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ÖNSÖZ 

Bir meslek olarak halkla ilişkilerin değeri her geçen gün biraz daha 

artmaktadır. Günümüzde yaşanan rekabet ortamında kurum ve kuruluşlar hedef 

kitlelerinde farkındalık yaratmak için bu alana daha çok ilgi göstermektedirler. 

Halkla ilişkileri meslek olarak benimseyen uygulayıcılar ise her geçen gün birikim ve 

deneyimlerini geliştirmekte ve hizmet ettikleri kurum ve kuruluşların hedeflerine 

ulaşabilmesi için tüm gayretleriyle çalışmaktadırlar.  

Ancak halkla ilişkiler alanında hizmet sunan uygulayıcıların yerine getirdiği 

ya da getirmesi gereken görevlerin ne olduğu hususundaki belirsizlik ise, diğer 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Bu durum, hem alandaki 

kişiler arasında hem de kurum yöneticileriyle halkla ilişkiler uygulayıcıları arasında 

çatışmaların yaşanmasına sebep olmaktadır. Söz konusu belirsizliği gidermek ve 

uygulayıcıların yerine getirdikleri rolleri belirli bir standarda kavuşturmak için 

gerçekleştirilen bu çalışmada, öncelikli olarak halkla ilişkilerin gelişimine ve 

uygulama alanlarına, daha sonra ise halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş 

olduğu rollere kavramsal düzeyde yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise 

dört büyükşehirde gerçekleştirilen alan araştırmasından elde edilen veriler 

doğrultusunda ülkemizde hizmet eden halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş 

olduğu roller ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde beni hiçbir zaman yalnız 

bırakmayan kişileri de burada anmadan geçemeyeceğim. Öncelikle bu çalışmanın 

tüm safhalarında bilgi ve deneyimleriyle bana yön veren değerli hocam ve tez 

danışmanım Prof. Dr. Ahmet Kalender’e teşekkür ediyorum. Çalışma süresince 

değerli vakitlerini ayırarak hem biçim hem de içerik açısından çeşitli önerileriyle 

desteklerini esirgemeyen sayın hocalarım, Yrd. Doç. Dr. Kadir Canöz, Doç. Dr. 

Şükrü Balcı, Doç. Dr. Mustafa Akdağ ve Prof. Dr. Abdullah Koçak’a teşekkürü bir 

borç bilirim. Yine çalışmanın tamamlanması için verdikleri destekten dolayı değerli 
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HALKLA İLİŞKİLER ROLLERİ VE ALGILANMASINA YÖNELİK 
UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA 

ÖZET 

Halkla ilişkiler, bir asrı geçen süre içerisinde gelişimini devam ettirmiş 

ve günümüzün vazgeçilmez mesleklerinden birisi olmuştur. Alanın gelişimiyle 

birlikte faaliyet alanı da genişlemiş ve çok sayıda kişi bu alana yönelmiştir. 

Önceleri sadece tanıtma faaliyetini üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

günümüzde kurum ve kuruluşların birçok alanında söz sahibi olmuşlardır. 

Hatta çağdaş anlayışa göre halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumlarda bizzat 

karar alım ekibi içerisinde yer almaları gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, kurumların hem iç hedef kitleleriyle hem de dış hedef kitleleriyle 

iletişim/ilişki içerisinde olan ve söz konusu hedef kitlelerden edindikleri bilgiler 

doğrultusunda kurum politika ve stratejilerine yön verebilecek birikime sahip 

olan kişiler olarak algılanmaktadırlar. 

Bununla birlikte kurumların halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmede 

kullandıkları yollar farklılık gösterebilmektedir. Bazı kurumlar bizzat halkla 

ilişkiler birimi oluşturarak, bazı kurumlar ise bağımsız halkla ilişkiler ajansları 

aracılığıyla halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedirler. İşte bu çalışma, hem 

kurum bünyesinde hem de bağımsız halkla ilişkiler ajanslarında görev yapan 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan anket formu İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya’da alanda hizmet 

eden 279 halkla ilişkiler uygulayıcısınca cevaplandırılmıştır. Araştırmaya 

katılanların 165’i kadın, 114’ü ise erkek uygulayıcılardır. Uygulayıcılar 

arasında halkla ilişkiler derneklerine üye olma oranının çok düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Eğitim açısından ise uygulayıcıların çoğunluğu üniversite 

mezunudur ve yarıya yakını iletişim fakültelerinden mezun olan kişilerdir. 

Araştırmaya katılan uygulayıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda yapılan 

analizler sonucunda; halkla ilişkiler uygulayıcılarının Sorun Çözme Sürecini 

Kolaylaştırıcı Rolünü, Gözlemci/Savunucu Rolünü, İletişim Kolaylaştırıcı 

Rolünü, İletişim Teknisyeni Rolünü ve son olarak da Uzman Reçeteci Rolünü 

yerine getirdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulayıcıları, 
Uygulayıcıların Rolleri
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AN EMPRICAL STUDY ON THE ROLES OF PUBLIC RELATIONS AND 
THEIR PERCEPTIONS 

ABSTRACT 

Public relations have been developing for more than a century and today 

it has become one of the indispensible occupations. With the developments of 

this field, its operational area has enlarged and a great number of people have 

tended to this field. Public relation practitioners who have previously 

undertaken only publicity activities are now arbiter in today’s institutions and 

organizations. It is even considered that public relation practitioners are to take 

part in decision making team because public relation practitioners are 

perceived to be people who are in communication/relation with both internal 

and external publics and who have the accumulation of knowledge to direct the 

policies and strategies of organization using the information they collected from 

these publics. 

However, the ways organizations use to carry out public relations 

activities can vary. Some organizations form their own public relations unit and 

some organizations carry out their public relations activities via independent 

public relations agencies. Thereby this study was undertaken to determine the 

roles of the public relation practitioners both in the organization and these in 

independent public relation agencies. The questionnaire form developed was 

responded by 279 public relations practitioners who work in the field in 

Istanbul, Ankara, Bursa and Konya. 165 of the participants are female, 114 are 

male. It was seen that a very low percentage of public relation practitioners 

were members of public relations professional associations. In terms of their 

education level, most of the practitioners were university graduates and almost 

half of them were graduates of communication faculties. As a result of the 

analyses based on the data obtained from the practitioners participating the 

study, it was determined that public relation practitioners fulfill roles in the 

following cases: Problem Solving Process Facilitator, Observer/Defender Role, 

Communication Facilitator, Communication Technician and Expert Prescriber 

role.   

Key Words: Public Relations, Public Relations Practitioners, 
Practitioners’ Roles
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GİRİŞ 

Halkla ilişkiler tarihsel olarak artık bir asırı geride bırakmış bir alandır. Halkla 

ilişkiler alanında gerçekleştirilen ilk uygulamalar, halkla ilişkiler faaliyeti olmaktan 

daha çok birer propaganda faaliyeti olarak değerlendirilirler. Bu aktiviteleri 

gerçekleştiren kurumların amaçlarının ise, anlayış kazanmaktan ziyade dikkat 

çekmek ve kamuoyunu yönlendirmek olduğu bilinmektedir.   

Sonraki dönemde medyadan ve halktan gelen baskılarla birlikte halkla 

ilişkilerin öncülerinden olan Ivy Lee’nin yayınladığı “Prensipler Deklarasyonu”nun 

da etkisiyle halkla ilişkiler alanı yeni bir anlayış benimsemiştir. Buna göre, 

kurumların gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında, hem medyaya hem de halka 

gerçek ve zamanında bilgi vermelerinin gerektiği vurgulanmıştır.  Alanda bir anlayış 

değişikliğine gidilmiş olsa da halkla ilişkiler faaliyetini gerçekleştiren kurumlar, 

hedef kitleleri ile aralarındaki karşılıklı iletişime rağmen kendilerinde ve 

işleyişlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece hedef kitlelerini 

etkilemenin yollarını aramışlardır. Bu anlayışta kurumun bakış açısını hedef kitleye 

kabul ettirmek ve onların desteğini kazanmak için, insanların tutum ve davranışlarına 

yönelik gerçekleştirilen araştırmalardan faydalanmışlardır. Kısaca bu dönemde 

bilimsel ikna tekniklerinden faydalanma ön plana çıkmıştır.  

1960’lı yıllardan sonra ise yaşanan toplumsal ve siyasi hareketlerin de etkisiyle 

hedef kitleler daha güçlü konuma gelmişlerdir. Bu durum sadece kurumun 

dediklerinin geçerli olduğu veya kurumun bakış açısının kabul ettirilmeye çalışıldığı 

anlayışın zayıflamasına neden olurken; kurum ile hedef kitlesinin uzlaşı 

sağlayacakları noktaya ulaşılması sürecinde, hem hedef kitlelerin hem de kurumların 

gerekli değişikliklere açık olması gerektiği anlayışı güç kazanmıştır.   

Yüz yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın halkla ilişkiler alanı, gelişimini ve 

genişlemesini günümüzde de sürdürmektedir. İlk başlarda tanıtma ve tanıma faaliyeti 

olarak başlayan halkla ilişkiler, günümüzde çok farklı alanlarda hizmet vermeye 

başlamıştır. Söz konusu genişlemenin medya ilişkilerinden kriz yönetimine, 

lobicilikten finansal ilişkilere kadar çok değişik alanları kapsadığının altını çizmek 
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gerekir. Halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişim ve değişim, bu alanda hizmet eden 

kişilerin üstlendikleri rollerin de değişimesine ve genişlemesine sebep olmuştur.  

1970’li yılların sonlarına gelindiğinde ise uygulayıcıların üstlendiği rollerle 

ilgili ilk araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Broom ve Smith (1978: 2) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada danışmanlık hizmetleriyle ilgili literatür gözden 

geçirilmiş, yapılan araştırma sonucunda halkla ilişkiler uygulayıcılarına ilişkin beş 

rol kavramsallaştırılmıştır. Söz konusu bu roller; uzman reçeteci, teknik hizmetler 

sağlayıcı, iletişim sürecini kolaylaştırıcı, problem çözme sürecini kolaylaştırıcı ve 

kabullenmeyi meşrulaştırıcı rolünü içermektedir.  

Bir yıl sonra aynı kişilerin gerçekleştirdiği çalışmada, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının kabullenmeyi meşrulaştırıcı rolü elenerek roller dört başlık altında 

ele alınmıştır (Dozier, 2005: 351). Broom’un 1980 yılında yapmış olduğu çalışmada 

da yine uygulayıcıların bu dört rolü yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Söz konusu 

rolleri üstlenen uygulayıcıların farklı özelliklere sahip oldukları dile getirilmektedir. 

