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ONSOZ

Bu arastirma halkla iliskilerin kaynagmi, nasil gelistigini, halkla iliskiler
ve globallesmeyi ve halkla iliskilerin globallesmeye katkisim anlatir, Aynca,
halkla iliskilerin medya ile, kontrollu ve kontrolsuz iliskisini, tartisir. Mass
medya, iletisiminde kullamlan ve halka yeni bir yontern saglayan, ozellikle
intemet'te, gelisimi saglayan yeni teknolojileri belirtir. Ardmdan proje, halkla
iliskilere bagh olarak iletisim yonternleri lizerinde dogrudan dcgruya etkisi olan
-v

tartisir. Medya ile cahsan insanlarm tartisrnalan ve basmla cahsmak icin verilen
ogutlerle son bulur.

Haziran 2001

Mustafa ALKAN

GiRiS
Halkla iliskilerinin nasil gelistigini incelemek onun islevlerine, guclu ve
zayif yanlanna ise yarar anlayislar getirir. Bircok pratisyen kendi tarihlerinin
onlan cagirdigim anlamadiklan gibi onun yerini ve toplum icindeki amaciru da
anlamazlar. Hatta Amerikan Tarihi ile halkla iliskiler gelisiminin nasil birbiri ile
bagh oldugunu bilmezler. Y ayinlanrms tarihler karmasayi ve dramatik hikayeyi
ahsila gelmis bir bicimde birkac renkli onemli kisiyi vurgulayarak basitce anlatir.
Fakat, halkla iliskilerin tarihsel icerigini anlamak bugunun iliskilerini
profesyonellestirmek adma 90k onernlidir.

Medya ve medya iliskilerinde, halkla iliskiler pratisyenleri basih, sozlu
haberleri, imgeleri ve butun bu iletisim aletlerinin bilesimini kullamrlar. Kendi
halk orgutleri ile iletisim halinde olmak icin hem kontrollu medyayi hem de
kontrolsuz medyayi kullamrlar. Kontrolti medya; son soze sahip pratisyenlerden
olusur, Ne soylendigi, nasil soylendigi ne zaman soylendigi ve hatta kime
soylendigi onemli degildir. kontrolsuz medya; medya icerigi hakkmda dogrudan
karar verme yetkisi olmayan pratisyenlerden olusur.

Bunun yerine, medya

denetmenleri ne rapor edilecegine, nasil rapor edilecegine, ne zaman rapor
edilecegine ve kime rapor edilecegine karar verirler.

Teknoloji, medya ile ilgili dusuncelerimizi ozellikle de cogunlugun
olusturdugu medya ile ilgili dusuncelerimizi degistirmektedir.

Bilgin bir kisinin

"Bu teknolojilerin ag amaci degisikleriyle halka uygun kanallar ve icerik
cesi tliligi saglamaktir?"

Bir sonraki ise, su anda kullanilan ve gelecekte gelismesi sozu verilen asil
medya ile ilgilidir. Arastirmanm ilk bolumu bu alamn ne olusturdugunu asil
tadim vermek icin globallesen PR firmalan tarutilrmsnr. Projenin ikinci bolumu,
iletisimi farkh bir oranla degistiren yeni medya gelisimlerini ozetleyecektir.
Aynca bu bolumde kitle iletisim araclan, halkla iliskiler imge ve haberler
anlatilacaktir.

Projenin sonunda ise basmla beraber cahsmayla ilgili

yonlendirmelerle son bulacaktir.
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I. BOLUM

I. HALKLA iLiSKiLER VE GLOBALLESMENiN TARiHi

1.1

PR Mesleginin Tammi

Butun tarihsel uygulamalan halkla iliskilere ait ornekler olarak gorebiliriz;
ama bu ornekler ancak 1990' larda insanlann halkla iliskileri uygulamanm ozel bir
alan olarak tammlamaya baslamasiyla onemini yitirdi. Bu cabalardan bir tanesini
gerceklestiren Ivy Lee olmustur, Ilkelerin ilamm 1906 da yaymladi. Lee
" ... kisaca, is kurumlan ve halk kuruluslan adma plarumiz basma, dakik Amerikan
halkma, halkmda bildigi ilgi ve degerden olusan dogru bilgiler saglamaktir.
"1diyerek

dusuncesini savunmustur. Lee'nin halki, Amerikan insarn, geldigi ulke

olarak tammladigim belirtmek onemlidir.

Halkla iliskiler Amerika'da hemen kabul edildiyse de, Avrupa'da resmen fark
edilmesi uzun bir zaman aldi. 1964' de halkla iliskiler pratisyenlerin mesleklerinin
tarntirm yaymlamp Journal Official de la Republique Francaise (Fransa'nm Resmi
Gazetesi

2)

de basildiginda, Fransa halkla iliskileri resmen kabul eden ilk A vrupali

ulke olmustu.

1

Smith, Alvie L., "In Letter to Authors", New York, March 28, 1993. s.196
Floyd, Bianco P., "Profile", "The Chronicle of the Higher Education", Chicago April 10, 1998,
s.87-90
2

Halkla iliskilerin tamrm ve uygulamasi halka daha dusunceli bir yaklasimla
ve bir globallesme hareketiyle, is ve toplumlarda birlikte bir gelisme gostermistir.
Y akm yillar icinde, ikna ve kontrol etmek icin propagandalar duzenlendi.
halk(lar)m ihtiyaclan ile gerekli sekilde ilgilenmediler.

dis

Fakat daha yakm tarihte,

"halkla iliskiler; amacz gerceklestirmeyi, stratejik islemi. . .

tarif eder, karmasik

bir cevre icerisinde kendileri ve kendi halklarz arastndaki karsilikli yararli bir iliski
olusturmak icin orgutlerinden yararlanirlar
degisik yollar kullamlarak gerceklestirilir.

"3 Bu amaclar geleneksel bir sekilde
Ornegin brosurler, senelik raporlar

haber, mektuplan, konusmalar, acik evler, gosteriler ve sergiler olarak siralanabilir.
Halkla iliskiler, bir meslek olarak, pazarlama ve reklamlama stratejilerini
kopyalamak yerine halkla olan iliskiler uzerinde calisarak musteri imgesi
yonetimine dogru yonelmistir,

Yukandaki tamm, acik olarak globallesmeye hitap

etmezken "karmasik bir cevre" tamrmyla ilgilidir.

Orgutlerin, sirketlerin ve

hukumetlerin birbirleriyle gorusmeleri gerekrnektedir.
yapan gorus globallesmedir.

Cevreyi daha da karmasik

"terim olarak globallesrne, hem dunyarun kaderiyle

hem de farkindahk gucuyle, hem somut, birbirine bagh globalligiyle hem de
yirminci yuzyildaki globalligin farkmdahgiyla bir iliskisi vardir, "4 Bu da, dunyada
anhk iletisimi, ulkeler ve diger tilkelerin tehlikeli kapitalistlik girisimler arasmdaki
bagimh ekonomik iliskilerine olanak veren iletisim teknolojilerinin bir sonucudur.

Halkla iliskiler bu karmasik cevrede bir butun haline gelmistir.
ortamda "halk "in ne demek oldugu tekrar tammlanmalidir.

Global bir

Sadece bolgesel veya

ulusal halk yerine, halkla iliskiler uygulamasi yapan herkes su anda daha genis ve
daha farkli halklar icin hesap vermelidir.
olusmaktadir.

yeni ilgi alanlan ve konular bu yuzden

Bazisi poli~ik _:7e ekonomik sistemlerle, kulturel konularla

ilgilenmekte, bazisi medyayi ve yeni teknolojiyi degistirmekte ve bazisinda PR
pratisyen rolunu gelistirmektedir,

Bugunku halkla iliskiler konusunu tamamiyla

sarrnak icin daha genis bir tanima ihtiyac vardir.

Bu tarurn, islerle, orgutlerle,

hukumetle karsi karsiya gelerek global karmasaya hitap etmektir.
3
4

Bu yuzdende

Reeves, Byron. & Nass, Clifford., "Media Equation. How People Treat", Chicago, 1985, s.69
a.g.e. s. l 02-103.

2

asagidaki tamm onerilmistir:

Global PR, halkma ve musterisine karsilikh faydasi

olan iliskiyi yaratmak ve surdurmektir.

Halk; etkilenen, etkileyen, belirli bir

firmamn orgutunden, durumundan veya hukumetinden olusan degisik guruplardir',
Bu iliskiler rnusteri amaclanm, imgelerini, mesajlanru ve stratejilerini misafir
pazarlarda uygun bir sekilde kullanmak ve arastirmak icin yapilrmstir.

1.2 Global Egilim

"Global" halkla iliskilerin tamnmasiyla bir cok farkh kaynagi ardmdan
getirebilir.

Bazi

yazarlar, ornegin Booth

profesorunun vermis olduklan

6,

1993'de Tet Levitt, Harvard is okulu

konusmayla baslangicm izini takip etmislerdir,

Fitzpatrick ve Whillock ( 1993) 7 gibi digerleri, yabanci marketlerde Amerikan
firmalarmm gorunmesiyle halkla iliskiler globalligini farkma vardilar.

Kaynaga onem vermeden, bilgin ve profesyoneller global seviyede halkla
iliskileri uygulamak " bir heves veya gecici bir egilim" degildir.
gercekliktir gorusuyle aym fikirdedirler.

Bu bir kahci

(Ferris, 1994; Fitzpatrick ve Whillock,

1993 ; Howard, 1992 ; Kruckeberg, 1995).

8

Amerikanm bakis acisindan, global halkla iliskileri zorlayan sebepler
asagidakilerdir (F arinelli, 1990 ) :

9

5

Computers, Televisions and New Media Like People and Places, (Campridge UK: Cambridge
University Press, 1996), s-55-59
6
Costa, Don., "Winning With a Short-Subject Film", Public Relations Journal 3 8, No:9,
September 1982., s.47-51
7
a.g.e. s.60
8
(Ferris, 1994; Fitzpatrick & Whillock, 1993; Hovard, 1992; Kruckeberg, 1995)., s.78
9
.
a.g.e. s.96

3

•

Dunya nufusunun toplam yuzde doksan besi Amerika dismda
yasamaktadir

•

Bir duzune en iyi Amerikan sirketleri kendilerine satmaktansa
(hizmet isleri bunun arkasinda) mallanm daha eek disan
satmaktadir.

•

Son uc yil, Coca-Cola ve GM, Amerikan sirketleri ve
endustrilerinden daha fazla para kazanmistir.

•

Amerikan sirket ve endustrisinde artan para miktanyla birlikte
yatmmlarda yagmaktadir,

Halkla iliskilerin globallesmeye kattigi tic;: faktor asagidaki gibidir:

1. Amerikan kurumlan icin iyi bir firsattir cunku bu globalligin
icinde bir cok yabanci ulke bulunmustur.

Bu da, yirmidort saat

ticaret yapabilen ve dunyanm genis finansal pazarlarmda yer
alan degisimlerce desteklenir.

2. Medya teknolojisindeki artis hem elektronik hem de basili
medya alanlannda dunya, seyircisinin gozunu acmisur.

3. Halkla iliskiler mesleginin gelisrnesi Amerikan Firmalan ile
daha da fazla yansi meydana getirmistir.

Kruckeberg (1995)10 PR pratisyenlerinin degisimleri uyarabilecegi bir cok
oneri sunmustur. Amerika'nm icinde ve disinda iletisim uygulamalan alamnda
aynnnh bir inceleme onerdi. Bu inceleme dcgru mesajm su anda kabul etmeyen
10

Recer, Paul., "Web Pages Number 320 Million; Search Engins Overwhelmed", The San Diego
Union-Tribune, April 3, 1998. s.147

4

PR uzmanlanna ve degisik kitleye ulasmasiru saglar. Aynca, Kruckeberg cok
disiplinli egitimi onermistir. Bu egitim, ozel ve halk simfi iletisimi kadar konusma
ozgurlugunu sorgulayan bir toplum teorisi ile ilgilidir. Sonuc olarak, pratisyenler
attiklan her adimm agir ve deger yuklu oldugunu bilmeleri gerekir. Aynca, kitleye
empoze ettikleri ideolojileri bilincli bir sekilde yapmalidirlar.

Amerikan halkla iliskiler sirketleri bu onerileri cok iyi gerceklestiriyorlardi.
Son on yil icinde, Amerikah profesyoneller global seviyede basanli gorunmuyor-

lardi. Dunya cevresindeki PR firmasmm arastirmasina gore (Fitzpatrick ve
Whillock 1993)11, Amerikali halkla iliskiler firmalan uluslar arasi tecri.ibeninen
azma sahipti. Bu durum ise Amerika'daki PR firmalarmm basansmi etkilernistir.
"On yil once dunyanm en iyi bes halkla iliskiler sirketi Amerikali sahipliydi. Bu
gun, sadece bir tanesinin Amerikah sahibi vardir. "(Farinelli, 1990)12.

