bireysel tüketiciler ve kullanıcıların giderek daha fazla
iletişim kurmasına, bire bir geri bildirim almasına ve müşteriye özel
çözümler sunulmasına olanak tanımıştır (Royle ve Laing, 2014: 65).
İşletmeler dijital pazarlama yaparken birçok alanın yanında çevrimiçi
halkla ilişkileri de kullanmaktadır. Ayrıca etkili bir dijital pazarlama
stratejisi için; ilgi çekici bir web sitesine sahip olmak, arama motoru
pazarlaması kullanmak, satış ortaklıkları ve müşteri e-posta listeleri
oluşturmak, düzenli içerikler paylaşmak, canlı yayınlara ve video
paylaşımlarına ağırlık vermek, müşterilerin neyi istediğini ve
ihtiyaçlarını

anlamak

ve

müşteri

portföyünü

analiz

etmek

gerekmektedir (Gedik, 2020: 73). Bu sıralanan uygulamalarda
genellikle çevrimiçi halkla ilişkilerden yardım alınmaktadır. Bu
nedenle dijital pazarlamanın çalışma alanlarının çoğu pazarlama halkla
ilişkilerinin içine girmektedir.
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Müşteriler artık yalnızca reklamlara güvenmemektedir. Çok sayıda
bilgi kaynağı kullanılmaktadır. Pazarlama alanında çalışanlar artık
markalarının değer teklifini gerçek anlamda anlayan marka elçileri
haline gelmelidir. Pazarlama halkla ilişkileri değişmemiştir. Değişen
şey, onu mümkün kılan fırsatlardır. Bu fırsatlar, özellikle dijital
ortamların çoğalması ile artmıştır. Örneğin sosyal medya, pazarlama
alanında çalışanlara daha dürüst ve gerçek bir diyalog yoluyla insanlarla
bağlantı kurarak, firma ve ürünleri hakkında bilgi verme fırsatı
sunmaktadır (Papasolomou ve Melanthiou, 2012: 326). Böylece
pazarlama halkla ilişkileri çalışmaları ile müşterilerle daha güçlü bağlar
kurulabilmekte, daha olumlu müşteri tutumları oluşturulmakta ve
firmanın itibarını başka bir düzeye taşıma fırsatı elde edilmektedir.
Pazarlama iletişimi karmasının önemli bir bileşeni olan halkla ilişkiler,
çoğu firma tarafından kuruluşlarının itibarını, imajını ve karşılaştıkları
krizleri yöneterek halkla iletişime katkıda bulunmak ve kuruluşlarının
haklarını korumak için kullanılmaktadır. Birçok kişi online alışverişi
tercih ettiğinden ve başkalarıyla iletişim kurmak için online
faaliyetlerde bulunduğundan, kuruluşlar online iletişim için özel ve
kesin çaba harcamalıdır. Dijital halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi
faaliyetlerine birçok katkı sağlamaktadır. Dijital halkla ilişkilerin bu
yeteneği, onu hayati bir pazarlama iletişimi ortamı haline getirmektedir.
Özellikle dijital halkla ilişkiler araçlarından sosyal medya, bloglar,
forumlar, kuruluşun web sitesi ve kuruluş tarafından müşterilere
gönderilen e-postalar bunların en önemlilerindendir (Gulerman ve
Apaydin, 2017: 259-260).
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5.3. Dijital Marka Yönetimi
Marka, bir işletme ya da aracı tarafından pazara sunulan, ürün veya
hizmete bir kimlik kazandıran, ürünü veya hizmeti rakiplerinden ayıran,
farklı kılan bir terimdir.