 Buna göre; Uzman Reçeteci Rolü’nü yerine getiren uygulayıcılar, hem halkla 

ilişkiler problemlerinde hem de onların çözümlenmesinde otorite olarak kabul 

edilirler. Uygulayıcılar problemleri araştırır, tanımlar onların çözümü için program 

geliştirir ve uygulanması için büyük sorumluluk alırlar (Broom, 1980: 2). İletişim 

Kolaylaştırıcı Rolü’nü üstlenen uygulayıcılar, duyarlı bir aracı veya bilgi simsarı 

olarak nitelendirilmişlerdir. Bu rolü yürüten kişiler, kurum ile hedef kitlesi arasında 

işbirliği kurucu, tercüman ve aracı gibi hizmet ederler (Broom ve Dozier, 1986’dan 

aktaran: Alanazi, 1993: 48). Problem Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü’nde 

uygulayıcılar, problemlerin tanımlanmasıyla ve çözülmesi ile ilgilenen yönetim 

elemanlarıyla işbirliği kurarlar. Yönetim ekibinin bir üyesi olarak uygulayıcılar, 

kurumun halkla ilişkiler plan ve programlarında yer alan anahtar kurumsal aktörlerin 

rasyonel bir problem çözme sürecine başvurmasına yardım ederler. İletişim 

Teknisyeni Rolü’nü üstlenen uygulayıcılar ise, halkla ilişkiler çabaları için iletişim 

materyallerinin üretimini gerçekleştirirler. Bu kişiler yazma, yazılanları düzenleme 

ve medya ile ilişkilerde uzmanlaşmışlardır (Toth vd., 1998: 146).  
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Gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise halkla ilişkiler uygulayıcılarının yerine 

getirdikleri rollerin iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni olarak 

sınıflandırılabileceği belirtilmiştir (Broom, 1982: 17). Bu doğrultuda Dozier 

tarafından 1984 yılında gerçekleştirilen çalışmada da uygulayıcıların asıl olarak 

yukarıda belirtilen iki rolü (iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni)  yerine 

getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Creedon, 1991: 70). 

Yabancı literatürde çeşitli sınıflandırmalarla ele alınmasına karşılık ülkemizde 

bu konuda yalnızca tek bir araştırmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Görpe tarafından 

2006 yılında vakıf ve devlet üniversitelerinin iletişim birimleri yöneticileri ile 

gerçekleştirilen söz konusu çalışmada; halkla ilişkiler uygulayıcılarının, daha çok 

kamuoyunu bilgilendirme modeli doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirdikleri, 

iletişim teknisyenliği rolünü ve yönetici rolünü birlikte üstlendikleri, kurumda üst 

düzey yöneticilere bağlı olarak çalışmalarına karşın alınan kararlarda çok fazla etkili 

olmadıkları tespit edilmiştir (aktaran: Görpe, 2007: 128).   

Halkla ilişkilerin ne olduğu ve halkla ilişkiler aktivitelerinin nasıl 

yürütüleceğine ilişkin yerli literatürde çok sayıda tanımlamanın varlığına rağmen 

günümüzde dahi halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumlarda belirsiz birçok görev 

yüklenmelerinin sebebi, halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin ne olduğuna 

ilişkin açık ve net bir tanımlamanın olmamasından diğer bir ifadeyle bu kişilerin 

üstlendiği görevlerin belirli bir standarda kavuşturulamamış olmasından ileri 

gelmektedir. 

Öte yandan ülkemizde her kurumda halkla ilişkiler biriminin olmaması ve bu 

birimin yerine getirdiği görevlerin diğer bazı birimlere verilmesi de kargaşa ve 

çatışmaya sebebiyet vermektedir (Akdağ, 2007: 14). Bu çatışmalar daha çok halkla 

ilişkiler birimi ile insan kaynakları, reklam ve pazarlama birimleri arasında 

yaşanmaktadır. Bunun da ötesinde kurumda halkla ilişkiler birimi olsa dahi birimde 

çalışan kişilerin yerine getirdikleri veya getirmeleri gereken görevler kesin ve net bir 

şekilde ortaya konmadığı için yine çatışmaların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu anlamda araştırmanın genel amacı ülkemizde halkla ilişkiler rollerinin 

sınıflandırılması ve açıklanmasıdır. Ülkemizde halkla ilişkiler görevlilerinin ne iş 
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yaptıkları, hangi görevleri üstlendikleri veya hangi rolleri üstlenmeleri gerektikleri 

noktasında bir belirsizlik söz konusudur. Bu çalışma söz konusu belirsizliğin 

giderilmesi, rollerin sınıflandırılması ve kavramsallaştırılmasının yanı sıra, halkla 

ilişkiler uygulayıcısı olarak çalışan kişilerin, bu rolleri nasıl algıladıklarını ortaya 

koymayı amaçlamıştır.  

Ülkemizde halkla ilişkiler alanında yapılan çalışmalarda halkla ilişkilerin ne işe 

yaradığı, hangi alanlarda uygulandığı ya da nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ele 

alınırken; alanın aktörleri olan halkla ilişkiler uygulayıcılarının bu süreçte üstlendiği 

rolün/rollerin ne olduğu konusu ise çok az ele alınmıştır. Ülkemizde konu üzerine 

daha önce yapılmış tek bir çalışmanın olması ve bunun yeterli olmaması bu 

çalışmanın yapılmasının önemli sebeplerinden birisidir. Konunun ele alınmasının 

diğer sebepleri ise; 

Halkla ilişkilerin rollerine dikkati çekmek, 

Halkla ilişkiler alanında hizmet eden uygulayıcıların sosyo demografik 

özelliklerini (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu) ortaya koymak, 

Alanda kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha fazla hizmet ettiklerini 

belirlemek, 

Üstlenilen roller üzerinde çeşitli değişkenlerin ne derece etkili olduğunu tespit 

etmek, 

Uygulayıcıların rolleri ile en fazla hizmet ettikleri alanların farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. 

Hem yerli literatürdeki eksikliğin bir nebze olsun giderilebilmesi için hem de 

yukarıda belirtilen nedenlerle konu ele alınırken ilk önce konuya bir temel 

oluşturmak amacıyla çalışmanın birinci bölümünde halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, 

halkla ilişkiler modelleri ve halkla ilişkiler uygulama alanlarına yer verilmiştir.  

İkinci bölümde ise, halkla ilişkiler rolleri ele alınıp araştırılmıştır. Bu çerçevede 

ilk önce halkla ilişkilerin toplumda üstlendiği roller ve daha sonra ise halkla 

ilişkilerin kurumsal rolleri başlığı altında halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri ele 

alınmıştır. Halkla ilişkilerin toplumdaki rolleri bu çalışmanın asıl konusu 
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olmamasına karşın teorik bütünlüğün sağlanması için içeriğe dahil edilmiştir. Halkla 

ilişkilerin toplumda yerine getirdiği roller, dünya görüşlerinden hareketle ortaya 

konmuştur. Buna göre halkla ilişkilerin toplumsal rolleri bağlamında; pragmatik 

toplumsal rol, tarafsız toplumsal rol, muhafazakar toplumsal rol, radikal toplumsal 

rol, idealist toplumsal rol ve eleştirel toplumsal rol konularına yer verilmiştir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri yukarıda da belirtildiği üzere ikinci 

bölümde ele alınan diğer bir konudur. Halkla ilişkiler alanında hizmet eden 

uygulayıcılar, belirli görevleri yerine getirmektedirler. Yerine getirilen görevler bir 

anlamda o faaliyeti gerçekleştiren kişilerin rollerini tanımlamaktadır. Üstlenilen 

rollerin tanımlanması kişilerin, ne iş yapacaklarını ve nasıl davranmaları gerektiğini 

bilmelerine olanak tanırken; aynı zamanda Dozier (2005: 350), halkla ilişkilerin 

işlevini anlamakta da uygulayıcı rollerinin önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. 

Bu çalışma asıl olarak halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini ortaya koymak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Asıl amaca bağlı kalarak diğer bir ifadeyle halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının rollerini tanımlayarak ulaşılmak istenen bir diğer amaç ise, 

uygulayıcılar arasında ve uygulayıcılar ile diğer birimlerde çalışan kişiler arasında 

yaşanan görev kargaşasını bir nebze olsun azaltmaktır.  

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için dört büyükşehirde (Ankara, Bursa, 

İstanbul, Konya) hizmet sunan 279 halkla ilişkiler uygulayıcısına ulaşılmış ve bu 

kişilerden 60 sorudan meydana gelen ankete cevap vermeleri istenmiştir. Anket 

çalışmasının sonuçları SPSS 17 programında analize tabi tutulmuş ve elde edilen 

sonuçlara çalışmanın üçüncü bölümünde yer verilmiştir. Buna göre halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü’nü, Gözlemci/Savunucu 

Rolü’nü, İletişim Kolaylaştırıcı Rolü’nü, İletişim Teknisyeni Rolü’nü ve son olarak 

da Uzman Reçeteci Rolü’nü yerine getirmektedirler. Söz konusu roller üzerinde, 

demografik değişkenlerin anlamlı bir farklılaşmaya sebep olup olmadıkları Bağımsız 

Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans analizleriyle ortaya konmuştur. Rollerin 

kendi aralarındaki ilişkinin yönü ve şiddetini belirlemek için ise, korelasyon 

analizinden faydalanılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI 

 

1. HALKLA İLİŞKİLERİN FARKLI TANIMLARI 

Halkla ilişkiler tanımlarına geçmeden önce, halkla ilişkilerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için bazı temel kavramların açıklanması gerekmektedir. Bu kavramlar 

halkla ilişkiler terimini oluşturan halk ve ilişki kavramlarıdır. İngilizcede halkla 

ilişkiler karşılığı kullanılan public relations terimindeki public kavramı, dilimize halk 

olarak çevrilmiş ve yaygın biçimde kullanılır olmuştur (Kalender, 2008: 11). Bu 

manada bakıldığında Ehling (1975) halkı, tartışmalı bir konu hakkında bir topluluk 

içinden ortaya çıkan bir grup olarak tanımlamaktadır. Bu tanım Dewey’in tanımına 

benzerdir. Dewey (1927), halk tanımını yaparken şunları söylemektedir; bir grup 

insan etkin olan benzer bir durumla karşılaştığında bu etkin durumda problemin ne 

olduğunun farkına varıp bu problem hakkında yapılabilecekler için organize 

olduğunda halk ortaya çıkmış olur (aktaran: Grunig, 1978: 109). Demek ki bir 

grubun halk olarak algılanması yani halkla ilişkilerdeki hedef kitleye denk düşmesi, 

ancak benzer durumlara veya sorunlara benzer tepkileri vermesiyle diğer bir değişle 

amaç birlikteliğinin oluşması ile gerçekleşmektedir.     

Yukarıda Dewey’in çizmiş olduğu çerçeve, bir halkın evrimindeki üç safhayı 

belirlemekte kullanılabilir. Bir grup, etkin olan belirli bir durum içerisinde fakat 

problemin farkında değilse gizli halk olarak adlandırılabilir. Problemin farkına 

varıldığında gizli halk farkında bir halk olur. Son olarak halk problem hakkında ne 

yapılabileceği hakkında organize olduğunda aktif halk olarak tanımlanabilir (Grunig, 

1978: 109). Halkla ilişkilerde asıl hedef kitle olarak tabir edilen kişi veya kurumlar, 

yukarıda aktif halk olarak tanımlanan gruba denk düşmektedir. Gerçekleştirilen 

faaliyetlerle daha çok bu grubun kanı, tutum ve davranışları etkilenmeye çalışılmakta 

ya da faaliyetleri gerçekleştirenler bu gruba, kendilerini uydurma yolunu 

seçmektedirler. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları halklarla ilişki kurmak ve bunu sürdürmek için 

kısıtlı kaynakları seçici kullanmak zorunda olduklarından, kurumu ilgilendiren tek 
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halkın aktif halk olduğu düşünülebilir (Dozier ve Ehling, 2005: 185). Ancak burada 

dikkat edilmesi ve akılda bulundurulması gereken bir nokta, halkla ilişkiler 

uygulamalarında hedef kitle olarak sadece aktif halkın kabul edilmesinin doğuracağı 

sakıncalardır. Şöyle ki, şu an “gizli ve farkında halk” durumunda olan kişi veya 

kurumlar sonradan aktif halk durumuna geçebilir ve kuruma etkide bulunabilirler. Bu 

yüzden bu halkların da tamamen göz ardı edilmemesi gerekir (Grunig ve Repper, 

2005: 152). Halkla ilişkilerin, reaktif ve proaktif halkla ilişkiler olarak uygulandığı 

düşünüldüğünde aktif kamulara yönelik gerçekleştirilen programlar reaktif halkla 

ilişkiler içerisine konumlandırılabilirken, gizli halk ve farkında halklara yönelik bilgi 

toplama ve bazen de bunlarla iletişime girme faaliyetleri ise proaktif halkla ilişkiler 

uygulamaları içerisine konumlandırılabilir.  