Bircok

pratisyen kulturel egitim veya "Amerikan PR" alma anlayisindaki gelisim gibi
orneklere sahip degildi. Amerika'mn ieindeki veya disindaki pratisyenlerin esnek
olmasi, strateji degistirebilmesi ve karmasik bir cevreye hemen adapte olabilmeleri
gercekten zorunludur. Bu karmasa goz onunde tutulursa, global cevre ve bir eek
~

firma musterilerine gerekli kolayhklan saglamak icin dunyaca kabul edilen
sebekeler yaratmaktadirlar.

II. YENi MEDYA-YENi iTiRAZ VE iNTERNET

internet en buyuk yol gosteren bir iletisirn devrimidir. Dijital dunya
orgutleriyle ve degisik halklanyla iletisirni degistirmistir.

Gazeteciler, halkla iliskiler pratisyenleri, reklamcilar islerini daha etkili
yapmak icin yeni teknolojiyi kullanmaktalar.

Onlar islerinin verimi, hizuu

arttirmak ve hatta fiyati azaltmak icin yeni teknolojiyi kullamrlar. Aynca,

11
12

Smith, Alvie L., s.196
Ferris, s.79

5

profesyonellerce,
saglarnakla

yeni teknoloji iletisiminin

yeniliklerle

birlikte yepyeni yollar liretmelerini

yapilmasrm

de saglamaktadir.

13

Teknolojinin ilerlemesi iletisim olusumunu, dagilimm ve gosterimini
degistirmistir.

Bir cogu yeni gercekligin yeni medya teknolojisi ile incelendigini

fark ettiyse de, yok denecek kadar azi gunluk uygulamalanmn nedenlerini,
nasillanm biliyorlardi. Halkla iliskiler Arastirma ve Egitim Kurumu halkla iliskiler
ve iletisim liderlerini 1997 de topladi. Onlara teknolojideki degisimleri ve orgutleri
iletisim halindeyken onlarm etkisini tammlamalanm istedi.

14

Diger bilgiler yeni

medya teknolojisini anlamaya yardim ettigi gibi asagidaki sonuclarda yardim
etmektedir:

1. internet ikili iletisimi onceden hie yapmadigr kadar miimkiin kilar.

internet iletisim teknolojisi "kurum iletisiminde bir donum noktasi"
olmustur. Omegin, kurum liderleri e-mail'in kendi orgutleri icinde basit bit iletisim
haline geldigini soylerler. Aynca, yeni iletisirn yonterni halkla olan ikili iletisimle
gelistigini de belirtir.
Bununla birlikte, hem arastirmacilar hem de profesyoneller ag medyasmm
nasil cahstiguu ogrenmeye baslarruslardir. Kisiler arasi iliski alaniyla ilgilenen bir
arastirmaci e-maili haber gruplanm ve sohbet kanallanm arkadashklar
kazandirdigirn ve eski yontern olan mektup arkadashgiyla"

aym oldugunu soyler.

Aslmda, Standford arastinnacilan medya deneyimi, kisiler arasmdaki deneyimle
aymdir diyerek son noktayi koymustur.

Insanlann verdigi cevaplar medyada kullanilan aletlerden daha da ustun
oldugunu gosterir. Medya daha kibarca yaklasir. Vucudumuzun icine kadar
girebilir, kisiligimize sahip olabilir ve bizimle bir takim arkadasi olabilir.
Medya duygulanmtzi isteklerimizi etkileyebilir.

Bizi tehdit edebilir,

13

a.g.e. s.92

14

Computers, Televisions and New Media Like People and Places, (Campridge UK: Cambridge

University Press, 1996), s- 70
15
a.ge. s-77

6

hafrzarruzi etkileyip dogal olan dusunceleri
toplumumuzda

2.

ve dogal dunyarmzda

degistirebilir.

tamamen yer alir.

Medya
16

Yeni medya manzarasi lnzla degi~ip oniimiizdeki yillarda da devam
edecektir.

Halkla iliskiler memurlan orgutlerin sitelerini ve diger stratejik iletisimleri
yonetip kontrol etse de aslmda ekran iletisimini kontrol etmek veya web sitesini
yonetmek yeterli degildir, Dengeli gtis; hizla milyonlarca internet kullarucisina
donusmektedir,

3.

Daha onceden, miimkiin olmazken , teknoloji bugiin daha cok bilgi ele
gecirip dagrtmayi kolaylasnrmisnr.

Aslmda, degisim firsatlan dogurur ; ama sistemde asm yukselisin
olusmasiyla gerceklesen degisirn olasiligi da vardir.

Ornegin ; dunya ag1

arastirmasi bugun sifrelerle veya bloklarla korunmayan 320 milyon sayfayi
arastrrmaktadir.

Hatta daha akilh arastirma motorlan bu sayfalarm ucte birine

girebilmektedir.

Bu durum, daha da kotuye gitmektedir.

Bilim dergisindeki

Steve Lawrence'm NEC Arastirma Kurumu Raporlan, internet sayfalan yuzde
1000' den yuzde 2003 'e toplam 3. 5 trilyon sayfaya kadar gelismektedir,

Hatta

bugun anahtar bir kelimenin veya ismin arastmlmasi milyonlarca sayfa
acmaktadir seklinde belirtir.

Associated Press raporculanndan Paul Recer17 e

gore ise "Bilgiye hala acken, insanlan veriler icinde bogulmaya terk etmek" tir.

16
17

Reeves, Byrod. & Nass, Clifford, 1996: s.25 I.
Recer, Paul., "Web sayfalan numara 320 rnilyon; Nisan 3, 1998. "
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II. BOLUM

I. KiTLE iLETiSiM ARA(:LARI VE HALKLA iLiSKiLER
Bir orgutun en onemli iliskisi butun iscileriyle olan iliskidir.

k halklar

ve

isci halklarz terimleri hem denetleyici ile hem de denetlenen ile ilgileri vardir. Bu

halklar bir orgutun insanlanni ve en buyuk kaynagmi temsil eder. Alvie Smith' e
gore, Genel Motorlardaki ilk kurum yoneticisi, iki faktor isci iletisimini degistirir.
Halkla iliskiler isinin bu bolumumde yonetim bakismi gelistirmektedir:

1. Anlasmamn, takim cahsmasmm, dip cizgi sonuclanrn basarmada
iscilerin degeri. Orgutun icinde olusan etkili ve hayata yonelik karsilikh
iletisimler, cahsanlann butun bu pozitif davraruslanm etkiler.

2. Guclu bir ag iletisimi yonetici ihtiyaci. Bu yonetici butun mufettislerine
bir sorumluluk verir. Bu sorumluluk ise butun mufettisler, iscileri
arasmda etkili bir iletisim saglamahdir. Bu ihtiyaclar, is iliskisi
bilgisinden daha da fazla olmalidir ve buyun orgutu etkileyen anahtar is
ve halk meselelerini de icermelidir.

1

Gunluk karsihkh is iliskileri buyuk bir anlasma kontrolu icerir; ama etkili
bir isci iletisimi guvenin oldugu bir ortamda olusur. ideal cahsma iliskilerinin
yedi tane kosulu vardir.

1

Smith, Alvie L., Yazarlara Mek:tuplar, Mart 28, 1993.

8

1.

i~ veren

ve isci arasinda guven duyma ve guvenme

2. Guvenilir bilgiler
3. Herkesin katilmasi ve mevkisinden memnun olrnasi
4. Karmasa yasamadan cahsmaya devem etme
5. Saghkli bir cevre
6. Basanh bir girisim

7. Gelecek hakkinda iyimser olma

1.1 Basih Haberler

Bircok orgutteki ic iletisimin yeni medya iletisim teknolojisine ragrnen
basih yaymlar ilk olarak degismeden aym durumda kalrrustir.

Yaytnlartn olagan amaclan asagtda stralanmtsttr:

1. Orgutun is gidis hattmdan, idaresinden ve amaclanndan iscilere surekli
haberdar etmek.

2. lscilerin islerini en iyi sekilde yapmalan icin bilmeleri gerektigi bilgileri
bildirmek

3. Orgutun standartlanm, kalitesini, hizmetini, toplumsal sorumlulugu ve
verimi arttirmak icin iscileri tesvik etmek

4. Iscilerin basansiru fark etmek butun yayimlar, konular, basili haberler
duzenlenmis isci iletisim programmm birer parcalandir.

Bu program butun

bu amaclan orgut yeri ve durumlannda gerceklestirmek icin
duzenlenmistir,

9

1. 1. 1

Orgutsel Y aym

Amerika'daki
sayarsaruz tahminen

orgutsel yaymlann

sayisi, butun haber mektuplanm

100. OOO'den bir milyona kadar cikrrnstir.

eskiden dolaysiz ve hatta kolay anlasilamazken

etkisi

simdi dolayh ve olculebilirdir.

Bir orgutsel yaym seklini magazin seklindeki
olusan

Orgutlerin

gazete formatmdan

haber mektubu, resmi gazete veya "resimli dergi "den ahr. Bir cogu

yuksek kaliteli ve cok resimlidir. Birazi urunun fiyatiru kurtarmak icin reklam

icenr.
Orgutsel yaymlar bircok halk tarafmdan yonetilir, arna ortak kullamm isci
iletisimdedir.

Genel goruslere cevap veren pratisyenler, iscileri genellikle

orgutsel yaymlann onde gelen kitlesi olarak degerlendirir.

Y aymlann en onemli

avantaji ozel ve detayh bilgiyi hedef ahnan kucuk kitleye vermesidir. Sonucta, bir
eek orgutler belirli isci gruplarmm bilgi ihtiyaclanna hitap eder ve cok fazla isci
yayinlan icerir.

Haber mektuplart periyodik yayimm en onemli seklidir. Desktop
yaymlayan teknoloji uygun aym zarnanda pahali olmadigmdan, haber
mektuplanmn i.iretilmesi de buna bagli olarak eek kolay, hizh ve ucuzdur. Sonuc
olarak, bir cok orgut cevaplanm zamamnda gerceklestirrnek icin haber
mektuplanm kullanarak verirler. Paul Swift' e gore, Haber mektubu yazi islerini
yonetrnek:
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rgutsel Y ayin

~

..• 'daki orgutsel yaymlann sayisi, butun haber mektuplanm

~n.,•ncu \. aa.
~

aaa' den blr mll'jona

kadar ~1km1~t1r. brg-c1.tlerinetkisi

..1olays1z ve hatta kolay anlasilamazken simdi dolayli ve olculebilirdir.

=:::sel yayin seklini magazin seklindeki gazete formatmdan
ktubu, resmi gazete veya "resimli dergi "den ahr. Bir cogu
Birazi urunun fiyatim kurtarmak icin reklam

ar bircok halk tarafmdan yonetilir, ama ortak kullamm isci

,..-i,rn1

goruslere cevap veren pratisyenler, iscileri genellikle
onde gelen kitlesi olarak degerlendirir.

Yaymlann en onemli

tayli bilgiyi hedef alman kucuk kitleye vermesidir. Sonucta, bir
· isci gruplanrun bilgi ihtiyaclanna hitap eder ve 90k fazla isci

auplari periyodik yayimm en onemli seklidir. Desktop

111-1Doloji uygun ayru zamanda pahah olmadigmdan, haber
wctillliesi de buna bagli olarak 90k kolay, hizh ve ucuzdur. S0nu9
evaplanm zamamnda gerceklestirmek icin haber
anarak verirler. Paul Swift' e gore, Haber mektubu yazi islerini
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Haber mektuplan burada kalmak

ve gelismek icin bir alandir.

Hedeflenmis iletisimi kurumlann dunyasi ve kendi i.iyeleri arasmdaki
ortakhkla mass medyaya da zit olarak hedeflenrnis iletisimi
gerceklestirmek icin bu alanda cok daha fazla deger vardir. Ozel bir
yerde bulunan hedeflenmis kitleye ozel mesaj iletmek icin onlar( haber
reklamlan) gayet iyidir. Dar metin hesaplamasi, yani haber reklamlan
genis metin hesaplamasma karsin Desktop devrimiyle beraber rastlantih
bir sekilde gelismektedir.