Sembol, isim ya da bunların çeşitli

bileşimlerinden oluşmaktadır (Aaker, 1991:7). Tüketici ile etkileşim
kurabilmede ve mesajların iletilmesinde iletişim kanalları önemli yer
tutmaktadır. Halkla ilişkilerde gazete ve dergi gibi araçların yanında,
interneti de kullanmak gerekmektedir. Marka tanıtımlarında dijital
platformların gücünü göz ardı etmek mümkün değildir (Laman ve
Topçu, 2019: 13).
Günümüzde artık markayı dijital platformlar üzerinden tanıtmak birçok
açıdan markaya değer katmada gerekli hale gelmiştir. Geleneksel
anlamda markalaşma tek başına yeterli değildir. Sürdürülebilir marka
yönetimi

için dijitale

de

gereksinim

duyulmaktadır.

“Dijital

markalaşma; dijital pazarlamanın altındaki kavram, süreç ya da
uzmanlıkların bir bütün halinde kullanılarak veya kurgulanarak
gerçekleştirilmesidir”. Bunun için sadece dijital pazarlama sürecinin
uygulanması yeterli değildir. Geleneksel kavram, süreç ve uzmanlıklara
da ihtiyaç duyulmaktadır. Kesin olan nokta dijital markalaşmada
odağın dijitalleşme olmasıdır ( Şimşek, 2018)
Marka imajı yaratarak tüketici sadakati oluşturma merkezli pazarlama
halkla ilişkileri çalışmalarında ürün gereksinimi oluşturmak, markanın
tanınmasını, hatırlanmasını sağlamak, marka bilgisi vermek, marka
tutumu oluşturmak temel amaçlardır (Tosun, 2003: 39). Dijital ortamda
yapılan halkla ilişkiler çalışmaları içerisine markaya yönelik belirtilen
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bu kavramların hepsi girmektedir. Dijital ortam artık tüketicilerin
yaşamlarının merkezindedir. Marka yönetimi yapılarının ve işlevlerinin
bu merkezliği yansıtması gerektiği düşünülmektedir (Quinton,
2013:913)
Dijital

markalaşma

multidisiplinerdir.

İçerisine

yeni

medya

pazarlaması, çapraz medya pazarlaması, internet pazarlaması, sosyal
medya, sosyal ağlar gibi birçok şeyi almaktadır (Şimşek, 2018). Dijital
araçlar markalaşma için sadece marka iletişimi açısından değil, başka
açılardan da yeni fırsatlar sağlamaktadır. Dijital ortamdaki bilgiler ile
marka ve tüm şirketi daha müşteri odaklı bir yönde geliştirmek
mümkündür. Dijital çağdaki marka, merkezi bir güç olarak kabul
edilebilir. Şirketlerin geleceğe yönelik marka sürdürebilirliğini
oluşturmak amacıyla sosyal medya ortamları kullanılabilir (Laman ve
Topçu, 2019: 10). Toplumun alışkanlıklarının reklamlara karşı etkili
olduğu, internet ortamlarının güvenilirliğinin tartışılması, bazı
vatandaşların teknolojik gelişmeleri daha yavaş takip etmesi gibi birçok
sebep dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın etki gücünü
zayıflatmakla beraber;