Halkla ilişkiler açısından ilişki ise, “katılan tüm taraflara ekonomik, sosyal, 

siyasal ve kültürel yararlar sağlayan ve karşılıklı olumlu bakışla nitelendirilen, bir 

kurumla hedef kitlesi arasında var olan bir durum” şeklinde tanımlanmıştır 

(Ledingham ve Bruning, 1998: 62). Diğer bir tanımda ise ilişki “en azından iki tarafı 

içeren amaçlı faaliyetle kurulan ve yürütülen, geçici veya sürekli olan, gerektiğinde 

tekrarlanarak desteklenen, çeşitli yoğunlukta duygu, düşünce, tutum ve inanç taşıyan 

bağ” (Erdoğan, 2006: 16) olarak ele alınmıştır.  

İlişki çeşitlerine bakıldığında ise Grunig ve Hunt’ın geliştirmiş olduğu halkla 

ilişkiler modelleri paralelinde simetrik ve asimetrik ilişki çeşitleri dikkati 

çekmektedir. Halkla ilişkilerde asimetrik ilişki, kurumların ve muhalif grupların 

kendi çıkarları için hedef kitlelerini, hükümetleri ve diğer kurumları ikna etme ya da 

yönlendirme çabalarını içermekte olup, her halükarda bir tarafın kaybedeceği, öteki 

tarafın kazanacağı karşı karşıya gelişi ifade etmektedir. Simetrik ilişki ise, oyunu 

kuralına göre oynadıkları vakit rekabet içerisindeki kurumların ya da grupların her 

ikisinin de kazandığı durumları anlatmaktadır. Bu ilişki biçimine göre halkla ilişkiler 

her iki grubun da çıkarına zarar veren çatışmaların idare edilmesi için bir araç olarak 

kullanılabilmektedir (Grunig, 1990:20).  

Halkla ilişkilere ilişkin algılamalara bakıldığında birçok insanın ve 

akademisyenin zihninde halkla ilişkiler, bir kurumun müşterileri, rakipleri ve diğer 

hissedarları ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesine yardım etmesi 
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açısından olumlu olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte halkla ilişkilerin kökeni, 

bazı kişiler tarafından sık sık propaganda ile ilişkilendirilmekte ve halkla ilişkiler, bir 

yönlendirme ve kargaşa sanatı olarak da görülebilmektedir. Bu bakış açısıyla da 

halkla ilişkiler, güvenilmez bir meslek olarak algılanmaktadır (Heath, 2005: xxıv). 

Bu noktada halkla ilişkiler kavramı, örgütlerin iletişim etkinliklerini 

tanımlamakta kullanılan muhtemelen en eski kavram olsa da bugün birçok kurum, 

olumsuz algılamadan dolayı, halkla ilişkiler etkinliklerini anlamlandırmak için iş 

iletişimi, kamu ilişkileri (Grunig, 2005: 14), kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler, 

pazarlama iletişimi, algılama yönetimi ve kamuyu bilgilendirme gibi terimleri 

kullanmayı tercih etme yoluna gidebilmektedir. Bu tür bir algılayışın varlığına 

rağmen halkla ilişkiler kavramı, günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 Diğer yandan “halkla ilişkiler nedir?” sorusu hem uygulayıcıların hem de 

akademisyenlerin yıllardır üzerine çalıştığı bir konu durumundadır. Şöyle ki; halkla 

ilişkiler alanının genişlemesi ve alanla ilgilenen kişilerin sayısındaki artışa paralel 

olarak halkla ilişkiler tanımları da artış göstermiş, bu durum alanı daha da karmaşık 

bir hale sokmuştur. Ayrıca halkla ilişkilerin fonksiyonlarının, hem uygulayıcılar hem 

de hedef kitleler tarafından farklı şekillerde algılanması tanımlardaki çeşitliliğe sebep 

olan bir diğer etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

Halkla ilişkiler tanımlarının 1977’de Dr. Rex Harlow tarafından tarihsel olarak 

incelenmesi ile 70 yıllık süre içerisinde gözle görülür değişiklikler olduğu 

saptanmıştır. Bu tarihsel inceleme ile halkla ilişkiler tanımlarının nasıl içinden 

çıkılmaz bir hale geldiği ortaya konmuş ve bu duruma gelinmesinde özellikle 20. 

yüzyılın son çeyreğindeki çevresel faktörlerin ve değişikliklerin etkili olduğu dile 

getirilmiştir (Harlow, 1977: 49). 

Dile getirilen çevresel faktörler ve makro ekonomik gelişmeler, kurumsal 

başarının ölçülmesi noktasında kurum hissedarlarının kâr değerlerinin ölçülmesini de 

içeren kurum yatırımlarının boyutlarının ötesine geçerek halkla ilişkiler 

stratejilerinde, sosyal sorumluluğa odaklanılması için halkla ilişkiler endüstrisine 

baskı unsuru oluşturmuştur. Bir kurumun, ülkenin ekonomik hayatında oynadığı rol 

kadar, küresel pazardaki pozisyonu da kurumun aktivitelerini etkileyen çevresel 
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faktörlerin tanımlanmasında ve halkla ilişkiler danışmanının ve aktivitelerinin 

şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunlar bir kurumun işlemlerinin, sosyal 

sınıfa, sosyal gelişmişlik düzeyine, ulusal politikalara, teknolojiye, politik ve yasal 

düzenlemelere uygunluğunu içerir. Tüm bu faktörlere, kurum itibarının ve halkın 

kabulünün sağlanmasına etki eden tutumların ve kültürel normların anlaşılmasında 

ihtiyaç duyulur (Oliver, 2007:13). 

Halkla ilişkiler uzmanları tarafından halkla ilişkiler stratejileri oluşturulurken 

dikkate alınması gereken çevresel unsurlar Vercic ve arkadaşları (1996: 40) 

tarafından 1) siyasi ideoloji, 2) ekonomik sistem (ülke ekonomisinin gelişmişlik 

seviyesini içerir), 3) aktivizm derecesi (sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından 

sosyal ya da politik yapıda değişikliğin gerçekleşmesi için yapılan eylemlerin 

derecesi), 4) kültür ve 5) medya sistemi şeklinde sıralanırken, Culbertson ve 

arkadaşlarının (1993: 5) yapmış oldukları çalışmada ise halkla ilişkiler stratejilerinin 

oluşturulmasına etki eden çevresel unsurlar; sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere 

üç başlıkta sınıflandırmışlardır. Farklı bir sınıflandırma da Sriramesh ve Vercic 

(2003: 2) tarafından yapılmış ve buna göre stratejileri etkileyen çevresel faktörler; 

ülkenin altyapısı, medya yapısı ve sosyo-kültürel yapısı şeklinde sıralanmıştır. 

Günümüze gelinceye kadar halkla ilişkilerin çok sayıda tanımı yapılmıştır. 

Halkla ilişkilerin ilk tanımlarından biri Bernays (1945) tarafından ortaya konmuştur. 

Buna göre halkla ilişkiler, hedef kitlenin anlayış ve kabulünü kazanmak için bir 

organizasyonla ilgili hedef kitlelerin tutumlarının belirlenmesini, politikaların 

tanımlanmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini içeren bir yönetim fonksiyonudur 

(aktaran: Lin, 2007:13). 

Halkla ilişkilerin belki de en iyi bilinen tanımı Grunig ve Hunt tarafından 

sunulmuş ve söz konusu yazarlar Managing Public Relations adlı eserlerinde halkla 

ilişkileri, bir kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimin yönetimi olarak 

tanımlamışlardır (Grunig ve Hunt, 1984:6). Bu tanımda kurumun, kendi çevresindeki 

fırsatlar ve tehlikelere uygun olan bir misyon ve hedefler dizisi geliştirmek için uzun 

süreli bir stratejik yönetimi kullandığı izlenimi oluşmaktadır. Kurum stratejik 

yönetim ile çevresindeki fırsatları tanımlar ve tehlikeleri minimize etmek için 

stratejiler geliştirir (www.prsa.org). 
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Cutlip, Center ve Broom ise Effective Public Relations adlı kitaplarında halkla 

ilişkileri, bir kurumun başarı veya başarısızlığında rol oynayan çeşitli kamularla 

kurum arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini 

sağlayan bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlamaktadırlar (Cutlip vd., 1994: 6). 

Baskin ve arkadaşları (1997: 5) ise daha ayrıntılı bir tanımlama yoluna giderek halkla 

ilişkileri, kurum amaçlarının, kurum felsefesinin ve faydalı kurumsal değişikliklerin 

başarılmasına yardım eden bir yönetim fonksiyonu olarak nitelendirmişlerdir. Tüm 

ilgili iç ve dış hedef kitleler ile ilişkileri pozitif yönde geliştirmek ve kurumsal 

amaçlar ile toplumun beklentileri arasında uyumu sağlamak için halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının iletişimi kullandıklarını belirten bu kişiler, kurumu oluşturan 

parçalar ve hedef kitleler arasında olumlu etki ve anlayışı sağlamak için de 

uygulayıcıların,  kurumsal programlar geliştirdiklerini, uyguladıklarını ve sonuçlarını 

değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Bu çeşitlilik içerisinde tanımlara çok daha fazlasını eklemek mümkün olmasına 

karşın burada birçok tanım vermek yerine söz konusu tanımlarda öne çıkan kilit 

noktaları ortaya koymak, hem kargaşayı azaltacak hem de konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede Peltekoğlu (2001: 4-5), tanımlarda öne 

çıkan noktaları: yönetim fonksiyonu olma, iletişim çabası ve kamuoyunu etkileme 

aracı olarak sıralamıştır. 