2

~er yaymlar kutuphanelerde, resepsiyon lobilerinde, duvar raflarmda,
~,naa

bulunan orgutsel kitaplardir. Butun bu kitaplar liderlere
· - ve endustri topluluklarmda, egitim, hukumet ve finansal topluluklara
gonderilirler. Isci ve uyeler bu kitaplarm kopyalanm islerinden veya
dan ahrlar. Tuccarlann kopyalanm sans temsilcilerine teslim
-·dimet tarafmdan yaymlanan kitaplar mufettis dokumanlanndan elde
Demekler toplannsirun bir parcasi olan kitaplan, yaymlan veya birer
-yelerine posta ile gonderirler,

~ Mektuplar
e-mail ve hucre telefonlan zamanmda bile, mektuplar, ic ve dis
· imin belkemigi olmustur. Kelime islemci software yardirm ile,
lirli halklarla dogrudan ve hizli iletisim yapmak icin ozellesen
gostererek cogalmaktadir. Mektup ekleri 90k az sikhkta isci

D · -n,..;e yayinlarur. Bu mektuplar, yonetici sefe iscilere haber dolu bir
· sim halinde olmalarma olanak verir.

.. ··.'vfedia and the Information Superhighway" Boston:Allyn&Bacon,
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1996. s.34

Avantajlan ise ekonomik ve dogrudan olmasidir. Aynca, ozel bir
yaklasim etkileyici bir gorunum izler. Hizli ve etkilidir.

Mektuplar, bilginin

dogrulugunu saglayarak i~ iletisini destekler. Neyin onernli oldugunu ve orgutte
neyin onemsiz oldugunu gosterir. t~ iletisimine onern verir. Butun bu destekler
genis ve cesitli orgutlerde 90k onemlidir.

Mektuplar teskilat memuriyetlerinden kurum liderlerinin dusuncesine,
secilmis meslek tiyelerine, tip veya egitim, kanun yapicisma, firmalara,
perakendeciye, medya yonetici ve raporcusuna kadar gitmektedir. Bilgisayar ve
ytiksek hizh yazicilar ozellesmis adresler ve selamlamalar gibi avantajlan vardir.
Bununla birlikte, mektubun temelinde ozel referanslarda bulunur.

Daha da onemli olan periyodik mektuplar gunluk orgut haberlesmesidir.
Normal mektuplann ve memorandumlann akisi, etkili ve onemli bir iletisim
anlayisi olusturur. Memnun edici tepkiler olusturan etkili mektuplarm onemi
ofkeli veya kansik degil aksine apaciktir. Bir 90k orgut ise hala soguk, yapmacik
ve adi mektuplan tercih ederek daha da kansik ve anlasilmasi guc mektuplar
yazmaktadirlar.

1.1.3

tlan Tablosu

Ilan Tablosunun kullamrm genis bir alana yayilmistir. Eger baska bir
neden yoksa, bu alan cogalan notlan, bildirdikleri yasalar sayesin koruyacaklardrr.
Bu alamn dogasi degismektedir cunku 90k fazla isci, elektronik ilan tablosu ve
mesaji olan bilgisayar terminallerindeki orgutlerinde calismaktadir.

Isciler,

islerine mesaj lanm kontrol ederek baslarlar,

Ilan tahtalan, kisa mesajlarla birlikte bilgileri dogrulamak icin iyi bir
yerdir.

Dinamik olan ilan tahtalan hemen dikkati ceker ; tek gerekli olan sey

gunu gunune olrnahdirlar.

Hep aym notu gormek sikicidir ve dikkat cekmez,

Hemen hemen aym kategoride olan posterler ve afisler de vardir.
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Bunlar duvarda

veya is sahalannda kullamlabilir . Posterlerin konusu gtivenlik, saglik, ev
temizligi ve uretkenliktir.

1.2 Sozlu Haberler

Gorsel medya tarafmdan sunulan haberlere sozlu haberler denir. Sozlu
haberler, daha genis kitlelere ulasabilmesi ve ozellikle teievizyonlarda goruntu
efektleriyle birlikte sunulmasi bakimindan basil; haberlere nazaran daha etkili
olmaktadir. Sozlu haberlerin, basih haberlere gore bir diger avantaji ise yayilim
hizimn eek daha kisa ve ulasim kitlesinin cok genis olmasidtr.

1.2.1

Toplantilar

Toplant1lar insanlan bir araya getirir. ikili iletisim olan konusmaya ve
dinlemeye olanak verir. Kucuk is yonetimli bulusmalar, i~ guruplari bulusmasi,
kalite kontrollii cevreler ve katihmci idare toplantilan ornek olarak verilebilir.
Karsihkh olan toplantilar beraberligi saglamakla birlikte pahahdir da. Uzun
zamanh oldugunda daha ekonomiktir.

Bunun nedeni, urettikleri dusunceler ve

takim yaptsmm etkisidir.

Diger iletisim stratejileri gibi toplantmm da belirli amaclara, itinali
planlamaya ve calisrnaya ve usta bir idareye ihtiyaci vardir.

Dusuncelerin

gelismesi acik ama kontrollu olmahdir ki toplanti amacmdan kopmasm.

Isci gucunu ve onemini dis halklarla birlestirmek icin halkla iliskiler
cahsanlan toplanti duzenlerler.

Ornek olarak yilhk bulusmalar verilebilir.

bulu~manm daha genis bir hazirliga ihtiyaci vardir.
genis listeler hazirlamr.

Bu tur buyuk bulusmalar icin

Boylece bircok orgut, bulusma idaresi hizmetlerini

kullanmak icin belirlenmis firmalarla sozlesme yapar.
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Bu

Geleneksel toplantilar tek odada karsihkli olan toplantilardir.

Fakat bir

iletisim uzmanma gore eski modadir :

PC'ler ve Dijital audio -visual araclar gibi yeni teknolojiler
yeni srruf "elektronik
bilgisayarlarla

1.2.2

bir toplann"

yaratmaktadir.

olusan toplanti teknolojileri,

Konferans

buyuk ve.

cagnlan,

uydu baglantilan, elektrik

ilan birikimleri

ve kopya aglan sonsuza kadar bulusmalann

bulandirrrustrr.

3

anlammi

Konusma ve Konusmacilar

Kendi ayaklan uzerinde duran ve guruplan secmek icin bilgili ve degisik
.onusan memurlara ihtiyaci olmayan eek az kurulus vardir.

Uzman

konusmactlar konusrna avantajlanru asagidaki gibi siralanmrstir :

1. Dcgrudan dogruya ve inandinci bir iletisim saglar cunku canli
dinleyici ile temas icerir,

2. Ozellikle insanlar buyuk orgutlerin asm derecede kisiliksiz oldugunu
gordugunde kuruluslara kisilik kazanma konusunda yardim eder.

3. Dinleyici ve konusmaci arasmda bir alisveris saglar,

iki tarafa da iki

yonlu bilgi diyalogu verir.

4. Orgutlerin samimiyetini, endustri ve topluluk faaliyetlerinde yapici
katihmci oldugunu kamtlamasina yardim eder.

5. Hem konusmaciya hem de orguye prestij getirir.

6. Orgut goruslerini halka dogrudan olarak verir.

3

Finley, Michael., "The New Meaning of Meetings", Communication World 8, No:4, March l 991.

s.107.

14

7. Diger iletisimler icin gtivenilir kaynaklar saglar.

4

Butun konusmalar bu arnaclan etkili bir sekilde yapmazlar. Bazen halkla
iliskiler pratisyenleri sinirlenirler cunku onlar konusmayi arastirmak, taslagi
hazirlamak, goruntuleri gelistirrnek ve bazen butun bir konusma yapmak icin
oylesine davet edilirler.

II. iMGE VE HABERLER

Yeni teknoloji alaniyla, iletisim olasiliklan ile genisledi ve dagrtim
islemiyle de daha da hizlandi,

2. 1 Telekonferans

Uydu iletisimindeki teknolojik ilerlemeler toplanti ve konusma
olasihklanni buyuk bir olcude genisletti. Ornegin: Seyahat yapan bir konusrnaci
zamamm kullanmakta basansiz olmasi veya bircok sehirde aym zamanda olan
toplantilan elektronik bir sekilde birbirine baglanarak konusmacinm da
gosterildigi genis bir televizyon saglamak. Seyahatlerde zaman tasarruf ve
kayiplan, toplanti kolayhklan bu yeni teknolojinin fiyatmi dengede tutar.

Telekonferansi kullanmanm ilk sebebi aym zamanda ve aym mesaji
kullanarak bir 90k yerde insanlar ulasmaktir,

AT & T baskani Bob Allen'in telekonferansi 250 Amerikan sehrinde
bulunan 100. 000 yoneticiye ulasarak sehrin ozel erken emeklilik prograrrum
tartisrmsnr. 1990'lar da Kalifomiya ekonomisi sendeleyince butce krizi meydana
geldi. Bu senelerde Kalifomiya -Oniversitesielcilik sistemi yoneticilere,

4

Uzman Konusmacilar:

Sistem Teorisi, 1980.
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fakulteye, personele ve ogrenciye surekli bilgi vermek icin telekonferansi
kullandi,

( Sistemin nasil cahstigim gormek icin sekil 9. 3 'e bakimz ).

Ford Motor sirketinin 275 imalat ve sans ofisleri Dearbom'dan
Michigan'dan ve komuta merkezlerinden tek yonlu video besini alrmstir. Yinni
bes Kuzey Amerika bolgesinin iki yonlu video ulastirma kapasitesi vardir.

Plan

arastirma gelisimini ve isciler arasi i.iretimi kolaylastirmak icin Genel Motorlann

(GE) en onemli kolayhg1 uydu telekonferansma baglant1holmesidir. Federal
ekspres en buyuk uydu televizyon sistemine sahiptir :

Butun uydu telekonferanslan ic iletisimine smirh degildir.

Ornegin,

Tylenol zehirlenme krizi boyunca muhabirlerin sorularma cevap vermek, 30
sehirdeki ulusal basm konferansmm gerceklestirmek ve rnedyayi gunluk
gelismelerden mahrum etmemek icin Johnson & Johnson telekonferansi
kullanrrustir.

Uluslararasi

i~ Iletisimciler

telekonferansla idare etmistir.

Dernegi 22 ulkede 1200 uyeyi

Program, soru ve cevap seklinde katihmci ve

konusmacilan ikili iletisime tesvik edecek sekilde gerceklestirilmistir.

2. 2 Televizyon

GM'nin en yeni toplanti binasi televizyon yetenekleriyle olusturulmustur,
32 isci sigan 60 tane "takim merkezi" vardir.

Bu sistem, televizyon yayimni canh

yapar veya 2000 kisiye video bandim aym anda ulastmr.
iletimleri yonetici Alvie Srnith'e gore"
bir vurgu yapmak icin olusturur.

i$ takimlan

GM' deki kurum

gibi, isciler uzerine kuvvetli

Bu merkezlerin her biri odalara yaklasik 16 kisi

yerlestirilerek ortalama is takirm sigacak sekilde bolusturulebilir",

Televizyon'un

kullarurrn hakkmda soyle devam etmistir.

Finansal personel ve malzeme ihtiyaclari kuruluslarda ve disandaki gUndelik
video bant malzemelerinin elde edilebilirlik faktoruyle degerlendirilrnesi 90k
onemlidir,

Unutma ki, eger isciler izleyip isten cikarmaya karar verebilirsin,

televizyon bunun kaybolmus bir Uretim ve bu yuzdende pahali oldugunu belirtir.
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/

Programlann

degecek

bir ismi olmahdir.

eglendigi bir amator olayi degildir.

Fiyat sadece televizyon ureticilerin

5

Telekonferansi ve televizyon kullammmm gelismesi demek, halkla
iliskiler pratisyenlerinin, konusmah haberle goruntulu imgeleri birbirine baglayan
butun bu medyayi anlamlan demektir.

1.l Video,

Film ve Slide Tamtirm

Sponsordan filim ve videolar, satislar, egitim ve halkla iliskiler amaclan
icin kuruluslarca tasarlamp gorevlendirilir. Amac dogrudan ve acil ofise donen
para degil de seyircinin gozune uygun dusunceler, motivasyonlar, davramslar ve
hareketler gelistirmektir.

Ornegin: hava yast1g111111 nasil cahstigmi gostermek

isteyen bir bir sirket, bir Hollywood filmi olan Moving Violation'a 33 milde bir
her saat basi arabayi duvara carpacak usta bir surucu temin etti. Butun testler
yapildi ve tavsiye edilen bu hava yastig: ile donatimh araba verildi, ve Ridin 'the

Edge sahnesi icin hazirlandi.
gosterildi.

Film ilk dort yil boyunca 125. 000 seferden cok

46 milyondan fazla insan seyretti.