sosyal medyanın, firmaların ileriye dönük

marka bilinirliğini sağlamak amacıyla kullanıldığında

başarılı

olunacağı düşünülmektedir (Altındal, 2013: 1091). Sosyal medyanın
yanında dijital araçların birçoğu marka yönetiminin çoğu safhasında
katkı sağlamaktadır. İleriki yıllarda bu durumun daha yaygın hale
geleceği düşünülmektedir.
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6. Dijital Halkla İlişkiler ve Siyaset
Gelişen teknoloji ile birlikte siyasi rekabet geçmişe oranla daha
karmaşık hale gelmiş, siyasi bilginin dolaşımı ve siyasal etkinin araçları
değişmiştir. Artık siyasette seçmenin siyasi aktöre, siyasi aktöründe
seçmene ulaşması kolay olsa da, seçmeni etkilemek iletişim araçlarının
çokluğu, farklılaşması ve içeriğinin karmaşıklaşması nedeni ile
zorlaşmıştır. Siyasette hedef kitlelere ulaşmak için stratejik iletişim
yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri halkla
ilişkilerdir. Dijital halkla ilişkiler faaliyetlerinin en çok etkilendiği
alanlardan biri de siyasal halkla ilişkiler olmuştur. Dijital ortamlarda da
gerçekleştirilmeye başlanan siyasal halkla ilişkiler faaliyetleri hem
seçim dışı hem de seçim dönemlerinde yaygın bir şekilde
uygulanmaktadır.
6.1. Halkla İlişkiler ve Siyaset
Halkla ilişkiler ile ilgili birçok tanım vardır. Bu tanımlarda tam bir
görüş birliği sağlanamamıştır. Ancak çoğu tanımda halkla ilişkilerin
yönetsel, siyasal ve toplumsal amaçları bulunan bir yönetim işlevi
olduğu üzerinde durulmaktadır (Öner, 2001: 100). Siyaset bilimi ve
toplum bilim açısından halkla ilişkilerin bir değerlendirilmesi yapılırsa;
kitle iletişim araçlarından yararlanılarak çevreyi, kimi kez aydınlatma,
kimi kez de kamusal ya da işletme eylemlerinin gerekçelerini halka
anlatma olarak ifade edilebilir. Kitle iletişim olayı içinde yer alan,
ideolojik boğuşmada kamu ve özel kesimin öneri, buyruk ve
düzenlemelerini topluma benimsetmeyi ve bu yolla toplumda
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uzlaşmayı oluşturup sürdüren, sisteme siyasal meşruluk kazandıran
faaliyetler bütünüdür (Kazancı, 1997: 25).
Siyaset, bir siyasal toplumda iktidar oyununa katılarak otoritece kontrol
edilen toplumsal kaynaklardan en yüksek payı alma yolunda
gerçekleştirilen ve bu doğrultuda seferber edilen tüm fikir, ideoloji, güç,
ittifak, meşrulaştırma vs. teknolojilerinin kullanıldığı bir süreçtir
(Bostancı, 1998: 158). Günümüzde siyasette stratejik iletişim süreci
önemli yer tutmaktadır. Stratejik iletişim teknolojileri haberi olayların
salt bir kaydı olmaktan çıkarmaktadır. Haber kendi içerisinde ve kendi
başına bir olaydır. Politik sürecin bir yapı taşı olarak iktidar
mücadelesinde politikacıları ve halkı bir birine bağlamaktadır (Bennett,
2000: 29).
İletişim araçlarının bilgi kaynağı olarak siyasetçiye, siyasetçilerin de
iletişim aracı olarak medyaya duyduğu gereksinim, siyasal iletişim
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır (Yıldız, 2002: 95). Siyasal
iletişimin en önemli unsurlarından biri seçmeni belli konularda ikna
etmektir. Bu nedenle iletişim faaliyetini siyasal nitelikli olarak ifade
etmek yanlış olmayacaktır (Özgür, 2020: 31).Özellikle iktidarı elinde
bulundurmak için, kamu yararına çalıştıklarını halka benimsetmek
isteyen iktidarlar, bilinçli ve sistematik olmasa da halkla ilişkiler
faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Her yönetim şeklinde, tüm iktidarların
halkın desteğine ihtiyaçları vardır. Bunun nedeni yönetimin başarısının
halkın desteğine bağlı olmasıdır (Budak ve Budak, 1995: 6).
Yöneten yönetilen ilişkilerinin olduğu yıllardan beri yöneticiler, bir
konuyu topluma benimsetmek ya da yok etmek, belli bir konuda
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toplumu ikna edebilmek veya rıza oluşturmak için birçok iletişim
biçiminden yaralanmıştır. İnsan psikolojisi belirgin bir şekilde yapılan
yönlendirme çabalarına karşı direnç gösterdiği için politikacılar,
propaganda kokan ve manipülasyon yönü ağır basan siyasi reklamlar
dışında, daha objektif ve tarafsız gözüken başka yöntemlere
başvurmaya başlamıştır. Siyasal halkla ilişkilerin ortaya çıkma nedeni
budur (Oktay, 2002: 77). Genel olarak siyasal halkla ilişkiler, bir
kuruluşun veya bireysel bir aktörün, politik amaçları gerçekleştirmek
için hedef kitleleri ile itibarları etkilemeye ve yararlı ilişkiler kurmaya,
inşa etmeye ve sürdürmeye çalıştığı bir yönetim süreci olarak
tanımlanabilir. Siyasal halkla ilişkiler aday ya da partinin misyonunu
desteklemeye