Halkla ilişkiler tanımlarının bu kadar farklılık göstermesinin sebepleri ise 

Kalender (2008:18-20) tarafından beş başlık altında ele alınmıştır. Buna göre farklı 

tanımlamaların sebepleri: 1) halkla ilişkilerin rolüyle ilgili ön varsayımlar ya da 

dünya görüşlerinin farklılaşması, 2) halkla ilişkilerin uygulama alanının genişlemesi, 

3) halkla ilişkilerin dinamik olması, 4) halkla ilişkilerin yanlış anlaşılması ve 

çarpıtılması ve 5) farklılaşmanın diğer nedenleri (tanımların halkla ilişkilerin gerçek 

işlevinden ziyade olması gerekene odaklanması, halkla ilişkilerin uygulama 

amaçlarının özel ve kamu kuruluşlarında farklı görülmesi, halkla ilişkilerin 

interdisipliner bir alan olması) şeklinde sıralanmaktadır. 
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2. MODERN HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHİ 

Halkla ilişkilerin tarihi bazı bilim adamları tarafından çok eskilere götürülmüş 

ve bu duruma dayanak göstermek için çeşitli örnekler verilmiştir. Verilen bu 

örneklerdeki düşüncenin ve amacın çağdaş halkla ilişkiler bakış açısıyla üretilip 

üretilmediği tartışmalıdır. Ancak halkla ilişkilerin bir bilim dalı ve meslek olarak 

gelişiminin Amerika kökenli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.  Bu 

çerçevede Newsom, ve arkadaşları (1989) Amerika’da halkla ilişkiler alanının 

gelişiminde etkili olan dört farklı dönemden bahsetmektedirler. Bu dönemlerden 

birincisi, iletişim/başlangıç dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem, 1600 ile 

1799 yılları arasını kapsamakta ve tanıtımın, basın ajanlarının, organizatörlerin ve 

propagandacıların ortaya çıktıkları dönem olarak zikredilmektedir. İkinci dönem, 

karşılık verme/cevaplama dönemidir. Bu dönem 1800 ile 1899 yılları arasını 

kapsamakta ve özel ilgiler için yazarların veya gazetecilerin konuşma yapmaları için 

görevlendirildiği dönem olarak bilinmektedir. Üçüncü dönem, planlama ve önleme 

dönemi olarak adlandırılır. Söz konusu yazarlar tarafından 1900 ile 1939 arası yılları 

kapsayacak şekilde sınırlandırılmış olan bu dönem, halkla ilişkilerin bir yönetim 

fonksiyonu olarak ortaya çıkmaya başladığı ve halkla ilişkilerin olgunlaştığı yıllara 

denk gelmektedir. Dördüncü dönem ise halkla ilişkilerde profesyonellik dönemidir. 

1940’tan günümüze kadar olan süreyi içine alan bu dönem, halkla ilişkilerin gelişimi, 

kullanımı ve uygulanması için belirli bir çabanın sarf edildiği bir dönem olarak 

bilinmektedir (aktaran: Hines, 1990: 12-13). 1940’lardan sonra halkla ilişkilerin 

gelişimi ve uygulanması için sarfedilen çabaların sebebini; 20. yüzyıla gelindiğinde 

yönetilen konumunda olan halkın, geçen dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde geniş 

ve kapsamlı bir biçimde sorunlarla ilgilenir hale gelmesi ve daha da önemlisi 

demokratik gelişmeler sonucu, halkın örgütlenip yönetimleri etkilemeye başlaması 

olarak belirtmek mümkündür (Kazancı, 2002: 28).  

Yukarıda halkla ilişkiler tarihinin 1600’lü yıllardan günümüze kadar geçen 

süre içindeki gelişim evreleri ele alınmasına ve bazı eserlerde de daha ileri yıllara 

götürülmesine rağmen modern anlamda alanın gelişmesi ve akademik statüsünü 

kazanması, yüz yılı aşkın bir süre önce atılan adımlarla başlamıştır. Bernays (1965: 

777), halkla ilişkiler alanında yaşanan asıl gelişimin geride bıraktığımız yüzyıl içinde 
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gerçekleştiğini dile getirmiştir. Bu çerçevede 1919-1929 yılları arasında halkla 

ilişkiler faaliyetleri, gelişen sanayi alanında yoğunluk kazanmıştır. 1929’da yaşanan 

ekonomik kriz nedeniyle halkla ilişkilere olan gereksinim bir kat daha artarken, 

uygulamalarda özel çıkarlarla kamu sorumluluğunu ortak noktada buluşturmak bu 

dönem halkla ilişkiler anlayışının en belirgin özelliği olmuştur. 1930 ve 1940’lı 

yıllarda halkla ilişkilerin bir meslek olarak benimsenmeye başlamasıyla uygulamalar 

daha geniş kitlelere yayılmış, alanla ilgili yayınların sayısındaki artışla birlikte 

akademik eğitimin önemi noktasında görüş birliği oluşmuştur. 1941-1945 savaş 

yılları halkla ilişkilerin öneminin bir kez daha gözden geçirilmesine neden olmuş, 

savaşın gidişatı hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Office of War Information 

kurulmuştur. 1946-1964 yılları arasında canlanan ekonomik ve sosyal yaşam, halkla 

ilişkilerin sosyal bir disiplin haline gelmesine zemin hazırlamıştır (aktaran: 

Peltekoğlu, 2001: 69). Bu tarihten günümüze kadar ise canlanan ekonomik yaşam ile 

birlikte serbest ticaretin işlemesi ve rekabetin çok yoğun olması sebebiyle halkla 

ilişkiler hem kamu kurumları hem de özel kurumlar için vazgeçilmez bir alan haline 

gelmiştir. Tarihsel gelişimine bakıldığında bu alanı vazgeçilmez kılan etkenlerden 

biri ve belki de en önemlisinin yaşanan krizler olduğu görülmektedir. 

Mardin (1988: 24) de, kronolojik bir sıralamaya giderek modern anlamda 

halkla ilişkiler alanının gelişiminin aşağıdaki beş evrede ele alınabileceğini 

belirtmiştir; 

1. 1900-1917: Gazetecilikte sorumsuzluk dönemi ve buna karşı oluşan 

savunma, tanıtma ve geniş kapsamlı reformlar süreci. 

2. 1917-1919: (1. Dünya Savaşı) Devlet tahvillerinin satışını hızlandırmak 

amacıyla yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri ve vatanseverliği alevlendirecek 

kampanyalar. 

3. 1919-1933: (Kükreyen Yirmiler) Savaş döneminde halkla ilişkiler deneyimi 

kazananların ortaya çıkan prensipleri ürün tanıtımında kullanmaları, iktidar kavgaları 

ve hayır cemiyetlerine bağış toplama kampanyaları sayesinde ortaya çıkan yeni 

uygulama alanları. 
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4. 1933-1945 (Roosevelt Dönemi) Ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşı. Mesleği 

geliştiren ve uzmanlaşmayı sağlayan deneyimler. 

5. Günümüzde: Halkla ilişkiler çalışmalarında büyük patlama ve mesleğin 

olgunlaşmasıdır.  

Bu tarihsel süreçlerden geçen halkla ilişkiler alanının benimsemiş olduğu 

anlayış da zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Goldman (1948: 1)’e göre, 

modern halkla ilişkilerin ortaya çıkışı üç safha sonunda gerçekleşmiştir. Buna göre, 

yıllarca basın ajanları halkı kandırmanın ilkelerini kullanmışlardır. 19. yüzyılın 

başlarında Amerika’da bir grup tanıtım uzmanı halkın bilgilendirilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır ve son olarak 19. ve 20. yüzyılda ise halkın anlayışı ve kabulü 

sağlanmalıdır fikri yaygınlık kazanmıştır (aktaran: Slater, 2002: 150).  

Halkla ilişkilerin ülkemizdeki gelişimine bakıldığında ise çağdaş anlamda ilk 

halkla ilişkiler çalışması 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

Koordinasyon Dairesi bünyesinde Temsil Şubesi’nin yer almasıyla başlamıştır 

(Budak ve Budak, 1995: 55). Bir yıl sonra 1962’de kısaca MEHTAP olarak ifade 

edilen Merkezi Hükümet Teşkilatı’nın kuruluş ve görevlerinin ele alındığı proje ile 

Merkezi Hükümet Görevleri’nin dağılış biçimi belirlenmiş ve bu dağılışın kamu 

hizmetlerinin en etkin bir biçimde uygulanmasına imkân verip vermediği 

incelenmiştir (Peltekoğlu, 2001: 101). MEHTAP projesinde “Devlet kuruluşlarının 

her kademesindeki çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla yakın ilişki kurmak 

zorunludur” denilmektedir. Söz konusu projede çeşitli kademelerde her kurumun 

bünyesine uygun olarak, halkla temas ve dinleme usullerinin geliştirilmesinin önemli 

olduğu dile getirilmiştir (Tortop, 1998: 21). Ülkemizde gerçekleştirilmiş olan ve 

başarılı sonuçlar elde edilen ilk halkla ilişkiler kampanyalarından birisi 1964 yılında 

hayata geçirilen ve nüfus planlamasını halka benimsetmeye çalışan kampanyadır 

(Okay ve Okay, 2001: 17). Ülkemizde ilk halkla ilişkiler eğitimi 1966 yılında Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksekokulu’nda 

verilmeye başlanmıştır. 1 Şubat 1967’de halkın kamu kuruluşları ile ilgili sorularını 

cevaplandırmak ve idari işlemlerde formalitelerin basitleştirilmesini amaç edinmiş 

olan İdari Danışma Merkezi kurulmuştur (Ertekin, 2000: 138).  
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Ülkemizde halkla ilişkiler ilk önce kamu alanında gelişim göstermiştir. Özel 

kuruluşların, halkla ilişkiler ile tanışmaları ise 1970’li yıllara denk düşmektedir. Bu 

tarihe kadar uluslararası şirketlerin ülkemizde faaliyette bulunmaya başlamış 

olmaları ve bu şirketlerin halkla ilişkiler faaliyetlerine önem atfetmeleri neticesinde 

yerli kuruluşlar da bu alana ilgi duymaya başlamışlardır (Asna, 1983: 236). Daha 

sonraki yıllarda halkla ilişkiler özel kurum ve kuruluşlarca daha fazla benimsenmiş 

ve özel sektörde daha hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu süreçte ülkemizdeki 

demokrasinin gelişim göstermesi, halkın baskı grubu olarak örgütlenmesi, ekonomik 

yaşantıda amaçları birbirinden farklı olan grupların ortaya çıkması ve kitle iletişim 

araçlarının gelişimi halkla ilişkiler faaliyetlerinin de ivme kazanmasına sebep 

olmuştur (Kazancı, 2002: 12). 

1971 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla İdari Reform Danışma Kurulu 

oluşturulmuş ve 10 kişiden oluşan bu kurul halkla ilişkiler görevini yerine getiren 

kurumların farklı adlarla faaliyette bulunduğunu belirterek merkezi bir örgütün 

gerekli olduğunu (Peltekoğlu, 2001: 102) belirtmiştir. Bu kurul halkla ilişkiler 

alanında faaliyet gösteren birimlerinin örgütlenmesinin yanı sıra bu alanda görev 

yapan kişilerin bağlı olacağı birim hakkında ve uygulayıcıların seçiminde dikkate 

alınması gereken kriterler hususunda önerilerde bulunmuştur. Kuruluş hazırlıkları 

1969 yılında başlayan dernek kurma çalışmaları geçen üç yılın ardından 

tamamlanarak 1972 yılında ilk Halkla İlişkiler Derneği İstanbul’da kurulmuştur 

(Peltekoğlu, 2001: 99). 