Dusunceleri izleyen arastirmalar

bu hava yastiklan hakkmda yuzde 27 den fazla izleyici izlemeyenlere hava
yastiklanm uygun buldugunu, sadece yuzde 2 izleyici yuzde 9 izlemeyenlere
oranla hava yastiklanm uygun bulmadigmi belirtti.

6

Filim ticari, halk ve kablolu televizyonda gosterildi.

Bir yak polis

akademileri, surucu egitim ogretmenleri, sigorta smif ogretrnenleri hala bu filmi
kullanmaktadirlar.

Halkla iliskiler personel uyeleri kisa sponsorlu film otomobil

imalatcilanmn guclt; direnmeleri hava yastiklan halkm acentesinde yerini korudu.

Hareket resimleri ve video asagidaki pozitif iletisimi sunar:

1. Gorus etkisini ve sesini birlestirir.

5
6

Drama, hareket, renk ve muzik.

Costa, Don., Public Relations Journal 38, no. 9 (Sep. 1982): s.13
a.g.e. s.24-26
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2.

Basilarak

veya dinleyerek

iceren dusunceleri

3.

Gosterinin

4.

Her kurulusta

etkili bir sekilde aciklanmayan

hareketler

takdim eder.

uzunlugu

icin surekli olan ve ozel bir dikkat cekerler.

ve olay zincirinde

90k acik bir zaman faktoru

yaratirlar.

5.

Inandmci

olaylann

kaydim saglarlar,

6.

Ciplak gozle gorulmeyen

bir ilerleme gosterirler.

7. Uzagi ve gecmisi seyirciye getirirler.

8. Fotograf, cizgi filim ve grafikler kullanarak, cizdikleri soyutlann
yarn sira nesneler azalt1p ve hatta biiyiitiirler.

9. Seyircinin yukandaki her seyi gormesini saglarlar : Gormek
inanmaktir .

. Video ve filmin bircok pozitif ilkeleri Slide de uygularur.

Eger Hareket,

mesaja ilgi cekici gelmezse, biraz daha az pahali olan Slide daha etkili olabilir.
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III. KiTLE iLETi~iM ARA<;LARIVE MEDYA

3. 1 Uluslararasi Medya

Genis halka yayilmis genis, ekonomik, etkili iletisim yontemi mass
medyadir : gazeteler, magazinler, ticaret yayinlari, Alvf ve Flvf radyo, televizyon,
kablolu televizyon, web televizyon, kitaplar . . .. vs. lsin bu bolumu ele almak
icin pratisyenler bilginin rolunu, medya cesitliligi, mekanizmalarmi ve degerlerini
anlamalan gerekmektedir.

Aynca, pratisyenler medyanm kendi mekanik

ihtiyaclan, degerleri, kurallan ve seyirciyi reklama teslim etmenin ihtiyaci
tarafmdan kontrol edilir.

Bugunun isletmecileri bir celiskiyle karsi karsryadirlar :

Iletisim kanallarmm coklugu mesajlara odaklasan bir zekilendiriciye olanak verir
ama seyirci dikkatini cekme yansmda buyuk olcude yukseltir.

Sonne olarak , mass medya her eve, is yerine ulasti. Genel ve ozellesmis
medya halka kolayca kullamlan bilgi ve duzgunce yayma anlayisim sunmak icin
ortaya cikrrustir.

Arna bu aldatici olabilir.

Srrf bu medyanm seyircisi var ve

mesajlanm aktarabiliyor diye bu mesajlarm yerine ulastigi ve kabul edildigi
anlamma gelmez. Ornegin : basih mesajlarm okur yazar Amerikah uzerinde
dogrudan dogruya bir etkisi yoktur.

Aynca, okumayan halk da vardir, cunku

onlar ilgi azligmda okumazlar.

3. 2 Gazeteler

l 980'lerde gunluk ve haftahk gazete sayisi dustuyse de, gazete halk bilgi
sisteminin bir numarah yontemi olarak kalnustir.

Insanlar ilk once halki

dusunduklerinde, farkmda olmadan gazeteler akillanna gelmektedir.

Gunluk

gazeteler, haftalik pazar, hafta basi, ahlak, isci, din ve yabanci dil gibi bir eek
gazeteler okur yazar insanlarca okunmaktadir.

Gun ici ve gun d1~1

gazetelerindeki halk bilgi programlarmm derneklerini olusturur.

Gazete okumak

vatandasm yemek yemek, uyumak gibi gunluk aliskanliguu etkiler.
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Sonuc olarak

da, dunya gazetelerinin insana etki etmesi iyidir.

Gazeteci uzman ve egitimci

olan John C Merrill butun bunlara "uluslararasi elit gazeteler" demektedir.

Bazi gazeteler, onemli gunluk gazeteler dunyarun dehalarmca,
politikacilannca, dusunce liderlerince ve ulkesiyle ilgilenen vatandaslannca
okunurlar.

Butun bu gazeteler durust bir sekilde yonetilirler ve uluslararasi

iliskilerde oldukca genis ilgileri vardir.

iyi bilgilendirilmistir.

dusunceli insanlar kolay anlasihr gazeteleri ciddiye ahrlar.

Gazeteler, toplumda hareket eden bir guctur.

Dunya uzerindeki

7

Bir keresinde Justice Felix

Frankfurter "Bir dereceye kadar halkm anlayisi, dusuncesi, kibarhk, ses ve haber
satirlanmn kalitesi sayesinde sekillenir" demistir.

Gazete uzmanlan basmm gucu

bilgi dagitmasindan ve halkm ilgisini cekmesinden ve onemli konulanndan gelir
diye belirtmistir.

1980 ve 1990 yillannda gunluk gazetelerin sayisinda bir azalma olduysa
da, ayakta duran diger gazetelerle okunan gazete ortalamasi medya yansi artsa da
sabit kaldi,

Simmons Pazarlama Arastirma Burosunun derledigi gunluk gazete
okuyucu sayisinm, yaklasik %59'u yetiskin olmak uzere gunluk gazete
okuduklanni, %69'u pazar gunleri okuduklanni, yetiskinlerin gunluk gazete
okurken ortalama 28 dakika kullandiklanrn ve sadece 18-24 yas arasmdakilerin %
48'1 gunluk gazete okurken, %59'u pazar gunleri okuduklanm belirtmistir.

Brezilyadaki gazete okuyanlar bes tiptedir.

1. Instrumental reader : Bu tip okuyucular, gazeteyi gunluk
yasamdaki faydah bilgileri edinmek icin kullamrlar.
7

,t

Merrill, John C.~'Global Elite: A Newspaper Community of Reason, in World Media, Journal 4,

1990: 93. s.89
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2. Opinion makers : Gazeteyi tavsiye almak dustmcelerini
sekillendirmek icin okurlar.

Gazete konularla ilgili dusuncelerini

duzenlemeye yardimci olur.

3. Pleasure reader: Bu tip okuyucular gazete okumayi sevdikleri icin
kullanirlar.

Gazeteyi bir amaci yerine getirmek degil de bir eglence

gibi gorurler.

4. Ego boosters : Baskalanna etkilemek icin gazeteyi bilgi kaynagi
gibi gorurler.

kendi imajlanm ve mevkilerini gelistirmek icin

gazete okurlar.

5. Scanners : Bu tip okuyucular gazeteyi bircok sebepten dolayi okur. 8

Aynca gereksiz ve fazla bilgilerin artisma bagli olarak haberler icin aynlan
gazete bosluklan 90k yakm bir zamanda d-U~-U~ gosterdi,
yaklasik %50 bosluklanm bas yazilara ayirdi,
)reklam ve ( % 4'-U) halk servisleri icin aynldi.

Aym zamanda, gazeteler

Geri kalam ( yaklasik %6's1
Bolgesel haberler en buyuk bas

yazi oramm kaplamistir ( %75 butun haberler basildi ).

Gazetelerin iyi tanlan cok fazladir. Hie bir alan kiyaslamah olarak Seyirci
olcusunu, gun ici ve gun d1~1 genisligini veya icerik derinligini ileri suremez.
Bircok yerli gazete kendi bolgesel topluluklannda uretilir, Aynca bu gazetelerin
yerli halkla dogrudan dogruya yakmhgi vardir. Ornegin, yerli YMCA
yokluluguna kendi yerel gazetesi ile ulasabilmektedir.
gazetelerle ulasabilmekteydi,

Saghk eyaleti haklma

Bolgesel dagitimla birlikte ticari kuruluslar, halkma

secme bolgesel gazetelerle ulasirlar. Benzer olarak, ulusal kuruluslar ulusal
okuyucularma gazetelerle ulasabilmektedir,

8

Costa, Don, s. 5 5.
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Daha da onernli avantajlan vardir. Bir insan gazeteye ihtiyac duydugu icin
degil de istedigi icin ahr. Gazeteler surekli olan bir ilgi ve bilgi alam
olusturmaktadir.

Okuyucular genellikle ilgili ve etkili insanlardir cunku gazeteler

okuyucuna gunluk ulasirlar, Asil gazeteler gittikce artan halk icin uygun bir
alandir. Sonuc olarak, halka yaym yapan TV ve Radyo medyasi yerine gazeteler
bos vakitlerde ve rahat zamanlarda okunmaktadir.

3.3

Magazinler

Aslmda, 12. 000 magazinden fazlasi (tahminen 20. OOO'den fazlasi)
Amerika 'da basilnus belirli yayinlardir ve dar alandaki kitleye etkili ve ozel
iletisim kanallan saglar. Icerikteki cesitlilik ve magazin kitlesi hemen hemen
simrsiz ve degismez. Bazi yeni 300 magazin her yil yaymlanmaya baslamaktadir.
Fakat sadece 10 tanesi basanh olabilmektedir.

Bir c;:ogu bu durumu asla ilk baski

yapmaz. Digerleri ise bir yada iki yildan soma basansiz olup okuma heveslisi
kitleyi hayal kmkhgina ugratir.

Magazinlerin genis koleksiyonu ve cesitliligi, ornegin Modern Maturity,
Reader's Digest, TV Guide, National Geographic, Better Homes ve Gardens
Family Circle, Time, News Week. U S. News ve World Report, Cosmopolitan,
ve Good Housekeeping,· Ms. , Rollzng Stone, Sports Illustrated, PC World,
Wired, ve Architectural Digest,· ve ticari ve meslek dergileri,· Women's Wear
Daily, Business Week, Fortune ve Forbes,· yaratzmsal magazinler ,· World
Tennis Video Review, Popular Photography.

Snowboarding ve Ski magazine

ortak ilgileri paylasan genis kitleye ulasmak icin etkili iletisim medyasi saglar.
Hatta magazinler bazen medyaya gore belirli bir mesaji kitleye iletmede daha
ekonomik olmaktadir.

Magazinlerin genelden ozel yaymlara dogru olan pazar degisimi ulkelerin
hayat bicimlerini ve ilgi alanlanm da etkilemistir. Bolgesel reklamlar, Time veya
Newsweek magazinleri gibi reklamlara pazar icinde pazan ve hatta bolgesel
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Teorinin sikhkla kullamldigim soyleyebiliriz.

Fakat bazen serbest

yazarlar gozden kacmlir. Ulusal magazin satan serbest yazarlar, bir kurumun,
insanm veya olayin hikayesiyle ilgilenirler.

Bunlar en azmdan asagidaki uc

kaliteden birine sahiptir : ( 1 ) Ulusal onem veya anlam ; ( 2 ) Cabamn,
rnucadelenin, icerigin veya dramm ogeleri ; ( 3 ) lnanilmaz zenginlik ve eglence
degerleri. Bir firmaya gelistirmesi icin iyi bir hikaye vermek genel bir
uygulamadir.

Pratisyen magazinde yerine almis halki kazanirken firmada

kontrole sahip olmaktadir,

3.4

Radyo

Televizyon ve kablo yuzunden yavas yavas yok olma dusuncesi
gelismisse de, bugtm radyo 90k yararhdir ve halkimiza bilgi sisteminde 90k
yaygm bir rolu bulunmaktadir.

Radyo, halka 90k genis olanaklar getirir.

Degisen insanliga uygun degisen bir alandir.

(Gazete seven insanlar kendi

alanlannda "degisen" bir alan oldugunu vurgulamayi severler.

Pile gerek

olmadigmi belirtirler. ) Sabahlan yatak odasmda, kahvalti sofrasmda, arabada yeri
hazirdir,

Bizi, deniz kryisma, ormana, bahk avlamaya ve bircok hayallere

goturur.

hie bir alanm boyle esnekligi yoktur.