ve

hedeflerine

ulaşmasına

yardımcı

olmaktadır

(Strömbäck ve Kiousis, 2011: 8; Strömbäck ve Kiousis, 2013:2 ).
Çağdaş demokrasilerde, haber medyası, siyasal partilerin faaliyet
gösterdiği tüm alanlara ve siyasal partilerin farklı hedef kitleleri ile olan
hemen tüm ilişkilerine nüfuz etmektedir. Parti içinde, parlamentoda,
seçim dönemlerinde ve medya ortamında önemli hedef kitlelerle
ilişkilerini geliştirmek için, siyasal partilerin bu ilişkilerin, haber
medyası tarafından nasıl etkilendiğini anlamaları ve haberleri yönetmek
için strateji ve taktiklere sahip olmaları gerekmektedir. Siyasal
partilerin iç uyumu, parlamento etkisini ve oy payını en üst düzeye
çıkarmak - haberleri yönetmek için stratejilere ve taktiklere ihtiyaçları
vardır. Medya ile stratejik ilişkiler kurmak ve stratejik haber yönetimi
geliştirmek çağdaş politik halkla ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olarak
görülmelidir (Strömbäck and Esser, 2017: 77).
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Siyasal halkla ilişkiler faaliyetlerinin de içinde yer aldığı siyasal
iletişim, bilginin politikacılar, haber medyası ve kamuoyu arasında
aktarılmasına

ilişkin etkileşimli

bir

süreçtir.

Süreç,

yönetim

kurumlarından yurttaşlara aşağıya doğru, siyasi aktörler arasındaki
bağlantılarda yatay olarak ve ayrıca kamuoyundan yetkililere yukarı
doğru işlemektedir. Siyasal iletişim her zaman seçim ve politika
oluşturma sürecinin merkezi olmuştur, ancak 1990'ların başından bu
yana bazı önemli gelişmeler, özellikle gazete, radyo ve televizyon
yayıncılığının geleneksel dünyasından, internete doğru hareket eden
kitle iletişim araçlarındaki eğilimler bu süreci temelden değiştirmiştir
(Norris, 2015: 342).
6.2. Dijital Ortamda Siyasal Halkla İlişkiler
Siyasal halkla ilişkiler, hem geleneksel halkla ilişkiler hem de siyasal
iletişim çalışmalarının yer aldığı gittikçe genişleyen bir araştırma
alanıdır. Alan genel olarak konuları haber medyasına ileterek sunan
kamu hizmetine odaklanmaktadır. Froehlich ve Rudiger siyasal halkla
ilişkilerin temel amacının siyasi politikalar veya kampanyalar için
halkın desteğini kazanma umuduyla; hedef kitleye belirli sorunları,
belirli siyasi görüşleri, çözümleri ve yorumları iletmek için medya
kuruluşlarının kullanılması olduğunu ileri sürmüşlerdir (Froehlich ve
Rudiger, 2006: 18; Trammell, 2006: 402 ). Zaman içinde yayıncılık
alanındaki gelişmelerle, siyasal halkla ilişkiler uygulayıcılarının artık
hedef

kitlelerine

ulaşmada,

mesajları

iletmek

için

medyaya

güvenmelerine gerek kalmamıştır. Halkla ilişkiler uzmanları, hedef
kitleye ulaşmanın yeni bir yolu olarak interneti kullanmaya
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başlamışlardır (Trammell, 2006: 402; Hallett, 2005). Geleneksel
medyaya kıyasla, internet platformları daha etkileşimli ve iki yönlü
iletişime izin vermektedir. Yapılan araştırmalar, çevrimiçi politik
bilgilere maruz kalmanın, hedef kitle ile daha yüksek etkileşim
düzeylerini