1980’lere gelindiğinde halkla ilişkiler hem devlet kurumlarında hem de özel 

sektörde daha profesyonel bir gelişim göstermiştir (Erdoğan, 2006: 115). 1984 

yılında çıkarılan kararname ile bakanlıklar bünyesinde değişik adlarla faaliyet 

gösteren halkla ilişkiler birimleri “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”ne 

dönüştürülmüştür (Tortop, 1998: 23). 1988 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatınca, 

TODAİE’den kamu yönetimini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere bugüne 

kadar yapılmış olan çalışmaların uygulamaya ne derece yansıdığını araştırmak; 

yapılan bu çalışmaların ve uygulamaların eksik yönlerini ve aksaklıklarını belirlemek 

ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri açıklığa kavuşturmak için bir araştırma 

yapması istenmiştir. Bu istek TODAİE tarafından bir Kamu Yönetimi Araştırması 
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Projesi (KAYA) olarak ele alınmış ve 1991 yılında tamamlanmıştır. Bu araştırma 

neticesinde halkla ilişkilerle ilgili olarak yapılan tespitlere bakıldığında; ülkemizdeki 

kamu kurumlarının halkla ilişkiler uygulamalarında bir birlik ve eşgüdümün 

olmadığı, uzun dönemli hedeflerden ziyade kısa dönemli hedeflerin ön planda 

tutulduğu, alandaki uygulamaların uzman kişilerce yürütülmediği, yöneten ve 

yönetilenler arasında ilişkilerin yeterince iyi olmadığı, halkla ilişkilerin sadece 

duyurum faaliyeti olarak algılandığı ve sistemli halkla ilişkiler programlarının 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunun ifade edildiği görülür (KAYA, 1991: 23-24). 

Bu tespitler doğrultusunda yapılması gerekenler ise; 

1. Başbakanlık yardımcı birimleri arasında yer alan Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı kaldırılarak, görevleri yeniden düzenlenecek Başbakanlık Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği ile kurulması önerilen Devlet Enformasyon Başkanlığına 

aktarılması, 

2. Yönetimin kendisini halkın hizmetinde görmesinin sağlanması, 

3. Merkezi düzeyde halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetlerinin 

yürütülmesinden sorumlu bulunan Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü’nün ilgili hizmetlerdeki etkililiğin yükseltilmesi amacıyla Devlet 

Enformasyon Başkanlığı’na dönüştürülmesi, 

4. Halkla ilişkiler birimlerinin görev tanımlarının yapılması, 

5. Yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacın en kısa sürede temin edilmesi şeklinde 

sıralanmıştır (KAYA, 1991: 25-26). 

Ülkemizde halkla ilişkilerin gelişim sürecinde etkili olan bir diğer gelişme ise 

Bilgi Edinme Yasası’nın kabul edilmesidir. 2003 yılında çıkarılan 4982 nolu kanun 

Bilgi Edinme Yasası’nı tanımlamaktadır. Bu yasa, kamu kurum ve kuruluşlarının 

faaliyetlerini kapsamaktadır ve buralara Bilgi Edinme Yasası kapsamında müracaat 

eden gerçek ve tüzel kişilerin yasa kapsamında olan her türlü belge ve veriye 

ulaşabilmesine izin vermektedir. 

2006 yılında ise bir yandan vatandaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş 

ve önerilerini kolayca iletmelerine olanak tanımak, öte yandan da iletilen şikayet, 

öneri ve düşüncelerin bir merkezde toplanmasını sağlamak ve bunlara en etkin 
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şekilde cevap verebilmek için Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’nin 

kurulmasına dair bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre;  

1. Bakanlıklarda erişimi kolay noktalarda halkla ilişkiler büroları kurulacak ve 

buralarda alanında uzman kişiler istihdam edilecektir. Valilik ve kaymakamlıklar da 

kendi düzenlemelerini bu mantık içerisinde gerçekleştireceklerdir. 

2. Halkla ilişkiler bürolarına ulaşım amacıyla Türkiye genelinde “150” 

numaralı kısa telefon hattı tahsis edilmiştir. 

3. İllerde ve ilçelerdeki kurulacak bürolar birbirleriyle belirli bir koordinasyon 

içerisinde olacaklardır. 

4. Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve insan hakları 

ihlallerine ilişkin müracaatlar doğrudan Başbakanlık İletişim Merkezine telefon veya 

web aracılığıyla yapılabilecektir.   

Yukarıda ülkemizdeki tarihsel gelişimi kısa bir şekilde anlatılan halkla ilişkiler 

uygulamalarının yine ülkemizde kurumlarca hangi amaçla gerçekleştirildiğini ortaya 

koymak için de zaman zaman araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi Strateji 

MORİ tarafından 1999 yılında yapılan ve önde gelen 46 firmanın halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin araştırıldığı çalışmadır. Çalışmanın sonuçlarına göre ülkemizdeki 

kurumların büyük bir kısmı halkla ilişkileri; çalışanlarını bilgilendirme, medya 

ilişkilerini düzenleme, basın bildirisi ve haberler ile hedef kitle üyelerine ulaşma ve 

kurum tanıtımı gibi tek yönlü iletişime dayanan aktiviteler olarak görmektedirler. 

Bunun yanı sıra halkla ilişkiler, söz konusu kurumlar tarafından çevreyle ve özellikle 

müşteriler ile iyi ilişkiler kurma ve sürdürmek için bir araç olarak düşünülmektedir. 

Yine bu araştırmaya göre kurumlar halkla ilişkilerden, yüzde 26.1 oranında 

danışmanlık hizmetleri için, yüzde 50 oranında reklam danışmanlığı için ve yüzde 

32.6 oranında ise araştırma danışmanlığı hizmetleri için yararlanmaktadırlar (Özden 

ve Saran, 2008: 443).  

Ülkemiz halkla ilişkilerle 1960 yıllar itibariyle tanışmış olmasına rağmen, söz 

konusu alan oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle son yıllarda alanda 

eğitim veren kurumlarının sayısındaki artış dikkat çekicidir. Bu gelişim sürecinde 

halkla ilişkiler alanında çeşitli sorunlar da yaşanmıştır ve ne yazık ki bazı sorunlar, 
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günümüzde de devam etmektedir. Bu sorunları; halkla ilişkilerin bir meslek olup 

olmadığı sorunu, çalışacak kişilerde belirli kıstasların aranmaması, alanın yasal 

düzenlemeler yerine sadece etik ilkelerle düzenlenmesi ve kurumlarda halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının ne tür faaliyetlerden sorumlu olduklarına dair bir belirsizliğin 

olması şeklinde sıralamak mümkündür.  

3. HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer Batılı ülkelerde kurumsal iletişimde 

büyük bir güç olarak algılanan halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonu olarak 

uygulandığı zaman özel kurumlar, hükümet kuruluşları, organizasyonlar ve kâr 

amacı gütmeyen organizasyonlar ilk önce etkiledikleri ve kendilerini etkileyen hedef 

kitlelerini belirlerler. Hedef kitleler belirlendikten sonra halkla ilişkiler yöneticileri 

bu hedef kitlelerle süreklilik arz eden bir iletişim programı geliştirirler. Bu anlamda 

halkla ilişkiler, stratejik yönetimin önemli bir parçası durumundadır. Bu süreçte 

halkla ilişkilerin rolü, stratejik hedef kitleler ile iletişimi kullanarak ilişkileri inşa 

etmek, bu ilişkiler çerçevesinde de kurumun misyonunu biçimlendirmek ve 

düzenlemektir (Grunig vd., 1995: 164). Halkla ilişkiler modelleri bu çerçevede hedef 

kitle ile girişilecek faaliyetlerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemede halkla 

ilişkiler uygulayıcılarına rehberlik etmektedir. 

Halkla ilişkiler modellerine geçmeden önce halkla ilişkilerde model 

kavramının ne anlama geldiğine bakıldığında bu kavramın, bir halkla ilişkiler 

departmanı ya da uygulayıcısının bütün halkla ilişkiler programlarına ya da bazı 

durumlarda spesifik program ya da kampanyalara yönelik yaklaşımların merkezinde 

duran bir değerler kümesine ve bir davranış kalıbına işaret ettiği görülür (Grunig ve 

Grunig, 2005:309). 

Başarının yakalanabilmesi için halkla ilişkiler uygulayıcıları, belki de dünyanın 

değişik yerlerinde farklı halkla ilişkiler modellerini uygulama yoluna gitmektedirler. 

Bu süreçte halkla ilişkiler uygulayıcıları ve okulları, benzer modellerin farklı 

ülkelerde uygulanıp uygulanamayacağını tartışmaya açarken; aynı zamanda yerel 

yaklaşımların da gerekli olup olmayacağını tartışmaktadırlar. Bu tartışma, özellikle 

birkaç ülkede faaliyette bulunan ve hedef kitlesini de birden çok ülkede bulunan ilgili 
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kişi ve kurumların oluşturduğu çokuluslu şirketler için önemlidir. Yine bu tartışma, 

halkla ilişkiler eğitimi veren ve küresel bir halkla ilişkiler mesleği geliştirmek için 

uğraşanlar için de önem arz etmektedir (Grunig vd., 1995: 164-165).  

Halkla ilişkiler alanında modeller konusuna belki de en fazla ilgi 

gösterenlerden biri olan J. E. Grunig, 1976 yılında kurumların halkla ilişkiler 

uygulamalarını açıklamak için bir araştırma programı başlatmış ve Washington-

Baltimore bölgesindeki çalışmasında 216 halkla ilişkiler uygulayıcısına kurumlarında 

basın bülteni yazma, formel ve informel araştırmalar yapma, açık kapı sistemi 

oluşturma ve yayınların hazırlanması gibi yaygın olarak gerçekleştirilen 16 halkla 

ilişkiler aktivitesinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ortaya koymak için çeşitli 

sorular sormuştur. Grunig söz konusu çalışmasında tek yönlü ve çift yönlü iletişim 

modelleri düşüncesini, iletişimin amacı ve yönünü de içine alacak şekilde 

genişletmiştir. Grunig, Thayer’in daha önceden kavramsallaştırdığı ve senkronik ve 

diyakronik iletişim olarak adlandırdığı iki temel teorik yapıyı kullanmış ve senkronik 

iletişimin amacının, kurumun faydası için hedef kitlelerin davranışını senkronize 

etmek, diyakronik iletişimin amacının ise, hem kurum hem de hedef kitlelerin 

faydası için gerekli olan duruma müzakere aracılığıyla ulaşmak olduğunu 

belirtmiştir. Daha sonra bu iki temel teorik yapı, organik ve mekanik iki tip kurumu 

karakterize eden çeşitli kurumsal yapı değişkenleri ile ilişkilendirmiştir. (Grunig vd., 

1995: 168).   

Schneider (1985: 568-569) ise, söz konusu 16 halkla ilişkiler aktivitesini Hull 

ve Hage (1982) tarafından geliştirilen; geleneksel, mekanik, organik ve mekanik ve 

organik tipin karışımından meydana gelen karma dört kurum tipi ile 

ilişkilendirmiştir. Her iki durumda da halkla ilişkiler aktivitesi ile kurum tipinin 

ilişkilendirilmesi kurumların niçin farklı halkla ilişkiler uygulamalarını tercih 

ettiklerinin sebeplerinden bazılarını ortaya koymuştur.  

Senkronik ve diyakronik kavramsallaştırmanın, halkla ilişkiler aktivitelerinden 

kapsamlı bir model geliştirmek için yeterli çeşitliliği yakalayamaması (Grunig vd., 

1995: 168-169) üzerine, J. E. Grunig, halkla ilişkilerin amacını dengeli iletişime ve 

iletişim etkilerine ulaşma çabası olarak tanımlayarak senkronik ve diyakronik 
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kavramları yerine simetrik ve asimetrik terimlerini kullanmıştır (Grunig ve Grunig, 

2005:309). 

J. E. Grunig halkla ilişkiler aktivitelerini kapsamlı bir şekilde açıklayacak 

modelleri, Hunt ile gerçekleştirdiği halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi tartışmasından 

esinlenerek ortaya koymuştur. Bu modeller halkla ilişkiler uygulamalarında kurumlar 

tarafından kullanılan değerlerin, amaçların ve davranışların sunumunu temsil etmekte 

olup; söz konusu modeller Grunig ve Hunt tarafından basın ajansı/tanıtım, kamuyu 

bilgilendirme, iki yönlü asimetrik ve iki yönlü simetrik olarak adlandırılmıştır 

(Grunig vd., 1995: 169).  