Omegin, Hurricane Andrew

sonuclannda, Florida'nm Guney Korfezindeki vatandaslara gore radyo iletisim
kurmak icin onde gelen bir alan olmustur,

Hicbir alan, evini, telefonunu,

ulasimim kaybeden vatandaslara ulasmarrustir.

10

500 milyon radyo ahcisi gunde u9 saatten fazla artis gostermistir.

Klasik

ev halkinm en az bes tane radyosu vardir. Amerikanm yaklasik % 80'i her gun
radyo dinlemektedir.

Bir radyo uzmaru der ki : "Radyo haber'in ilk kaynagidir.

Uyandiginda da yanmdadir uyudugunda da. "11

10
11

Trahan, JosefV., "Seminars, Albuquererque", Ocak 29, 1993. s.65
Greenberg, Keith Elliot., "Halkla Iliskiler" Dergisi 48, no.7 (Temmuz 1992) : s.69
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Cok genis bir alan olsa da, radyo dogrudan kisisel dokunusun kalitesine
sahiptir.

Bunun nedeni : mesaji aktarmak icin sozlu haberin kullanilmasidir.

Aynca, pratisyenler, radyonun insan insana bir alan oldugunu bilmeleri
gerekir.

·

Bugun Talk Showlardaki telefon aramalan halk icin bir tartisma ortarm

duzenlemede 90k onemli bir rolu vardir.

Ornegin, Talk Showlar Bush - Clinton ve Clinton Dole'un baskanliga ait

kampanyalar icin, adaylar icin ve ulusal sendikah Larry King Show' da onemli
duyurular yapmak icin 90k onernli rol oynar. Hemen hemen butun buyuk
sehirlerin kendi yararlanna olan radyo Talk Showlan vardir. Tartismah konular
uzerinde duran Talk Showlar ve telefon gorusmeleri 90k tanmmaya baslamstir.
Tatmin olunmaz bir tadi vardir.

Dinleyici arastirmalan, Talk Show programlanrun dinleyicilerce en 90k
istenilen program oldugunu belirtir. Radyolar icin yeni senaryolar olustukca,
pratisyenlerin genis hikaye dagarciklan olusur. Radyo haber odalan,
gazetelerden kopyalanmis haberi degil yalmz radyo icin hazirlanan haberleri ister.
Bulten tarutirm icin yazilan haberler isterler.

Son olarak, haber goz icin degil kulak icin yazilir. Radyo haberleri resmi,
konusumsal, ozet, amaca uygun ve dogru olmahdir. Bir kere konusmaya
baslamldi rm hatalar tekrarlanmaz ve duzeltilmez. Radyo gazetecileri, gazete
gazetecileri ile haber yayimlamada ve ozel bir olayi korumada esit bir yaklasim
beklerler.

3.5

Kablolu Televizyon

Bir diger teknolojik gelisme 500 kanal kapasitesiyle kablolu televizyondur.
Uluslarm iletisirnini ve sekillerin gorulmesini saglar. Sonuc olarak, l 970'lere
kadar bircok sistemin sayisinda yavas bir artis gozlenmisti ; ama l 975'te Time,
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Inc havaya Home Box Office koyunca ve FCC programlama ve reklamlama
yasaklanm kaldmnca sistemin sayismda hizh bir artis olmustu,

CNN'in canli

yaymiydi ; ama bu kablolu yaymm global bilgi sistemindeki en onemli rolu
olmustur.

Ornegin, Irak savasi basladiginda CNN' in Iran bolgesinden 125

cahsani vardi.

ABC, CPS ve NBC'nin 60 ile 80 arasmda Iranh cahsani vardi,

CNN2in sahip oldugu i~ ag: cok fazlaydi,

Yeni teknoloji gelistikce eski kanallann tasidigi kapasite ve kablolu yaym
belki servis paketlerinin bir parcasi olabilir.

Ornegin, Hatboro, Pensilvanya' daki

dijital kablo radyosu ve uluslar arasi kablo dagihmi teknolojileri, kablolardan
giden saglam disk muzik kalitesi sunmustur,

Kablo sirketleri ahsveris banka gibi

karsihkli kablolu televizyonlar onermektedir.

Tel-optik aglan evdeki televizyona

merkez bir bilgisayarla baglannhdir.

Bu, onlara bankalara giris yapabilmelerini,

reklarnlardan yararlanmayi, kutuphanelere girmeyi saglar.

Bu arada dunya telefon sirketleri, video ulastirma isiyle ilgilenrnektedir.
Omegin, A vusturya telekorn evlere kadar giden tel ag; yerlestirmislerdir.
onceden uluslararasi CNN'i Avusturyah VIP turist bilgi servisine tel-optik
i.izerinden otellere ve buyuk islere gondermistir,
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Sirket

III. BOLUM
I. K. K. T. C. 'DE HALKLA iLi~KiLER VE YONETiM

Yonetim.sornut yer ve zaman boyutlan icine yerlesmis politik-sosyal bir
olgu olarak ele alindigmda.yonetsel ve bolgesel farkhhklar.okuma-yazma
durumu.kulturel ve teknik ozellikler; dil ve gelenekler halkla iliskileri etkileyen
bashca etmenler arasmda yer ahr, Boylece her ulkenin farkhliklar tasiyan
birikimleri ve yonetim sistemi halkla iliskiler cabalanm olumlu yada olumsuz
yonde etkilemektedir. Ornegin K. K. T. C kamuoyunun.yonetim hakkmda
olumsuz izlenimlere sahip olusunun temel nedenlerinden biri de 'burokrasi'deki
sorunlardir. Bugun bile gazetelerde yayimlanan 'okuyucu mektuplari' sutunlannm
yonetimdcn yakman vatandas yazilanyla dolu olmasmm en onemli nedenlerinden
biri de budur.

Gelisme cabasi icerisinde olan tilkemizde halkla iliskilerin birtakim
ozelliklerini soyle siralayabiliriz:

1. Kamuoyunun yonetime katilma istegi zayifur.

2. Kitle haberlesme araclan ile iletilen mesajm anlasilmasi guctur.
Iletilen mesajm,topluma kanaat onderleri aracihgiyla yayildigi
gorulur.

3. Kamu orgutleriyle iliskilerde 'araci' kullanilmasi yaygm bir
ahskanhktir. Bunun.ulasim ve haberlesme olanaklannm artmasma
karsm.sorunlann cozumunde pasif kalma ve yonetime katilamama
konulanyla yakm iliskisi oldugu gorulur.

4. Kamuoyu eski aliskanliklanna bagli oldugundan dolayi her turlu
yenilige karsi bir tepki gelistirme egilimindedir.
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5. Surekli olarak yapilan vaatlerin tutulrnayisi sonucu,kamuoyunda
'Devlet'e karsi asin bir guvensizlik dogurmustur.

6. Gorevli alt birimin calisanlanmn cozumleyebilecegi
sorunlarm,birimin en ust yoneticisi tarafmdan cozumunu bekleme
ahskanligi.genis bir islerlik kazanrmstir.

7. Kamu orgutleri kirtasiyecilige bogulmus.arastirma olanaklanndan
yoksun,uyanlara kapah.kati bir mevzuat kahbi icerisine
sikisrms.siyasal baskilar altmda ezilen bir gorunum icerisindedir.

Yonetimin eylem ve islemleri her asamada yonetilenler ya da baska bir
takim gruplar ve kurumlar tarafmdan etkilenmek istenir. Bu etki 'es yonlu'
olabilir,yani yonetilenlerin etkisi kamusal yonetimin faaliyeti ile ayru yone
cevrilmis ve onu guclendirici bir nitelik almis olabilir. Arna yonetilenlerin etkisi
yonetim faaliyetlerine karsi cikan bir tepki olarak da 'degisik yonlu etki'
-

belirebilir ve bu faaliyetleri.yoneticilerle

ongorulmus yonlerden baska taraflara

cevirmek veya sadece,kamu hizmetlerinin

yerine getirilisi bakimindan farkh

gorusleri ifade etmek amacim da gudebilir.

Yurdumuzda halkla iliskiler.ancak son yillarda gelisme gosterebilmistir,
Genellikle,reklam ve propagandaya agirhk verilmis.kisa donemli kazanc yonu
agir basan uygulamalara girisilmistir. Halkla iliskilerin anlarm ve dayandigi asil
fikir tam olarak anlasilamamisnr. Kamu ve ozel kuruluslann bir cogunda halkla
iliskiler departmam degisik ismiler altmda gorev surdurmektedir. Ancak bu
birimlerin yaptigi isler kupur kesme,basm bulteni dagitma ve gazeteleri izlemeden
oteye gidemernistir. Boylesine mekanik bir calismayi ise yukardan beri
degindigimiz

arastmci.degerlendirici

ve yeniden duzeltici orgutsel bir ugras olan

halkla iliskiler olarak nitelemek zordur. Zaten bu departmanlarda gorev yapan
kisilerin cogu.bu konuda egitim gormus kimseler degildir. Bu da gosteriyor ki
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halkla iliskiler hizmetlerini

yerine getiren kuruluslar

genellikle

yeterli ve etkin

o lamamaktadir.

Yonetim

duzeyinde

halkla iliskilerin

daha etkin bir hale getirilebilmesi

icin birtakim oneriler soyle siralanabilir:

1.

K. K. T. C. kamu yonetiminde
bir anlam kazanarak.gelisme
kendisini

2.

halkm hizmetinde

halkla iliskiler uygulamasmm
gcsterebilmesinin

bir 'arac' olarak gorebilmesidir,

sorumlu bulunan Enformasyon

donusturulmesi

3.

yurutulmesinde.kamusal

birimlerinin(veya

acisindan;

varolan halkla iliskiler

tammlannm yapilarak.bunlann

Halkla iliskiler birimlerinden

beklenen

acisindan.bu

gorevlerin

geregi gibi

alanda.yetismis

insan gucu

en kisa surede cozumu saglanmahdir,

Aynca kamu orgutlerince

etkilesimi

ile ilgili

saglanmahdir.

gerceklestirilebilmesi

gelistirecek

kuruluslar

degisik isimler altmda aym gorevi yuruten

departmanlannjgorevsel

koordinasyon

Bakanligma

kesimler arasmda duzenli ve karsihkh bilgi akis

sistemi kurulabilmesi

sorununun

Dairesi'nin ilgili hizmetlerdeki

amaciyla Devlet Enformasyon

Orgutsel gorevlerin

gelistirilmeleri

ynrutulmesinden

gerekir.

olunan toplumsal

4.

on kosulu.yonetimin

Merkezi duzeyde halkla iliskiler hizmetlerinin

etkinliginyukseltilrnesi

belirli

saglanmasi.teknik
ve onernli konularda

artmci 'damsmanlik'

yurutulen halkla iliskiler hizmetleri
ve standartlarm
'uzlasma

uzerinde durulmahdir,
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gelistirilmesi.yurttaslik

zemini'

hizmetlerinin

arasmda

olusturacak

saglanmasi

bilincini

sekilde karsihkh

ve gelistirilmesi

Devletin cesitli konulardaki politikalanmn yurt icinde ve yurt disinda
benimsetilebilmesi

icin propaganda.istihbarat ve izleme cahsmalanrnn yapilmasi

da gerekmektedir.

1.1 Ombudsman

Yurdumuzda ozellikle son zamanlarda yoneticiler ve siyaset adamlan
tarafmdan sik sik gunderne getirilen bir konu olarak Ombudsman,kamu
yonetiminin halkla iliskileri acisindan da onem tasiyan bir kurumdur. Bilindigi
gibi Ombudsman daha eek yonetimin denetimi ile ilgili olarak ele ahrup
incelenmektedir. Yonetimin yargi yolu ile denetlenmesi dismdaki denetim
turlerinden biri olarak deginilen Ombudsman'm Turkce karsihgi olarak kullamlan
'Kamu Denetcisi'nin genellikle benirnsendigi soylenebilir. Ancak
temsilci,arabulucu,kamu

gozeticisi.kamu ya da halk avukati.yurttas

koruyucusu,halk savunmam.vekil.kamu
rastlamr. Ombudsrnan.yurttaslann

darnsmaru vb. gibi karsihklanna da

yonetimle olan iliskilerinde karsilastiklan

sorunlarda onlara yardimci olan,dertlerini ilettikleri.sorusturma acabilen.ilgili
kamu gorevlilerine onerilerde bulunabilen,yasama orgam tarafmdan
secilen.bagimsiz ve yuksek duzeyde bir gorevdir, Ulkemizde bu gorevi Nail
Atalay yurutmektedir.