ortaya

çıkardığını

ve

hedef

kitleyi

daha

çok

etkileyebileceğini göstermektedir (Pingree,2007; Shah vd., 2005;
Painter, 2015: 802).
Siyasi alandaki tek yönlü iletişimden iki yönlü iletişime genel değişim,
halkla ilişkilerdeki teori gelişimi ile benzerlik göstermektedir. Dijital
medya aracılığıyla sağlanan çift yönlü iletişimin önemi, son zamanlarda
özellikle ilişkiler ve ilişki yönetimi ile ilgili halkla ilişkiler
araştırmalarında vurgulanmıştır (Broom vd., 1997; Grunig vd. , 2006;
Kent ve Taylor, 1998). İlişki yönetimi teorisi, iletişimden ziyade
ilişkilere ve ilişkilerin hem kuruluşlar hem de halk için fayda sağlaması
gerektiği gerçeğine vurgu yapmaktadır.

Bu nedenle, siyasette

iletişimsel eylemler tek başına hedeflere ulaşmak için yeterli değildir.
Bu eylemlerin ilişkiye dönüşmesi gerekmektedir. Amaca ulaşması için
siyasi aktör ile hedef kitle arasındaki değişimin simetri, yoğunluk,
içerik, sıklık, değerlik ve süresi önemli hale gelmektedir (Karlsson vd.,
2013:3).
İnternetin siyasal iletişime kazandırdığı demokratik katkılar iki açıdan
değerlendirilebilir. Bunların ilki partiler ve seçmenler arasındaki
normatif, dikey, iki yönlü iletişimi kolaylaştırmasıdır. İkincisi ise
değişik çıkar grupları ile oluşturduğu yatay iletişim köprüsü vasıtasıyla,
yeni oluşumlar, düşünce platformları, demokratik topluluklar ve
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forumlar oluşturabilmeleridir (Wheeler'den akt. Oktay, 2002: 185).
Siyasal halka ilişkiler dört faaliyet çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Bunlar medya yönetimi, imaj yönetimi, parti örgütünün iç iletişimi ve
enformasyon yönetimidir (McNair, 2018). Günümüzde internet bu dört
faaliyette de kullanılmaktadır.
İnternetin hızlı yayılması ve sosyal medyanın benimsenmesi, siyasi
aktörlere ilişkileri yönetmek ve siyasi güven inşa etmek için yeni
fırsatlar sağlamıştır. Artık geleneksel medya kuruluşlarına bağımlı
olmayan veya haber medyası filtresine tabi olmayan siyasal
kampanyalar, stratejik halklarla ilişkileri yönetmek için web siteleri ve
sosyal medya kanalları kullanılmaktadır (Sweetser, 2011; Painter,
2015: 803). Seçmenle olan iletişimin geliştirilmesi, diyalogun
artırılması, görüş ve önerilerin dikkate alınması, ayrıca arada bir basın
kuruluşuna yani bir aracıya ihtiyaç olmaksızın iletilmek istenen
mesajların doğrudan hedefe gönderilmesi açısından web siteleri siyasal
iletişimin en önemli araçlarında biridir. Web siteleri, siyasal partiler ile
seçmen arasında bir aracı olmaksızın köprü olma işlevi sunmakta,
seçmenlerden partilere doğru geribildirime olanak tanımakta, siyasal
partilerin mesajlarını iletmeleri açısından hızlı ve güvenilir bir yol
halini almakta, mesaj iletiminde filtrelerin ortadan kaldırılmasını
sağlamaktadır (Alemdar ve Köker, 2011: 227).
Siyaset ve halkla ilişkilerin buluştuğu alan olan siyasal halkla ilişkilerde
sosyal medya kullanımı web siteleri gibi, dijital ortamda yürütülen
stratejik siyasal iletişim faaliyetlerinde oldukça yaygınlaşmıştır. Sosyal
medya üzerinden yürütülen ilk etkin siyasal halkla ilişkiler faaliyetine
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2008 ABD Başkanlık seçimleri örnek verilmektedir. Bu dönemde
Demokratik Parti Adayı, Barack Obama toplam 16 farklı sosyal medya
ortamı üzerinden seçmenleriyle iletişim kurmaya çalışmıştır. 2010
yılında Birleşik Krallık ve Avusturalya’da gerçekleşen seçimlerde de
partiler ve adaylar sosyal medyaya yönelmişlerdir (Onat ve Okmeydan,
2015: 80). Ayrıca 2012 ABD başkanlık seçimleri sırasında, ABD
vatandaşlarının% 47'si ana siyasi bilgi kaynağı olarak interneti
belirtmiştir.