J. E. Grunig geliştirmiş olduğu halkla ilişkiler modellerinde, iletişimin iki 

boyutuna dikkat çekmektedir. Birincisi iletişimin yönüdür. Bu boyut genel olarak 

iletişim teorilerinde kullanılır ve mesaj akışının tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü 

olduğuna atıfta bulunur. Grunig’in dikkat çektiği ikinci boyut ise; herhangi bir kurum 

ile hedef kitlesi arasındaki iletişimin asimetrik mi yoksa simetrik mi olduğunu 

belirleyen iletişimin amacıdır (Grunig ve Grunig, 2005: 311). Bu terimler bir kurum 

ile hedef kitlesi arasındaki olumlu ya da olumsuz iletişimin etkilerine atıfta 

bulunmaktadır. Bir kurum olumlu ya da olumsuz bir etkiyle karşılaştığında asimetrik 

bir iletişim şekliyle mücadeleye girişirse kurumun amacı, kendi politikalarını ve 

davranışlarını değiştirmeksizin hedef kitlesinin bazı tutum ve davranışlarını 

değiştirmektir. Eğer kurum simetrik bir iletişim şeklini kullanmayı tercih ederse 

muhtemelen hedef kitlesini değiştirme yanında kendi politikalarında da değişikliklere 

yer verecektir. 

Her model farklı amaçlara sahip olduğu için, genellikle farklı kurumlarda 

uygulanır ve başarının değerlendirilmesi için farklı araçlara gereksinim duyar. Bir 

diğer noktada modeller, halkla ilişkiler tarihinin farklı aşamalarını anlamaya 

yardımcı olmaktadırlar. Çünkü halkla ilişkiler uygulamalarının geçirmiş olduğu 

safhalar bu dört model ile örtüşmektedir (Grunig ve Hunt, 1984: 13-14). O halde 

halkla ilişkiler alanındaki ilk bilimsel uygulamalar olarak kabul edilen ve basın 

ajanları tarafından gerçekleştirilen aktiviteleri anlamak için, basın ajansı/tanıtım 

modelinin ne olduğuna bakılması gerekir. 
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3.1. Basın Ajansı/Tanıtım Modeli 

J. E. Grunig ve Hunt, halkla ilişkiler benzeri etkinliklerin tarih boyunca 

gerçekleştirilmiş olduğunu kabul etmekle birlikte, 19. yüzyıl ortalarındaki basın 

ajanlarının tam zamanlı halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştiren ilk uzmanlar 

olduğunu ileri sürmüşlerdir (Grunig ve Grunig, 2005: 309). Bu uzmanlar insanların 

ilgilerini Batı Amerika’ya çekmek için Daniel Bone, Davy Crockett, Bufalo Bill ve 

Calamity Jane gibi kahramanlardan faydalanmışlar ve bunlara basın ajansı/tanıtım 

modelini uygulamışlardır (Harrison, 2000: 18). O dönem şartları düşünüldüğünde 

kitle iletişim araçları günümüzdeki kadar yaygın değildir ve bu uzmanlar daha çok 

Penny Press adıyla bilinen ve genellikle sansasyonel haberlerin yer aldığı ucuz 

gazetelerle tanıtma faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir (Peltekoğlu, 2001: 70). Bu 

uygulayıcıların en başta geleni, “her dakika bir ahmak doğuyor” deyişiyle sirkindeki 

göstericileri ustaca tanıtmış olan P. T. Barnum’dur (Grunig ve Grunig, 2005:310). 

Bu modelin yaygın kullanımı 1800’lü yıllar ve 1900’lü yılların başlarına denk 

düşmektedir. Basın ajansı/tanıtma modeli kapsamındaki uygulamalar daha çok 

Hollywood galalarını ve boks müsabakalarını konu edinen eğlence sektörüyle 

ilgilidir. Bu modelde amaç, anlayış kazanmaktan ziyade dikkat çekmektir. Basın 

ajansı modeli eski zamanlarda uygulanmasına karşın, basın ajanı terimi günümüzde 

de bazen geleneksel Broadway tiyatro ve el işlemeleri endüstrilerinde yer alan 

tanıtım uzmanları için kullanılabilmektedir. Günümüz eğlence sektöründe bu iş ile 

uğraşan tanıtım uzmanları, eski basın ajanlarından daha popülerdir. Tanıtım 

uzmanları müşterilerinin isimlerinin ya da üstlendikleri olayların medyada yer alması 

için bilgilendirici, eğitici ve ikna edici mesajları düzenleme yeteneği olan medya 

ilişkilerinde kabiliyetli bireylerdir. Hatta bazen müşterilerinin kariyer ve başarılarını 

geliştirmek için marka oluşturma ve strateji belirlemede rehberlik etmektedirler. 

Buna karşın basın ajanları için önemli olan, iyi ya da kötü hangi şekilde olursa olsun 

dikkati çekmektir. Basın ajanları, kısa dönemde avantaj sağlamak için doğruları 

işlerine geldiği şekilde ve hatta çarpıtarak kullanabilen; yine bir bireyin, olayın ya da 

durumun tanıtımı amacıyla provokatif olayları kolay bir şekilde sahneye koyabilen 

iknacılar olarak bilinmektedirler (Heath, 2005: 639).  
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Yukarıda bahsedilen basın ajanlarının nitelikleri düşünüldüğünde bunların 

gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri halkla ilişkiler olarak nitelendirmek zordur. 

Çünkü halkla ilişkiler faaliyetlerinin özelliklerine bakıldığında amaç yönünden 

karşılıklı anlayışın sağlanmasının ve belki de en önemli özelliği olan doğruluk ve 

dürüstlüğün, söz konusu kişiler tarafından çok da fazla dikkate alınmadığı 

görülmektedir. Bu yüzden Grunig ve Hunt (1984: 21), basın ajansı/tanıtım modeli 

çerçevesinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının, propaganda işlevi 

gördüğünü belirtmişlerdir.    

3.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli 

19. yüzyılın sonuna doğru tehlikeli çalışma şartları ve sömürü anlayışını 

protesto eden bir seri grevler gerçekleşmiştir. Bu zaman diliminde Amerikan 

fabrikalarında ve demiryollarında her yıl yaralanan ve ölen işçilerin sayısı tahminen 

yarım milyona ulaşmıştır ve bu durum grevciler tarafından kullanılmıştır. Şiddetin 

çokça olduğu bu dönemde gazetelerde de sürekli korku hikâyeleri yazılmış ve şiddet 

olaylarına yer verilmiştir. 1902 yılında büyük işletmelerde, belediyelerde ve New 

York Polis Departmanındaki yolsuzlukları ifşa eden, muckraking (haksızlığı araştırıp 

ortaya çıkaran) gazeteciler tarafından yazılmış, bir takım makalelerin de basında yer 

alması neticesinde (Harrison, 2000: 20; Erdoğan, 2002: 356) bu kurumların liderleri, 

basın ajanlarının propagandasının medyadan gelen saldırılara karşılık vermekte 

yeterli olmadığını fark ettiler. Bunun üzerine, kurumların eylemlerini açıklayan 

yazıları kaleme almaları için kendi gazetecilerini görevlendirdiler.  

Görevlendirilen bu gazetecilerden birisi de, modern halkla ilişkilerin babası 

olarak takdim edilen Ivy Lee olmuştur. Lee, 1906 yılında yayınladığı “Prensipler 

Deklarasyonu” ile basın ajansı tanıtım modeli çerçevesinde değerlendirilebilecek 

uygulamalardan uzaklaşmıştır. Lee’nin yayınladığı deklarasyon ile basın ve halk için 

memnuniyet veren gerçek ve zamanında bilginin yayınlanması anlayışını 

benimsemesi, kamuyu bilgilendirme modelinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur 

(Grunig ve Hunt 1984:32).  

Günümüzde de hükümetler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler ve 

eğitim kurumları tarafından uygulandığı görülen kamuyu bilgilendirme modeli 
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(Okay ve Okay, 2001: 146; Varol, 2002: 62), herhangi bir ikna niyeti olmaksızın 

bilginin yayılmasını amaçlamaktadır. Bu model doğrultusunda gerçekleştirilen 

faaliyetlerde halkla ilişkiler uygulayıcısının temel fonksiyonu, bir gazeteci gibi 

kurumuyla ilgili bilgileri hedef kitlelere objektif bir şekilde sunmaktır (Grunig ve 

Hunt, 1984: 21-22). Bu sunum sırasında uygulayıcılar, kitle medyasını ya da basın 

bültenleri, broşürler, dergiler ve doğrudan mail gibi kontrollü medyayı iletişim aracı 

olarak kullanmaktadırlar (Vercic vd., 1996: 39). Günümüzde halkla ilişkiler alanında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin en çok bu model doğrultusunda yapıldığı ileri 

sürülmektedir (Harrison, 1999: 54). 

Basın ajansı modelinden farklı olarak bu modelde doğru ve eksiksiz bilgi 

sunma amacı ön plana çıkmaktadır (Peltekoğlu, 1993: 25). Basın ajansı/tanıtım ve 

kamuyu bilgilendirme modelleri tek yönlü yaklaşıma dayanırken; iki yönlü 

yaklaşıma örnek teşkil eden uygulamaların Birinci Dünya Savaşı boyunca sunulmaya 

başlandığı dikkat çekmektedir. Bu modeller içerisinde en çok bilinenlerden birisi 

şüphesiz iki yönlü asimetrik modeldir.  

3.3. İki Yönlü Asimetrik Model 

İki yönlü asimetrik model, kurumun davranışını değiştirmesine gerek kalmadan 

hedef kitlenin desteğini kazanmayı sağlayacak mesajları belirlemek amacıyla 

araştırmalardan ve bilimsel ikna çabalarından yararlanır (Dozier ve Grunig, 2005: 

425). 

İki yönlü asimetrik model uygulayıcılarının, basın ajanlarına benzer 

fonksiyonları olmalarına rağmen bunların asıl amacı bilimsel iknanın nasıl 

gerçekleştirilebileceğini belirlemektir. Basın ajanlarının ikna faaliyetlerinde, bilimsel 

olmaktan ziyade daha sezgisel ve içgüdüsel davranmalarına karşın; iki yönlü 

asimetrik modelde, kurumun bakış açısını hedef kitleye kabul ettirmek ve onların 

desteğini kazanmak için tutum ve davranışlar hakkında gerçekleştirilmiş olan sosyal 

teori ve araştırmaların verilerinden de faydalanılmaktadır (Grunig ve Hunt, 1984: 

22). 

Bu modelde iletişim, göndericiden alıcıya doğru olmakla birlikte alıcıdan 

feedback sağlanması neticesinde iki yönlü olarak işler. Fakat bu süreçte güç 
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göndericidedir ve alıcı, destek verme ve kabul etme noktasında ikna edilmeye 

çalışılır. Söz konusu süreçte halkla ilişkiler faaliyetini gerçekleştiren kurum, 

kendisini ve işleyişini değiştirmezken; hedef kitlesinin kanı, tutum ve davranışlarını 

değiştirmeyi amaçlar. Kurumun hedef kitlesinden feedback sağlamaktaki amacı, 

hedeflere ulaşmada hedef kitle tarafından kabul edilebilir mesajların düzenlenmesine 

ve en etkili şekilde dağıtılmasına yardım edecek bilgilere ulaşmaktır (Harrison, 1999: 

54; Walton, 2009: 24). Burada şunu belirtmekte fayda var ki; halkla ilişkiler 

uygulayıcıları için bilgiye ulaşmak nihai amaç değildir. Bilgi, amaca ulaşma 

noktasında kullanılan bir araç niteliğindedir ve uygulayıcılar, elde etmiş oldukları 

bilgiler doğrultusunda kendi stratejilerini belirlemektedirler. 