1.2 Vatandaslann Kisisel Basvurulan

Yonetim mekanizmasmm,toplumun

orgut hakkmda ve yurutulmekte olan

hizmetler i.izerindeki dusunceleriyle.dilek ve yakmmalanm anlamasmda
yararlanabilecegi araclann basinda, vatandaslann kisisel basvurulan gelmektedir.
Bu amacm gerceklesmesi icin su iki noktamn goz onunde tutulmasi gerekir: Her
seyden once vatandaslarda.kisisel

basvurulanrun kamu kuruluslannca onernle ele

almacagi ve gereginin yapilacagina iliskin bir inane yaratilmahdir. Bu konuda tum
kamu orgutlerine gorev dusmektedir. Vatandaslann kisisel basvurulan
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konusunda,yoneticilerin

goz onunde bulundurrnalan gereken ikinci nokta ise

cesitli sebeplerden dolayi vatanda~lanmn islerinin stirti.ncemede kaldigi
orgutlerde.is sahiplerinin dogrudan dogruya ust duzey yoneticilerini basvurmak
geregi duymalandir. Yani kisacasi kamu'dan bir turlu yok olmak bilmeyen
'bug-Un git,yann gel' zihniyetidir.

Vatandaslann kisisel dilek,gereksinme ve yakmmalanrn yonetime
ulastirmalanmn bir baska yolu da,daha once degindigimiz,gazetelerin

okuyucu

stitunlarmdan yararlanmalar1d1r. Bu yolun yurdumuzda oldukca genis bir bicimde
kullamlmakta olmasi bile yonetimin bu konuda gerekli ozeni gostermedigine bir
isarettir. Dahas1,yonetim-halk iliskisinde ortaya cikan zorluklan yenmek icin halk
ile basm arasmda bir isbirligi oldugundan da soz edilebilir. Bu isbirligi kendini
ozellikle siyasal olmayan konu ve sorunlann yoztimi.inde gostermektedit.

Sonne olarak ulkemizde halkla iliskiler halk ve yonetim duzeyinde tam
olarak alg1lanamamakta ve uygulanamamaktadir. Halkla iliskilerin gelismesi icin
oncellikle i~verenlerin ve yonetimin bu konuda bihnclenmesi.vc sonra halki bu
konuda bilinclendirmesi gerekmektedir. Zor bir donemden gecen ulkemizin her
seyden once iyi ve guvenilir iliskilere ihtiyaci vardir. Buda halkla iliskilerle
saglanabilir.

II. GENEL DEGERLENDiRME
Amerika Birlesik Devletleri ve ingiltere'de kucumsenemeyecek bir geemise sahip olan halkla iliskiler meslegi, ulkernizde oldukca yeni bir cahsma alamdir. Bilindigi gibi, meslek, bir kisinin hayatmi kazanmak ve gecimini saglamak icin surekli olarak uzerinde cahstigr is veya fikir alaru olarak anlasilabilir.
Bu, meslege daha 90k ekonomik yonden agirlik veren bir tammdir. Aslmda her
meslegin bu yonu pek fazla aciklamayi gerektirmeyecek kadar aciktir. Oysa
meslek ayru zamanda sosyal, kulturel ve teknik bir butundur. Sosyolojik anlamda
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meslek, belirli faaliyet alanlan

etrafmda yogunlasmis

ve bicimlenmis

insani

iliskiler butunudur. Mesleki iliskiler kendilerine ozgt; ve bu iliskileri duzenleyip
ayarlayan ve kolayhkla akip gitmelerini saglayan birtakim normlar, degerler ve
tutumlar gelistirirler. Meslek ahlaki, mesleki degerler sistemi ve meslege bagh
tutumlar butunu bunlardandir.
tutumlan,

Meslek, kisinin bedeni ozellikleri, davranislan,

duygulan ve dusunceleri uzerinde oldugu gibi, egilimleri ve kisilik

ozellikleri

uzerinde

tammlanmasmda

de belirleyici

etkiler yapar. Bu nedenle meslegin

hem de onun yer ve zaman icerisindeki

farkhhklannda

hem
bu

olgunun goz onunde bulundurulmasi gerekmektedir. Bu bakimdan meslegi, sosyokiilturel, ekonomik ve teknik ozelliklere sahip belirli bir alandaki spesifik isler ve
faaliyetlerin bir buttmu olarak tammlamak mumkundur. Meslek terimi cogunlukla
kapsamma giren ondan daha dar anlamli terirnlerle de kanstinlmaktadir.

Ornegin,

is, zenaat, sanat, kariyer ve profesyonel gibi terimler onunla kanstmlanlann
basinda gelmektedir.

Genellikle rneslek karsihgi olarak dilimizde "ugras" sozcugu de kullarulmaktadir. Ancak bu sozcuk tarn bir rnesleki faaliyeti anlatmaktan uzak gorunrnektedir. Ugras daha dar kapsamhdir. Oysa rneslek, belirli bir ogrenim ve tecrube
sonunda kazamlan bilgi ve beceriler yoluyla, belirli kurallara uyularak yapilan
cahsmalar olarak tamrnlanabilir. Ogrenim seviyesi ve tecrube acisindan rneslekler
arasmda farkliliklar vardir, Meslek deyimiyle daha 90k belirli bir isin, belirli
aynntilara inilerek yapilmasi soz konusu.olabilir. Buna karsilik ugras deyirni daha
dar kapsamh olarak anlasilabilir. Ozellikle sanayide 90k kisa surede ogrenilen ve
90k dar bir cerceve icinde simrlanabilen cahsma ttirlerine meslek yerine ugras
demek daha uygundur. Her iskolu icinde birbirine benzeyen rneslekler ve ugraslar
vardir. Belirli ve tek arnaca ulasmak icin yapilan faaliyeti anlatan is kavrarm da
meslek kavrammdan daha dar kapsamlidir. Kisinin baskalanyla iliski kurmadan
ve kendi basina yaptigi, sosyal kabullenme
bulunrnayan

is ve faaliyetler

meslek

gormemis

sayilmazlar.

ve piyasa degeri de

Cunku

rneslek,

kisinin

baskalanyla isbirligi ederek gecimini saglamak ve toplum icinde yerini almak icin
surekli olarak yerine getirdigi faaliyetler butunudur.
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Herhangi bir ugrasin meslek olarak nitelenebilmesi

icin i.izerinde durul-

masi gereken birtakim noktalar soyle siralanabilir:

1. Isin sosyal niteligi nedir?

2. Meslek yapismm cozumlenmesi, gecirdigi degisim ve bunun nedenleri
nelerdir?

3. Bu ugrasin

kurumsal

icerigi ile ilgili olarak i.izerinde durulmasi

gereken noktalar neler olabilir?

4. Ugrasm toplum icindeki diger islerle iliski bicimi, sosyal tabakalasrna,
yasam bicimi ve oteki etmenlerle olan baglantisi ne di.izeydedir?

5. Toplumda belirli bir meslek adarm olarak oynadigi rol nedir?

Y apilan gorevin incelenmesiyle ortaya cikanlan birtakim olcutlere gore
irdelenmesi,

nasil bir sonl!s: vermektedir?

Aynca ugras kahplan ve si.ireklilik

burada i.izerinde en cok durulmasi gereken noktalar olmahdir. Meslegin bir gecim
kaynagi olarak dururnu nedir, bunun tartisilmasi gerekir. Acaba sosyal stati.ide
degisim meslekte, saygmlikta, yetki, gorev ve sorumluluklarda,
duzeyinde

ne gibi farkhhklar

yaratmaktadir?

Bu degiskenlerin

gelir ve refah
birinde veya

birkacmda meydana gelen yukselme ya da alcalma, genellikle oteki degiskenlerde
de bir farklihk meydana getirebilir mi? Ozellikle halkla iliskilerin yeni bir meslek
olarak gelismesinde,

yukanda deginilen noktalarm acikliga kavusturulmasi,

bu

sorulara doyurucu yarutlar verilmesi gerekir.

Bugun birtakim yazar, arastirmaci ve yoneticiler halkla iliskileri bir meslek
hem de toplum icinde onemli etkilere sahip bir meslek olarak gormektedir. 1961
yilinda birlesen ve buyuk bir orgtit olan PRSA (Public Relations Society of
America) ve APRA (American Public Relations Association)

halkla iliskiler

meslegi ile ilgili standartlar ve uyulmasi gereken ahlaki kurallan
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saptayarak

mesleklesmeyi guclendirmektedirler.
halkla iliskilerin

Ote yandan bircok kisi ve kurulus ise henuz

bir meslek duzeyine yukselmedigi

kamsim ta~1maktad1rlar~

.

Dictionary of Occupational Titles, halkla iliskileri bir meslek olarak ele almak~ «,~"'
;rtve yonetsel uzmanlik alanlarmdan biri oldugunu kabul etmektedir.
//

:i

- ~1>&'::\

.

~

\~~\\\q~",:
0 ~

Her meslek gibi halkla iliskiler meslegi _de zamanla ilgi alamm geniite~
mektedir. Bu alanm zaten oldukca gems oldugu, bircok kesim ve uygulamayi
kapsadigi

bilinmektedir.

Research Center'm

The International

Public

Relations

Social Science

yaymladigi bir gelisme raporunda deginildigi gibi, halkla

iliskiler uzmani ister bagimsiz olarak ister bir kurumun danismam olarak cahssin,
hizmet

verdigi

yonetimle

davranis

bilimlerinin

verilerinden

yararlanma

konusunda onemli bir aracilik gorevi yuklenmistir. Bu aracilik, verilerin uygulama alanma iletilmesinde kendini gostermektedir. lste bu noktada halkla iliskiler
/

uzmanlarmm deger yargilan onem kazanmaktadir. Gercekten, genel olarak halkla
iliskilerde

Uy ayn deger sisteminin varhgmdan

soz edilmektedir.

Bu deger

sistemleri teknik, yanh (taraf tutan) ve karsihkli olmak iizere Uy turdur. Teknik
nitelikteki deger yargilan mesajm dilzenlenmesi, dogru olarak iletilmesi, uygun
kitlelerin saptanmasi (secilmesi) ve bu surecin ne denli etkili oldugunun surekli
bir bicimde degerlendirilmesi

ile ilgilidir. Teknik olarak nitelendirilen

deger

yargilan ise ne mesajm iceriginin dogrulugu ile ve ne de kaynak ve hedefin
yukumlulukleri

ve haklan

ile ilgilidir. Y ani bu tur deger yargilanrn,

kisisel

olmayan ve ahlaki kaygilarla 'da ilgisi bulunmayan teknik nitelikteki ozelliklerin
goz onunde tutulmasi olarak anlamak mumkundur. ikinci tur deger yargilanni
yanh ya da taraf tutan deger yargilan olarak niteleyebiliriz.
ideolojilerden

kaynaklanmaktadir.

Bu tur deger yargilanyla

Bunlar inane ve
anlatilmak istenen,

halkla iliskilerin hizmet ettigi amaca baghlik (sadakat), guven ve bu amaci buyuk
olcude temsil eden kisi ve kuruluslara inanmak olarak ozetlenebilir. Taraf tutan
yargilann en onemli ozelligi kisisel olusudur. Kisisellik, halkla iliskiler uzmanmm
(birim veya damsmamrnn) yoneticilerle iliskilerinde aciga cikar. Darusma hizmeti
olarak halkla iliskilerde bir dereceye kadar yanh deger yargilan etkili olsa da
sorumluluk duygusu hicbir zaman goz ardi edilmemelidir.