Bunun

%

69'u

sosyal

medya

kullanıcılarından

oluşmaktadır (Rainie vd. 2013).
Sosyal ağlardan Twitter, son yıllarda önemli ve yaygın bir siyasal
iletişim aracına dönüşmüştür. Birçok siyasetçi hem seçmenleri ile hem
de medya ile iletişimlerini Twitter üzerinden yürütmeye başlamıştır.
Özellikle Donald Trump, ABD başkanı olduğu dönemde siyasal
iletişiminin önemli bir bölümünü Twitter üzerinden yürütmüştür. Bu
durum bir siyasal iletişim aracı olarak Twitter’ın günümüzde geldiği
noktayı gözler önüne sermektedir. Ayrıca, 2017 yılı sonundan itibaren
karakter kullanım sınırının 140’dan 280’e çıkarılması, Twitter’ı siyasal
iletişim açısından daha da uygun hale getirmiştir (Atabek, 2020: 37-38).
Siyasal halkla ilişkilerde Twitter'ın etkili kullanımı hedef kitle ve
siyasal aktörler arasında karşılıklı anlayışı geliştirebilir ve siyasal
partilere araştırma fırsatı verebilir. Simetrik iletişim oluşturmak, inşa
etmek ve sürdürmek için Twitter güçlü bir araçtır. Siyasal halka
ilişkilerde

diyalogu

sağlamaktadır.

Ayrıca

Twitter'da

kendi

gündemlerini oluşturan liderler, ertesi günün medya gündemini de
değiştirebilmektedir (Sancar, 2013: 192). Sosyal ağlar siyasi gündemin,
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medya