Söz konusu modelin temsilcisi olarak Edward Bernays kabul edilmektedir. 

Bernays’ın içinde olduğu ve gerçekleştirdiği Damaged Goods, Metropolitan Musical 

Bureau, Creel Comittee, Venida Hairnet Company, Procter&Gamble, The American 

Tobacco Company ve Lucky Strike, Philco ve The United Fruit Company ile ilgili 

aktivitelerden (Peltekoğlu, 2001: 84-92) bir çoğu bu model çerçevesinde ele alınan 

uygulamalardır.    

3.4. İki Yönlü Simetrik Model 

İki yönlü simetrik model, halkla ilişkilerde gelinen son noktayı temsil eder. 

Kurumların 1960’larda toplumsal alanda yaşanan hareketlilik neticesinde güçlü 

konuma gelen halka uyum sağlama çabaları neticesinde oluşan uzlaşı anlayışı bu 

modelin temelini oluşturmaktadır. Model, hedef kitle ile karşılıklı anlaşma fikrine 

dayanmaktadır. İletişimin iki yönlü olarak işlediği bu modelde halkla ilişkiler 

aktivitesinin bir sonucu olarak her iki taraf da birbirinin tutum ya da davranışlarını 

değiştirme konusunda başarı sağlayabilir (Harrison, 1999: 54). 

İki yönlü simetrik modelde uygulayıcılar, kurum ile hedef kitlesi arasında 

arabulucu hizmeti sunarlar. Sunmuş oldukları hizmetle uygulayıcılar, kurum ile 

hedef kitlesi arasında çatışmaları çözmeyi ve karşılıklı anlayışı sağlamayı amaçlarlar. 

Bu modelde, halkla ilişkilerin planlanması ve değerlendirilmesi için genelde sosyal 

bilim teori ve yöntemleri kullanılmakla birlikte uygulayıcılar, daha çok iletişim 

teorilerini tercih etmektedirler (Grunig ve Hunt, 1984: 22).  
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Söz konusu model, iki yönlü olması, araştırmaya dayanması, müzakereye açık 

olması ve bu model doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda sosyal sorumluluk 

anlayışı içerisinde hareket edilmesinden dolayı çağdaş halkla ilişkiler anlayışına en 

uygun model olarak kabul edilmektedir (Okay ve Okay, 2001: 199). Öte yandan bu 

modelin benimsemiş olduğu anlayışın, gerçek uygulamalara yansıtılıp 

yansıtılamadığına ilişkin tartışmalar günümüzde devam etmektedir.   

4. HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİNİN BENZERLİKLERİ VE 
FARKLARI  

Basın ajansı/tanıtım modelinde amaç propaganda yapmak, kamuyu 

bilgilendirme modelinde ise bilginin yayılmasını sağlamaktır. İki yönlü asimetrik 

modelde amaç, bilimsel ikna iken; iki yönlü simetrik modelde ise amaç, karşılıklı 

anlayışı geliştirmektir (Bissland ve Rentner, 1989: 100).  

Basın ajansı/tanıtım modelinde amacın propaganda olmasından dolayı 

gerçekleştirilen uygulamalarda dürüst davranma her zaman gerekli görülmezken, 

kamuyu bilgilendirme modelinde dürüstlük her zaman ön plandadır. Yine basın 

ajansı/tanıtım modeliyle kamuyu bilgilendirme modelinin benzeştiği bir diğer nokta 

ise her iki modelde de iletişimin tek yönlü olarak işlemesidir (Peltekoğlu, 2001: 97).  

İki yönlü asimetrik modelde kurum, baskın konumdadır ve çevreyi kontrol 

etmeyi arzu etmektedir. İki yönlü simetrik modelde ise kurum, kendisinin hayatta 

kalmasını ve gelişmesini etkileyen hedef kitle ile iç içe geçmek için hedef kitleyle 

işbirliği ve diyalogu sağlamaya çalışır. Bu iki model, uygulayıcıları tarafından 

çevreden elde edilen bilgilerin biriktirilmesi ve yönetimin karar almasına katılma 

bakımından basın ajansı ve kamuyu bilgilendirme modellerinden farklılık arz eder. 

Uygulayıcıların, yönetimin alacağı kararlara katılmaları iki yönlü simetrik halkla 

ilişkiler uygulamalarının en belirgin özelliğidir (Dozier, 1986: 4).   

İki yönlü simetrik modelde, araştırmadan ve diğer sosyal bilim teorilerinden 

faydalanılmaktadır. Ancak çift yönlü asimetrik modelin tersine araştırmadan, hedef 

kitleleri motive ya da ikna etmekte en etkili olacak mesajları belirlemek amacıyla 

değil, anlaşmayı ve iletişimi kolaylaştırıcı bir araç olarak faydalanılır. Simetrik 

modelde halkla ilişkilerin birincil hedefi, hedef kitleyi ikna etmek değil anlamaktır 

(Grunig ve Grunig, 2005: 311).  
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İki yönlü asimetrik ve iki yönlü simetrik modelin kesiştikleri bir diğer nokta ise 

her ikisinde de iletişim sürecinin iki yönlü olarak işlemesidir. Ancak asimetrik 

modelde hedef kitleden gelen geri bildirimler neticesinde kurum kendi politika ve 

amaçlarında herhangi bir değişikliğe gitmediğinden dolayı bu model asimetriktir. 

Simetrik modelde ise kurum hedef kitlelerden gelen iletiler neticesinde kendi politika 

ve amaçlarında değişikliklere gidebilmektedir (Peltekoğlu, 2001: 97). 

5. HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANLARI 

Halkla ilişkiler uygulamaları, bir kurumun uzun dönemde hayatta kalmasını 

sağlamaya yönelik faaliyetler olmakla beraber, yine bir kuruma ait özel bir ürün ya 

da hizmetin başarısını kısa dönemde sağlamaya yönelik faaliyetler olarak da 

nitelendirilebilirler (Berkowitz ve Hristodoulakis, 1999: 92). 

Halkla ilişkiler, geçirmiş olduğu tarihsel gelişim neticesinde günümüzde 

sadece bir tanıma ve tanıtma işlevi olmaktan çıkmış ve çeşitli alanlarda kullanılır 

olmuştur. Bu alanlar Kalender (2008: 30-31), tarafından medya ilişkileri, finansal 

ilişkiler, kamusal işler, konu/sorun yönetimi, lobicilik, kriz yönetimi, itibar yönetimi, 

pazarlama iletişimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, 

kurumsal kimlik ve imaj, çalışan/üye ilişkileri ve toplumla ilişkiler şeklinde 

sıralanmaktadır. Birebir aynı olmasa da benzer sınıflandırmalara farklı 

kaynaklarda(Okay ve Okay, 2001) da rastlamak mümkündür. Bu çalışmada daha çok 

Kalender (2008) tarafından yapılan sınıflandırmadan faydalanılacak ancak, birçok 

kaynakta kamusal işler alanının lobicilik faaliyetleri içerisinde ele alınmasından 

dolayı kamusal işlere ayrı bir başlıklandırma yapılmayacaktır. Bunun yerine iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmış olan online halkla 

ilişkilere yer verilecektir.  

Halkla ilişkiler uygulamalarının amacı; kurumun, çevrenin destek ve güvenini 

sağlamaya yönelik olumlu görüntü yaratması ve kurum politikalarının çevrenin 

beklentileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır (Gürüz, 1993: 36). Burada 

uygulama alanları hakkında ayrıntılı bilginin sunulması, ikinci bölümde ele alınacak 

olan halkla ilişkiler rollerinin kurumlar tarafından nasıl hayata geçirildiğinin ortaya 

konması açısından da önem arz etmektedir.  
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5.1. Medya İlişkileri 

Halkla ilişkilerin kökeni medya ilişkilerine dayanmaktadır. Halkla ilişkilerin 

ilk uygulayıcıları olarak kabul edilen tanıtım uzmanları ve basın ajanlarının amacı, 

medyada yer almak ve bu sayede hedef kitlenin dikkatini çekmekti (Theaker, 2001: 

121). Bu uygulama alanı günümüzde de önemini korumakta ve halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının birçoğu medya ile ilişkiler alanında istihdam edilmektedir. 

Halkla ilişkilerin geleneksel fonksiyonları arasında medyayla ilişkileri 

sürdürmek, basın bildirisi hazırlamak ve kurum hakkında nelerin haber olacağını 

belirlemek vardır (Dozier vd., 1995: 112). Medya ilişkileri halkla ilişkiler 

uygulamaları içinde merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü medya, bir sosyal sistem 

içerisinde hedef kitlelere aktarılacak bilgileri kontrol eden eşik bekçisi konumundadır 

(Grunig ve Hunt, 1984: 223). 

Halkla ilişkiler açısından hedef kitleler ile iletişime geçilmesi ve ilişkilerin 

geliştirilmesi ancak, söz konusu kişi veya kurumların bilgilendirilmesi sayesinde 

gerçekleşmektedir. Bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilirken medya organları, araç 

olarak kullanılmaktadır. Haber materyalleri medya organlarına gönderilmekte ve 

medya organlarında görevli olan kişiler, gelen çok sayıdaki haber materyali 

içerisinden bazılarını seçmektedirler. Bu seçim sırasında belirli kriterler (genel yayın 

politikası, güncel olma vb) göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kıstasların yanı sıra 

medyada yer alan kişiler ile daha önceden kurulmuş olan yakın ilişkiler gönderilen 

materyallerin yayınlanmasında etkili olabilmektedir. 

Modern halkla ilişkiler bağlamında medya ilişkilerinin amacı, basın bildirisi 

yayınlamak, gazetecileri bir konuda bilgilendirmek ya da bir konuyu gündeme 

getirmenin ötesinde, hedef kitlenin bilgilendirilerek etkilenmesi ve bir kurumun ve 

ürünlerinin itibarının artırılmasıdır. Kurumlar halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütürken 

medya ilişkilerinden genellikle şu sebeplerle faydalanmaktadırlar (Bland vd., 2005: 

55-56): 

1. Kurum ya da marka imajını geliştirmek, 

2. İyi bir medya profiline sahip olmak, 

3. Hedef kitlenin tutumlarını değiştirmek, 
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4. Toplum ile ilişkileri geliştirmek, 

5. Pazar payını artırmak, 

6. Yerel, ulusal ya da uluslararası seviyede hükümet politikalarını etkilemek, 

7. Yatırımcılar ve onların danışmanları ile iletişimi geliştirmek, 

8. Endüstriyel ilişkileri ilerletmek. 

Günümüzde de medya organlarının, haber materyallerine ve bu anlamda halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının gerçekleştirdiği aktivitelere ihtiyacı olduğu, bununla 

birlikte halkla ilişkiler uygulayıcılarının da basılı, görsel ve işitsel medyayı her an 

kullanmak istedikleri göz önünde bulundurulursa bu iki alanın birbiriyle sürekli 

bağlantı içerisinde olmasının iki tarafın da çıkarına olduğu söylenebilir. 