Son olarak, halkla

iliskilerde karsihkh deger yargilan uzerinde de durulabilir. Bu, halkla iliskiler
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uzmamnm ozel istek.lerden daha cok gerceklerden hareket etmesi, gerceklerle
ilgilenmesiyle

ortaya cikar. Burada her bir kitleyle

yukumlulukler

onem tasir. Hedef kitlelere bilgi verme bu karsilikh olus ca

ozellikle onernlidir. karsilikh deger yargilanna

ilgili politika.

hak ve

gore, halkla iliskiler "orgutun

vicdam" olarak nitelendirilebilir ve yalmz boyle bir sistem icinde halkla iliskiler
bir meslek olarak ele almabilir. Gercekten bu tur deger yargilan halkla iliskileri
yeni bir meslek
kuskulan,

olarak onemli oranda etkileyebilir.

halk.la iliskiler uzmanlannm

Meslege karsi duyulan

tutum, davrarus ve cahsmalan

ortadan

kaldirabilir,

Halkla iliskilerin mesleklesmesi konusuyla ilgili olarak i.izerinde durulmasi
gereken onemli bir nokta da orgutlenme sorunudur. Orgutlenme ile anlatilmak
istenen halkla iliskiler uzmanlan ile konu ile ilgili cevrelerin ulusal ve uluslararasi
duzeydeki

bilgi ve deney alisverisini

gerceklestirmek,

kullamlan

yontem ve

tekniklerle saglanmak istenen amaclar ve kamu yaran arasmda denge kurmak icin
gosterilen cabalann bir araya getirilmesi ve uyumlu kilmmasidir. Dunyada halk.la
iliskiler

fikrinin

uluslararasi

gelismesi

duzeyde

ile birlikte bu meslek

orgutlendiklerini

gormekteyiz,

mensuplannm
Halkla

ulusal ve

iliskiler

alanmda

ul uslararasi ilk meslek orgutt; 19 5 5 yilmda Londra' da kurulan "Ul uslararasi
Halkla Iliskiler Demegi'tdir. Dernegin, kurulusu ile ilgili ilk calismalar, Bati
Avrupa ulkeleri ve Amerika'dan 20 tamtmacmm l 949'da Hollanda'da toplanmasi
ile baslanustir. Sonunda, uluslararasi bir orgut kurulmasi olanaklanm arastiracak
bir komite kurulmasi
baskanhginda
girismistir.

kurulan

Bu alandaki

kararlastinlrms
komite,

ve 1950de Norvecli

i.ilkelerdeki

ikinci uluslararasi

meslek

Odd Medboen

orgutleri

ile

iliskilere

kurulus merkezi Brukselde oian

(Centre Europeen des Relations Publiques) A vrupa Halkla lliskiler Merkezi · dir.
Halkla iliskiler konusunda

ilk uluslararasi toplanti Belcika Fuan ·

Bri.iksel'de 1958'de yapilrmstir. Aralarmda Rusya ve Guney Amerika de bulundugu 23 ulkeden 23 7 temsilcinin katildigi bu "Halkla Iliskiler Birime ·
Uluslararasi kongresi"nden soma ikinci kongre 1961 'de Venedik ·
Bu kongre Uluslararasi Halkla lliskiler standartlanrun belirlenmesi icin harese:e
gecmis ve Avrupa Demeklerinin 1965'deki Yasasi bundan uyarlannusur.
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Uluslararasi Halkla Iliskiler Dernegi (lntemational Pubhc Relations Association), halkla iliskilerin butun dunyada yayilmasma yardimci olmak ve bu
meslegin belli kurallara uyularak yapilmasuu saglamak uzere "Code d' Athones"
olarak amlan birtakim kurallar saptarmstir. Amac, halkla iliskiler uygulamalanm
daha uyumlu kilmak, insan haklanna, moral ve sosyal gereksinmelere daha genis
olcude cevap vermek ve kurallara uymama halini halkla iliskiler gorevlileri icin
agir bir kusur

olarak

saptamaktir.

Atina

kurallarma

gore halkla

iliskiler

gorevlilerinin uymakla yukumlu olduklan hususlar sunlardir:

1.

Insan Haklan Evrensel Demecinde belirtilen haklardan insanlarm yararlanmasi

icin

moral

ve kulturel

kosullann

gerceklesmesine

yardimci olmak,

2.

Belli bash

haberlerin

serbest yayimru kolaylastirarak,

herkesin

sorumlu, ilgili ve bilgili olabilecegi haberlesme kanallan ve ortammi
yaratmak,

3.

Davramslanrun

benzer islerde cahsan diger meslektaslanrn

da etki-

leyecegini goz onunde tutmak,

4.

Insan haklanna ve kisiligine saygiyi, mesleginyurutulmesinde daima

unutmamak,

insanlarm

goruslerini

ifade

edebilecegi

moral,

psikolojik, entelekti.ielkosullan saglamak,

5.

Taraflarm her zaman karsilikh cikarlan oldugunu dikkate alarak
orgut ve halki birlikte dusunmek,

6.

Sozlerinde durrnak, halkm, memur ve diger ilgililerin gi.ivenlerini
saglarnak icin yasalara ve ahlaka uygun hareket etmek,
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'
7.

Gercekleri diger yukumlulukler

yuzunden saklamamak, haberlerin

dogrulugunu incelemeden yayimlamamak,

Yurdumuzda tarihsel olarak kamu kesimi kuruluslannda

daha once or-

gtitlenmeye baslayan ve kismen, de islevsel olan halkla iliskiler birimleri, giderek
ozel kesim

kuruluslanni

hizlandirrmstir.

mesleklesrne

yonunde

bir gelisimi

Kuskusuz bu gelismede, ozel kesim kuruluslanmn

sorumluluk anlayislanndaki
bir dusuncenin

da etkilemis,

toplumsal

degisimlerin ve kamuoyunu daha 90k hesaba katan

etkisi buyuk olmustur. Artik kamu ya da ozel hicbir orgut

kamuoyu etmenini goz ardi etmemekte, hedef kitlelerini surekli bilgili kilmak ve
yarattiklan

imajlan

canli

tutmak

istemektedirler.

Iste

bu

"sureklilik"

de

rnesleklesmeye onemli oranda katkida bulunan bir durum olarak dusunulebilir.

Halkla iliskileri bir meslek olarak yapan kisiler, kuskusuz yasamlanrun
belli donemlerinde 90k farkli islerle de ugrasrms olabilirler. Bir baska deyisle,
acaba halk.la iliskiler uzmanlan ya da yoneticileri, daha once ne gibi islerle, ne
kadar sure ile ugrasmislardir?

Bu konuda aynnnh

bir bilgi vermenin zorlugu

ortadadir. Ancak halkla iliskiler uzmanlarmm

gazetecilik

cahstiklan,

personel ve egitim yoneticiligi

kamu ve ozel kesim kuruluslannda

agirhkh

yaptiklan, sube mudurlugt; vb. yonetsel gorevlerde bulunduklan,
agir basan birtakim

meslek mensuplarmm

gorevlerde

teknik niteligi

da zaman zaman halkla iliskiler

isleriyle yukumlu kilmdiklan anlasilrnaktadrr.

Halkla iliskileri bir meslek olarak secen kisilerin kokenleri, statti ve toplumsal rolleri tizerinde, gelir ve refah duzeyleri konusunda aynntih calismalar
hentiz yapilmarmstir. Mesleklesme olgusundaki gelismenin bu tur arastirmalan
ozendirecegi

kuskusuzdur.

Cunku ancak bu ttir arastirmalarda

halkla iliskiler

uzmanlannm tutum ve davraruslan daha iyi saptanabilecek ve zaman icerisindeki
degisiklikleri izlenebilecektir. Gercekten, her meslek gibi halkla iliskiler rneslegi
de toplumsal
farklihklar

ve yonetsel

gostermektedir,

yapidaki

degisikliklere

paralel

olarak

birtakim

Bu tur degisikliklerden

bazilan

sunlar

olabilir:

Devletin sosyal ve ekonomik yeni islevler kazanmasi ve toplumsal yasama daha
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90k kansmasi, kirsal yasarndan kentsel yasama gecis, servet ve gelir birikimindeki
farkhlasmalar, sanayilesme ve giderek uzmanlasma alanlannm artmasi, orgutlerin
buyumesi

ve yeni orgutlerin

olusturulmasi,

cevreyi algilarnada ortaya cikan

zorluklar vb.

Bircok ileri sanayi ulkelerini de kapsayacak bicimde, halkla iliskiler uzmanlanmn

farkh egitim ve deneyim duzeyinden gelmis olmalan birtakim so-

nuclar dogurmaktadir,

Her seyden once, halkla iliskilerin ne oldugu konusunda

farkli anlamlann kaynagi boyle bir turdes olmama hali olabilir. Aynca bir kisim
uzmanlar, halkla iliskileri onernli bir yonetsel islev olarak algilar ve uygularken
bazi halkla iliskiler gorevlileri daha alt duzeyde ve rutin isleri arnac edinebilmektedir. Kuskusuz bu tur bir yaklasim da halkla iliskileri meslek olarak secenler
uzerinde ve onlarm yetisrneleri konusunda 90k farkh ve birbirine zit birtakim
uygulamalan

gundeme getirebilmektedir.

Gercekten bir kisim halkla iliskiler

gorevlileri icin halkla iliskiler adi altmda yapilan is herkese gore degisebilen,
sanat yonu agrr basan dolayisiyla ogrctilmesi oldukca zor, yalmzca yapilarak

ogrcnilebilen, sezgisel yonleri de oldukca onemli olan bir is gorunumundedir, Bu
anlamda, halen bircok halkla iliskiler uzrnam, egitilmemis halkla iliskiler adamlan
(Homo in Publieus Relationibus lndoctus) olarak nitelenebilir. Oysa 90k yakm bir
gelecekte, halkla iliskilerle bir meslek olarak ugrasacak olanlarm sosyal ve
-

davranissal bilimlerle ilgili ve halkla iliskilere uyarlanabilen gelismeleri titizlikle
izlemeleri sorunlara bu acidan bakarak cozum yollan onermeleri arastirmaya daha
90k hiz vermeleri gerekmektedir. _

Halkla iliskiler darusmaru, uzmam ya da gorevlisi, ne dersek diyelim herhalde yonetimle uyumlu olarak calismasi gereken biri oldugu na kusku yoktur.
Daha acik bir deyisle, halkla iliskiler uzmam ile yoneticinin mevcut ve ileride
ortaya cikabilecek durumlan da kapsayacak genislikteki bir alan i.izerinde anlasmalan gerekmektedir. Bu olaganustu halkla iliskiler planlamasmi da kapsarruna
almahdir, Boyle bir anlasmanm olmamasi hem birbirine zit fikirlerin kamuoyunda
yayilmasina, hem de cevre ile olan iliskilerin bozulmasma neden olabilir. Uzun ve
sabirli bir caba ile kurulan saghkh kitlesel iliskiler zarar gorebilir. Bu noktada
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yoneticilerin halkla iliskiler islevini nasil gordugu, halkla iliskiler uzmarnna ne
denli

onem

verdigi

de gundeme

gelrnektedir.

Su bir

gercektir

ki eger

yoneticilerimiz, zarnan zarnan halkla iliskiler islevini bir temsil gorevi gibi bizzat
kendileri ustlenerek cikabilecek sorunlardan habersiz olarak birtakim girisimlerde
bulunurlarsa ya da halkla iliskileri onernsiz bir islev olarak gorur, onu orgutsel
acidan etkili kilmazlarsa;

bu hizrnetin pek fazla gelismesi ve tarn bir meslek

olarak benirnsenrnesi de zorlasir. Bir orgutte cahsan halkla iliskiler uzmam kendi
uzmanhgi ile birlikte, halkla iliskiler fikrini de o orgute tasimayi ve asilamayi
bilrnelidir. Mesleklesmede

bu yeni bilgi girisi de onemli bir etkiye sahiptir.

Herhalde halkla iliskiler uzmaru bu yeni bilgi ve anlayisi orgutle birlestiren.
yapilan ise en uygun bir kisilik yapisinda olmahdir. Yoneticilere halkla iliskileri
benirnsetrne

de onemli bir gorev olarak ortaya cikmaktadir.

Halkla iliskiler

meslcgi, herhalde yalmzca ekonomik yarar saglamak icin sunulan hizmetler
butunu olarak anlasilmamahdir.

Halkla iliskiler, insanlararasi etkilesimin yogunluguyla ortaya cikan yeni
bir olgudur. Psikolojinin uzun bir gecrnise ve fakat kisa bir tarihe sahip olrnasi
gibi halkla iliskilerde aslmda eskiden beri uygulanan, ama bir ilgi alam olarak ele
ahrup incelenrnesi, obur disiplin ve ugrasilardan aynldrgi noktalann belirlenrnesi
ve birtakim genellemelere gidilmeye calisilmasi oldukca yenidir.

Bir calismanm, meslek duzeyine ytikseltilmesi icin o isin herkes tarafmdan
yapilamayacagmm

kabul edilmesi gerekir. Bu onemli nokta, artik bugun tum

ulkeler tarafmdan halkla iliskiler alarn icin de benimsenrnektedir.

Bu benimseme.

bati ulkelerinde daha hizh olmustur denebilir. Batida, ozellikle Arnerika Birlesik
Devletleri ve ingiltere, Fransa gibi ulkelerde halkla iliskiler meslegi ile ilgil ·
arastirmalar giderek artmaktadir. Ornegin, Arnerikan Halkla Iliskiler Dernegi "\'e"·
York Bolumu tarafmdan yapilan bir arastirma, rnesleklesme

acismcan

bulgu ve rakamlar icermektedir.