gündeminin

ve

kamu

gündeminin

oluşmasında

rol

oynayabilmektedir.
Seçim kampanyaları siyasal halkla ilişkilerin en önemli alanlarından
birini oluşturmaktadır. Dijitalleşme ile birlikte seçim dönmelerindeki
siyasal kampanyalar dijital ortamlarda da yürütülmektedir. Ekampanya olarak da isimlendirilen bu kampanyalar kapsamında
internetin sunduğu dijital araç ve ortamların hepsi stratejik olarak
kullanılmaktadır. Sosyal ağların kullanımı elektronik ortamdaki siyasal
kampanyalarda da yaygındır. Çevrimiçi ağlar, insanların siyasi adayın
iç sosyal çevresinin bir üyesi olmasına izin vermektedir. Vatandaşların
adaylara olan yakınlığı her zaman mümkün olmadığından, yakınlık
sanal da olsa vatandaşın oy verme eylemine daha fazla katılmasına
katkı sağlayabilmektedir (Vergeer vd. 2011: 497). Siyasal bir seçim
kampanyasının sosyal medya ortamlarında gerçekleştirilme biçimi
aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır (Güven, 2017: 186):
• Lider ve siyasal partiyle ilgili enformasyon yayılımını
sağlamaktadır.
• Bu enformasyonun sürekli güncellenmesini olanaklı hale
getirmektedir.
• Online olsun olmasın bütün kullanıcıları siyasal parti ve liderin
eylemlerine, projelerine destek ve dahil olmaya çağırmaktadır.
• Kullanıcıların hem siyasal parti hem de liderle etkileşime
geçmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken de hızlı ve düşük
maliyetle gerçekleştirmektedir.
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• Sosyal ağ ve çevrimiçi sanal topluluk oluşturarak, bazı koşullarda
bu sanal topluluğun desteğini çevirim dışına taşıyabilmektedir.
• Hiper-metinsellik özelliğiyle siyasi parti ve liderinin söylemsel
pratiklerinin yayılmasını olanaklı hale getirmektedir.
• Kullanıcı türevli içeriğin paylaşımını mümkün kılmaktadır.
İnternet, parti mesajlarını farklı bir izleyici kitlesine daha doğrudan
iletebildiğinden, İnternet seçim kampanyalarının modernizasyonu ve
profesyonelleşmesi için önemli bir teknolojik teşvik sağlamaktadır
(Zittel, 2009; Vergeer vd. 2011: 480). İnternet vasıtası ile politikacıların
seçmenleri ile bağlantı kurması kolaylaşmaktadır. Ancak bu ilişki
kırılgandır çünkü bir partiye olan seçmen sadakatinin daha uzun süre
devam edeceği varsayılamaz. Bu nedenle, partilerin bu potansiyel
seçmenlerle bağlarını sürekli olarak güçlendirmesi gerekmektedir
(Vergeer vd. 2011: 480). İnternetin kullanıldığı dijital halkla ilişkiler
faaliyetleri, bu bağın güçlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır.
Dijital siyasal halkla ilişkilerde web sayfaları, bloglar, sosyal medya,
sanal basın bültenleri, e-posta, dijital ortamlardaki müzik videoları gibi
birçok uygulama ile özellikle seçim dönemlerinde daha ucuz, daha hızlı
ve diyaloga imkan verecek bir şekilde seçmenlere ulaşmak
mümkündür.
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SONUÇ
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren internetin kamusal kullanımı
yaygınlaşmıştır. İnternet sadece iletişim teknolojisi alanında bir yenilik
olarak kalmamakta; hız, verimlilik ve ekonomik olma özellikleri
nedeniyle, eğitimden bankacılığa, sağlıktan medyaya kadar çeşitli
sektörlerde kullanılmaktadır. İnternet ile birlikte iletişim, internete
bağlanan bilgisayarlarda, akıllı cihazlarda kullanılan bazı yazılımlar ve
uygulamalar

sayesinde

çalışan

dijital

araç

ve

ortamlarda

gerçekleştirilmeye de başlanmıştır. İletişim alanındaki dijitalleşme,
hedef kitlelerle ilişkilerini iletişim araçları üzerinden sağlayan halkla
ilişkiler uygulamalarını da etkilemiştir.
İnternet, halkla ilişkiler ve diğer iletişim disiplinleri için bir potansiyel
güce sahiptir. İnternet ağı, halkla ilişkiler departmanları için stratejik
bir araç haline gelmiştir. Müşteriler, yatırımcılar, analistler, çalışanlar,
medya ve herhangi bir kuruluşun sahip olduğu diğer birçok paydaşla
iletişim

kurmanın

en

popüler

yolu

olmuş,

halkla

ilişkiler

profesyonellerinin uygulamalarını dönüştürmüştür. Bu dönüşüm
beraberinde dijital halkla ilişkiler kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital
halkla ilişkileri kısaca dijital uygulamaları içeren halkla ilişkiler alanı
olarak tanımlamak mümkündür. Dijital halkla ilişkiler ve online halkla
ilişkiler terimleri çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
Fakat online halkla ilişkilerde sadece internet temelli uygulamalar yer
almaktadır. Dijital halkla ilişkiler de ise internetle birlikte dijital hale
dönüştürülmüş tüm araçlar kullanılmaktadır.
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Diğer alanlarda olduğu gibi, halkla ilişkilerde de yeni teknoloji
dünyasına ayak uydurmak çok önemli bir konudur. Halkla ilişkilerin
araştırma, planlama, iletişim ve değerlendirmeden oluşan dört adım
sürecinin aşamalarının her birinde dijital araçların kullanımı
mümkündür. Dijital halkla ilişkilerde kurumun tanıma ve tanıtma
faaliyetleri, imaj, itibar, kriz yönetimleri, pazarlama amaçlı halkla
ilişkiler