Arastirmanm
tamtma

icerisinde

amaci, New York'ta profesyonel olarak halkla iliskiler ve
cahsan

kisileri

calistiklan
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yerlere

bakmaksizin

(damsma

firmalan, sirketler, hukumet kuruluslan,

kar amaci gutmeyen orgutler, reklam

sirketleri ve oteki kuruluslar) saptamaktadir, Arastirma sonuclanna
iliskiler

uzmanlannm

ucte biri konuyla

dogrudan

dogruya

gore halkla

ilgili

firmalannda, geriye kalan ucte biri ticaret ve sanayi kuruluslannda
reklam sirketleri ile kar amaci gutmeyen orgutlerde cahsmaktadirlar.

danisma

ve kalaru da
717 halkla

iliskiler firmasi ve 241 reklam sirketinin bulundugu New York'ta, halkla iliskiler
uzmanlannm

dortte

ilgilenmektedirler.

ticu

gene!

olarak

her

turlu

sorun

ve

musteri

ile

Bazilan ise daha 90k uzmanlasmis islere yonelerek ornegin,

sanayi, gida, seyahat, moda ve tuketicilerle ilgili faaliyetlerde cahsmaktadirlar.
688 sirket ise kendi halkla iliskiler birimlerini kurmuslardir. Bunlarm icinde yilhk
satisi 100 milyon dolarm uzerinde olanlan %40'dH ve bu dev firmalar turn halkla
iliskiler uzmanlarmm % 57sini cahstirmaktadirlar.

Halkla iliskiler uzmanlannm

ucte biri ise basm yaym, ulasnrma ve seyahat, kimya ilac ve kozmetik dallarmda
cahsmaktadirlar. Bu alanlan ise tekstil, elektrik - elektronik, gida, icki, sigara ve
eglence sektorleri izlemektedir.

607 halkla iliskiler biriminin ise kar arnaci gutmeyen ergutlerle hukumet
kuruluslannda cahstiklan anlasilrmsur. Bu kapsamda da halkla iliskiler uzmanlarmm yansmm ticari kuruluslar, saghk ve refah orgutleri ile hukumet
kuruluslannda gorev aldigt sonucuna vanlrmsur. Dinsel kurumlarla arastirma ve
egitim orgutleri ise bunu izlemektedirler. Arastirma, 2488 yonetici personele
karsihk yalmzca 1315 halkla iliskiler personelinin bulundugunu gostermektedir.
Bu rakama tahmin edilen 700 halkla iliskiler personeli de eklendiginde toplam
olarak 2500 yonetici durumundaki halkla iliskiler personeline karsihk 2000 halkla
iliskiler gorevlisinin oldugu sonucuna vanlmaktadir. Bunun temel nedeni, halkla
iliskiler birimlerinin ortalama olarak 90k kucuk orgutler halinde bulunmalandir.
Hatta 2253 bu ttir halkla iliskiler birimini 4500 halkla iliskiler personeli il
dusundugurnuzde her birime iki halkla iliskiler personelinin isabet ettigini
soyleyebiliriz. Kuskusuz 90k buyuk firmalar ve birimler vardir. Ancak kucu
capli orgutlerin yaygm olusu boyle bir sonucu dogurmaktadir. Hana nazi
universitelcrde her fakultenin kendi halkla iliskiler yoneticisi vardir. ~ew York
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kentinin yonetimiyle ilgili her departmamn da aynca basmla iliskiler birimi
bulunmaktadir.

New York'un bes bolgesinde ve 4500 halkla iliskiler uzmam uzerinde
mesleklesme yonunde yapilan bu arastirmanm bulgulan soyle
ozetlenebilir:

l.

New York'da 700'den fazla halkla iliskiler firmasi faaliyet
gostermektedir. Aynca 250 civannda reklam sirketi de halkla
iliskiler konusunda cahsmaktadir.

2.

oteki is alanlanna gore basm ve yaym islerinde daha 90k halkla
iliskiler personelinin cahstigi anlasrlmaktadir.

3.

New York'da ticaret sirketlerinin ust kuruluslan oteki kar amaci gutmeyen orgutlere gore daha 90k halkla iliskiler uzmam
cahstirmaktadirlar.

Bunu hemen saghk ve refah hizmetleri ile ilgili

birimler ve hukumet orgutleri izlemektedir.

4.

Cahsan halkla iliskiler uzmanlarmm % 20'si kadindir.

5.

Halkla iliskiler firmalarmdaki yonetici sayismm uzman sayisindan
daha 90k oldugu gorulmektedir.

Halkla iliskilerin gelecegi konusunda yapilan birtakim arastirmalar genellikle halkla iliskileri yeni bir meslek olarak kabul etmektedir. ornegin, unlu
Edward L. Bernays tarafmdan yazilan bir makale ozellikle su dart noktayi
vurgulamaktadir.

1. Bugun herkes kendini halkla iliskiler uzmaru sanmaktadir. Amerikan
Halkla Iliskiler Dernegi 'nin kendi uye kayitlannda halkla iliskiler
uzmanlarmm cahstiklan yerlere gore her federe devletin kayit ve izin
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.

belgelerini aramasi, mesleki standartlarm ve uyulmasi onerilen ahlak
kurallannm saptanmasi yonunden gereklidir.

2. Halkla iliskilerin aslmda okutuldugu, Gazetecilik ve Haberlesme ile
ilgili yuksekogretim kurumlannm programlannm Amerikan Halkla
Iliskiler Demegi'nce izlenmesi ve sosyal bilimlerden daha cok,
yazimla ilgili yeteneklerin gelistirilmesine onem verilmesinin
saglanmasi beklenmektedir.

3. Amerikan Halkla iliskiler Dernegi tarafmdan acilan kurslarda ise yazi
yazma ile anlatim yerine sosyal bilimlere agirlik verilmektedir.

4. Halkla iliskiler meslegi mensuplan potansiyel musteri ve is adamlanm,
halkla iliskilerin degeri ve gercek anlami uzerinde bilgilendirmelidir.
Halkla iliskilerin bir meslek olarak gelecegi konusundaki bir baska
calisma da Amerika Birlesik Devletleri'nin bat! bolgesinde 139 meslek
mensubu arasmda yapilrrustir. Arastirma, su sonuclan vermistir:

1. Halkla iliskilerde mesleklesme olgusu giderek guc kazanmaktadir.
Cunku halkla iliskiler uzmanlarmm i.ist duzeyde politikalarm
saptanmasma katkilan artmaktadir. Buna bagh olarak, gunluk basim
izleme ve rutin birtakim isleri yapmada ise bir azalma gorulmektedir.

2.

Halkla iliskiler cahsmalannda "uzmanlasma" onernli bir boyut olarak
ortaya cikmaktadir.

3. Sosyal sorunlara karsi ilgi, cevre sorunlarma yonelme ve tartisrnah
konular uzerinde bilincli bir sekilde durma onem kazanmaktadir.

Arastirmaya katilan halkla iliskiler uzmanlan, gelecek on yil icinde halkla
iliskiler alammn daha bir acikhkla tammlanacagma, daha yogun bir bicimde
incelenecegine ve giderek daha cok yasal di.izenlemelerekonu olacagina
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inanmaktadirlar. Aynca, sorusturma kapsammdaki bazi halkla iliskiler uzmanlan,
iiye devletlerin belge vermesini yararh gorurken bazilan, Amerikan Halkla
Iliskiler Derneginin izledigi politikalann ve mesleklesme yonunde aldigi onlemlerin
daha yararli oldugunu ve mesleki standardi yukselttigini vurgulamaktadirlar. ote
yandan, arastirmaya katilan bir kisim halkla iliskiler uzmam ise bu meslegin
gelecekte yonetimden daha bagimsiz olarak calisacagi ve bir hukuk burosu gibi
islevleri de yuklenebilecegini soylemektedirler. Aynca, arastirmaya katilan bir
kisim halkla iliskiler uzmam da damsrnan rolunden daha list duzeyde politika
ureten ve orgutu tumuyle etkileyebilecek yoneticilik kademelerine
gecebileceklertni aciklarnaktadirlar. ozellikle bu son nokta, halkla iliskilerin
orgutsel basanya katkismi gostermesi yonunden ilginctir.

Bir cahsmada halkla iliskiler mesleginin gelisimi bes devreye aynlmaktadir. Bunlar soyle siralanabilir:

1.

1900-191 7: Gazetecilikte sorumsuzluk donemi ve buna karsi olusan
savunma, tamtma ve genis kapsamh reformlar sureci.

2. 1917-1919: (1. Dunya Savasi) Devlet tahvillerinin satismi
hizlandirmak amaci ile yapilan halkla iliskiler faaliyetleri ve
vatanseverligi alev lendirecek kampanyalar.

3.

1919-1 93 3: (Ki.ikreyen Yirmiler) Savas doneminde halkla iliskiler deneyimi kazananlarm ortaya cikan prensipleri urun tanitimmda
kullanmalan, iktidar kavgalan ve hayir cemiyetleri ile bagis toplama
kampanyalan sayesinde ortaya cikan yeni uygulama alanlan.

4.

1933-1945: (Roosevelt Donemi) Buyuk kriz ve II. Dunya Savasi, M.eslegi gelistiren ve uzmanlasmayi saglayan deneyirnler.

5. Gunumuzde: Halkla iliskiler calismalannda buyuk parlama ve .nes:=1r:..
olgunlasmasi,
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Yirminci yuzyilin ilk ceyreginden ozellikle de 1950'lerden soma halkla
iliskilerin uzerinde daha cok durulan bir olgu olmasmm kuskusuz bircok nedeni
vardir. Bunlann basinda, bilgi ahsverisindeki hizh gelisim ile iletisim teknolojisindeki bas dondurucu degisim gelmektedir.

Kitle iletisim araclanrun yaygmhgi; ulkeler, orgutler ve gruplar arasmdaki
surekli

bilgi alisverisi

etkilesim

olanaklarmm

toplumsal
artmasma

sorumluluk
neden

duygusunun

olmustur.

guclenmesine

Yoneticilerin

ve

giderek

cevrelerine karsi daha duyarh olmasi, iletisimde dogruluk ve ictenlige daha cok
onem verilmesini,

kendisiyle

iliski kurulan

hedef kitlelere

saygiyi ve her

uygulamada kamu yararmm on plana cikanlmasmi gerekli kilrmstir.

Kuskusuz, bunlann tumunu etkileyen genel bir etmen de sanayilesmeyle
birlikte ortaya cikan toplumsal degisim ve gelisimin kendisi olmaktadir.

Gelecekte, turn bu etmenleri de goz onune aldigirmzda, halkla iliskilerin

bir meslek olarak daha eek talebi ozendirecegini, bu alanm daha yogun bir
incelemeye ve yasal duzenlemelere konu olacagmi soylernek herhalde yanhs
olmayacaktir. Cunku kamuoyunun sosyal sorunlara karsi artan ilgisi, karmasik
orgutlerde alman kararlarda halkla iliskiler uzmammn da bu surece katilmasiru ve
stratejik yonetim ekibinin onemli bir uyesi olmasmi zorunlu kilacaktir.

lleride halkla iliskilerin daha 1y1 bir imaj birakacagim kestirmek zo
olmasa gerekir.
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SONU<;

Halk.la iliskiler ve medyayi konu alan bu proje.bashklann tarihini ele
almis, insanlar ilzerinde etkilerini tartisrms ve ge lisme surecini gene! bir
degerlendirmeyle son bulmustur.Aynca pratisyenlerin halkla haberlesmek icin
kontrollu ve kontrolsuz medyayi kullandigi saptanrmstrr.Kontrollu medyarun;
son sozu pratisyenlerin verdigi medyadan olusan, kontrolsiiz medyarun ise
dogrudan karar verme yetkisi olmayan pratisyenlerin olusturdugu medya tilril
oldugu projede yer almisnr.Bunlann yerine, medya denetimcilerinin, neyin
rapor edilecegine, nasil rapor edilecegine, ne icin rapor edilecegine ne
zaman,kime, ve kimlere rapor edilecegine karar verdigi belirtildi.

Proje.gunurnuz teknolojisinin medya dusunce ve tavirlanmizr nasil
etkiledigini.internetin bu konudaki olumlu-olumsuz yanlanru tartisarak.gelecek
donemlerin 'halkla iliskiler' donemi olabilecegini sundu2 l. yuzyilda buyuk bir
91ki~ yapan,giderek yayilan.yayildikca da fayda ve getirileri belirgin bir sekilde
gorulen 'halkla iliskiler'in Amerika'da basladigi.bu i.ilkede yer edindigi ve daha
sonra da basta Fransa olmak ilzere tiim Avrupa i.ilkelerine yayildrgi
gozlemlendi.
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