faaliyetleri,

markaya

yönelik

faaliyetler,

sponsorluk

çalışmaları, kurum içi iletişim başta olmak üzere daha birçok uygulama
gerçekleştirilebilmektedir.
Dijital halkla ilişkilerde kullanılan araçlar çok çeşitlidir. Bunlardan
bazıları wikiler, bloglar, podcastler, sosyal imler, web siteleri, e-posta,
sanal bültenler ve içerisinde sosyal medyayı da barındıran sosyal
ağlardır. Bunun dışında eskiden beri var olan fakat internetle birlikte
internet üzerinden de izlenip, dinlenebilen ya da okunabilen internet
gazeteleri, internet televizyonları gibi daha birçok araç veya cep
telefonu uygulamaları da halkla ilişkilerde kullanılan dijital araçlardır.
Bu araçlar, geleneksel medya alanından önemli ölçüde daha karmaşık,
çeşitli, dinamik, her zamankinden çok daha şeffaf ve etkileşimli bir
şekilde bilgi paylaşmalarını gerektiren yeni medya ortamlarıdır. Bu tür
araçlar üzerinden gerçekleştirilen dijital halkla ilişkilerde, dijital
araçları daha verimli kullanabilmek ve özellikle içerik konusunda daha
stratejik davranabilmek için halkla ilişkiler uygulayıcılarının, bilgisayar
okuryazarı olması önemlidir.
Dijital halkla ilişkiler araçları ile kurumlar, ilgili hedef kitleleriyle
istedikleri her an iletişime geçebilmektedir. Eşik bekçisine ihtiyaç
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duymadan mesajlarını hedef kitleleriyle doğrudan paylaşabilmektedir.
Dijital ortamda gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla
ilişkiler alanında çalışanlara araştırma yapmada, müşterilere, medyaya,
rakiplere ve içinde bulundukları sektöre ilişkin bilgileri en kısa
zamanda toplamada ve depolamada önemli kolaylıklar sağlamıştır.
Dijital halkla ilişkilerde en önemli kavramlardan biri de diyalogdur.
Diyalog kavramının temelleri çok eskilere gitse bile, dijital medyanın,
diyalojik yapısının stratejik yönetim paradigmasına yapısal olarak
uygunluğu, diyalojik bir iletişim için kullanılabilmektedir. Fakat bu
durum her zaman mümkün olmamaktadır. Halkla ilişkilerin daha etik
bir modeli olduğu savunulan diyalojik halkla ilişkilerin var olabilmesi
için örgütlerin diyalogu kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için bir araç
olarak değil amaç olarak görmesi gerekmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde içinde internet tabanlı araçları ve
uygulamaları barındıran dijital halkla ilişkiler, geleneksel halkla
ilişkiler ile birlikte kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarında
hedef kitleye anında, daha ucuz ve hızlı geri bildirime olanak verecek
şekilde ulaşabilmek ve başarıyı arttırmak için dijital halkla ilişkiler
uygulamaları yaygınlaştırılarak eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz dijital dünyada bu kaçınılmazdır. Halkla
ilişkilerde dijitalleşmenin birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da
söz konusudur. İnternet ve onun getirdiği yeni mecraların halkla
ilişkiler uzmanları tarafından stratejik bir şekilde kullanılmaması şirket
ve kurumlar açısından birçok soruna neden olabilmektedir. Hatta
şirketlerin varlığını bile tehlikeye düşürmesi mümkündür. Etkileşimli,
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hızlı, esnek ve daha az maliyetli bu dijital ortamda gerçekleştirilen
halkla ilişkiler faaliyetlerinin, hem uygulama açısından hem de halkla
ilişkiler profesyonelleri açısından bilimsel anlamda değerlendirilmesi
gerekmektedir.
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