Medyayla kurulacak olan sağlıklı ve verimli ilişkilerde, halkla ilişkiler 

uzmanının, medyanın yapısı, politikası ve hedef kitlesi hakkında bilgi sahibi olması 

gerekmektedir. Halkla ilişkiler uygulayıcısının görev aldığı kurumun vermek istediği 

mesajlar ve ulaşmak istediği hedef gruplarla, medya organlarının hedef kitlesi, genel 

yayın politikası ve yapısının uyumlu olması durumunda karşılıklı faydaya dayalı bir 

ilişki kurulabilir. Medya ile iyi bir ilişki kurmak için karşılıklı güven ve saygı esasına 

dayalı, doğru, dürüst ve haber niteliği taşıyan bilgilerin medyaya iletilmesi 

gerekmektedir (Okay ve Okay, 2002: 22). 

5.2. Finansal İlişkiler 

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarından bir diğeri finansal ilişkilerdir. Finansal 

ilişkiler bazı kaynaklarda yatırımcı ilişkileri olarak da ifade edilmektedir (Center ve 

Jackson, 2003: 118; Cutlip vd., 1994: 19; Wilcox ve Cameron, 2005: 265). Bir 

kurumun faaliyetlerini sürdürebilmesi ve mali varlığını koruması, hissedarları ve 

gelecekteki muhtemel yatırımcılar ile gerçekleştireceği iletişim sürecinin sağlıklı 

olmasına bağlıdır. İşte bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak finansal ilişkiler, bu 

sürecin merkezinde yer almaktadır. Finansal ilişkilerin amacı, bir yatırım noktasında 

bir kurumun beklentilerini kesin olarak belirlemek için iletişim ve finans 

disiplinlerini kaynaştırmak (Wilcox ve Cameron, 2005: 265), bu kaynaşma sonucu, 

kurumu hedef kitlelerine anlatmak ve tanıtmak, piyasa analistlerinin (üçüncü 
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tarafların) ilgisini çekmek ve bu sayede kurumun gerçek değerinin hisse senedi 

fiyatlarına yansıtılmasını sağlamaktır (Clarke, 2006: 291). 

Kurumların faaliyette bulundukları alanda başarılı olmaları tek başına yeterli 

değildir. Kurumlar izledikleri politikaları, sunmuş oldukları ürün ve hizmetleri, elde 

etmiş oldukları mali kazancı veya kaybı ve gelecekle ilgili hedeflerini hedef 

kitlelerine duyurmak durumundadırlar. Bu çerçevede limited şirketler yıllık finansal 

raporlarını yayınlamaktadırlar. Stratejik bir yaklaşımla ve dikkatli bir şekilde 

planlanmış yıllık raporlar, bir kurumun önemli medya organlarında yer almasını 

sağlayabilmektedir (Harrison, 2000: 178). 

Kurumların başarısına etki eden bir diğer faktör, çevrelerinden kaynakları 

çekme kabiliyetleridir. Bu kaynaklardan en önemlisi de sermayedir. Kurumlar hisse 

senetlerini satarak, bonolar çıkararak ve finans kuruluşlarından borç para alarak 

değişik şekillerde para toplamaktadırlar. Eğer bir kurum, yatırımcıları kendine 

çekebiliyor ve yatırımcılar da kurumun yatırımlarına güveniyorlarsa sermayeyi elde 

etmek daha kolay olmaktadır (Baskin vd., 1997: 318). Sermayeyi çekmek için 

yatırım yapan bireysel veya kurumsal hedef kitlelere ulaşmanın en etkin yolu 

stratejik bir finansal halkla ilişkiler programı uygulamaktır. Finansal halkla ilişkiler 

çoğu zaman büyük kurumların yararlandığı bir alan gibi görünse de küçük kurumlar 

için de yararlı olabilmektedir (Okay ve Okay, 2001: 340).  

Finansal halkla ilişkiler, likidite, uluslararasılaşma, kurumun gelişmesi, kapital 

pazar fonlarının esnekliği, hızlı özelleşme ve kurumsal yatırımcılarla ilgili konularla 

ilgilenen ve giderek komplike bir yapı kazanan hedef kitlelere hitap etmek 

zorundadır (Hanrahan, 2004: 152). Bu çerçevede alanın hedef kitlesini, finansal 

analistler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, hissedarlar, gelecekteki olası hissedarlar 

ve finans medyası oluşturmaktadır (Wilcox ve Cameron, 2005: 265). Finansal 

ilişkilerle görevlendirilen halkla ilişkiler uzmanı veya birimi, söz konusu hedef 

kitleler ile sürekli iletişim içerisinde olmalı ve kurumun faaliyetlerini bu kişilere 

anlatmalıdır. 

Finansal halkla ilişkiler, amacı gerçekleştirmeye yönelik stratejiler ile uygun 

zamanlı taktiklerin dikkatli bir bileşimi niteliğinde olmalıdır. Bir kurumun finansal 
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halkla ilişkilerinde başarı sağlanması, ancak diğer alanlarda gerçekleştirilen halkla 

ilişkiler aktiviteleri ile eşgüdümün sağlanması ve bir sinerjinin oluşturulmasıyla 

mümkün olabilmektedir. Finansal halkla ilişkileri diğer halkla ilişkiler uygulama 

alanlarından ayıran temel fark, onu yöneten kurallar ve düzenlemelerdir. Diğer halkla 

ilişkiler uygulama alanlarında da pek çok kural bulunmasına karşın, kime, ne zaman, 

hangi amaçla, ne şekilde, ne söyleneceğine dair en kesin kurallar ve düzenlemeler 

finansal halkla ilişkilerde mevcuttur. Bunun yanında ayrı bir uzmanlık alanı olarak 

teknik bilgi ve disiplin gerektiren finansal halkla ilişkilerin, sadece tüm kuralların ve 

bilgilerin ayrıntılı bir düzenlemesini değil, bu kural ve bilgilerin geçmişte nasıl 

yorumlandıklarına dair analiz yapmayı gerektiren mesajların tarzı ve içeriği kadar 

bilgi akış şeklini belirleyen, uygulayan ve denetleyen çalışmaları kapsamında 

bulunduran bir halkla ilişkiler uygulama alanı olduğu söylenebilir (Tosun, 2002: 

713).  

5.3. Konu/Sorun Yönetimi 

Konu/sorun yönetimi kavramı, Hovard Chase tarafından 1977’de literatüre 

sokulmuş (Heath, 1997: 12) ve araştırmacılar bundan sonra konu/sorun yönetimi ile 

ilgili araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Konu/sorun yönetimi, kurumların 

çevrelerini tanımalarına, anlamalarına ve kendilerini ilgilendiren önemli sosyal ve 

politik sorunlara cevap vermelerine izin veren bir süreçtir (Johnson, 1983: 22). Bir 

başka tanımda ise, konu/sorun yönetimi, uzun dönemli kurumsal amaçlar ve bu 

amaçların başarılması için gerekli kaynakların biriktirilmesi ile ilgili stratejik bir 

fonksiyon olarak tanımlanmıştır (Lauzen ve Dozier, 1994: 164). 

Konu/sorun yönetimiyle halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 

tanımlara bakıldığında ise, Heath ve Nelson (1986) konu/sorun yönetimi ile halkla 

ilişkilerin birbirinden bağımsız ancak birbiriyle örtüşen kurumsal fonksiyonlar 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hainsworth (1990) ise konu/sorun yönetimini, halkla 

ilişkilerin bir alt uygulama alanı olarak tanımlamıştır (aktaran: Lauzen, 1995: 188). 

Konu/sorun yönetimi, temelde proaktif ve simetrik yaklaşıma dayanmaktadır. 

Konu/sorun yönetimi ile problemlerin tahmin edilmesi, tehditlerin önceden 

görülmesi, sürprizlerin minimize edilmesi, sorunların analiz edilmesi ve 
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çözümlenmesi son olarak da krizin önlenmesi amaçlanmaktadır (Wilcox ve 

Cameron, 2005: 251; Kitchen, 2004: 33). Bu amaçları gerçekleştirmek için birçok 

büyük kurum, halkla ilişkiler departmanı içerisinde konu/sorun yönetimi birimi 

oluşturmakta veya bu işle uğraşacak görev gücünü belirlemektedirler (Cutlip vd., 

1994: 16). Bu görev gücünde yer alan ve kurumda sınır bekçiliği rolünü üstlenmiş 

olan halkla ilişkiler uzmanları, kurumun çevresi ile oldukça fazla etkileşim içerisinde 

olan ve baskın koalisyon içerisindeki karar vericiler için çevreden gerçek bilgileri 

biriktiren ve işleyen bireylerdir. Bu bireyler, birikimleriyle konu/sorun yönetimi 

sürecinde kurumun hareket alanının belirlenmesine yardımcı olmaktadırlar (White ve 

Dozier, 2005: 107). 

Halkla ilişkiler danışmanları olan W. Howard Chase ve Barrie L. Jones 

konu/sorun yönetiminin beş aşamada gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Buna göre 1) 

sorunun teşhis edilmesi, 2) sorunun analiz edilmesi, 3) stratejilerin belirlenmesi, 4) 

hareket planının oluşturulması ve 5) sonuçların değerlendirilmesini içeren bir sürecin 

izlenmesi gerekmektedir (Wilcox ve Cameron, 2005: 253).  

Bu sınıflandırmaya benzer şekilde Regester ve Larkin (2008:131-132) ise, 

konu sorun yönetim sürecini yedi aşamada ele almışlar ve her bir aşamada yapılması 

gerekenleri sıralamışlardır. Buna göre;  

1) Çevreyi gözlemleme:  

* İş çevresinin analiz edilmesi, 

* Halkın, medyanın, çıkar gruplarının, hükümetin ve diğer kamuoyu 

önderlerinin ne söylediklerinin, ne yazdıklarının ve ne yaptıklarının taranması ve 

gözlemlenmesi, 

* Kurumu veya kurumun herhangi bir birimini neyin etkileyeceği üzerine 

düşünülmesi.  

2) Sorunları tanımlama: 

* İş çevresinden elde edilen ve önemli görülen sorunların belirlenmesi, 

*Sorunların çözümü için birçok kişi tarafından güvenilirliği kabul edilen yeni 

yöntemler araştırmak, 
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* Kurum üzerine etki eden sorunları ve bu sorunları gündeme getirenleri 

belirleme, 

* Sorun tipini ve kurumun hangi birimlerini etkileyeceğini ortaya koyma. 

3) Sorunları önceliklerine göre sıralama:  

* Bir sorunun etkisinin ne kadar kapsamlı olacağını belirleme (ürün, kurum, 

sektör, endüstri), 

* Sorun neticesinde tehlikeye düşecek olan şeyi belirleme (kâr, itibar), 

* Muhtemel olacakları saptama, 

* Sorunun ne kadar sürede ortaya çıktığını veya çıkacağını belirleme. 

4) Sorunları analiz etme:  

* En önemli sorunları bazı detaylarıyla ortaya koyma, 

* Kuruma ya da birimlerine muhtemel etkilerini mümkün olduğunca kusursuz 

bir şekilde belirleme, 

* Eğer uygunsa sorun destek ekibi oluşturma, 

* Hissedarları önceliklerine göre belirleme. 

5) Stratejileri saptama: 

* Stratejik cevaplar ve bu cevaplama esnasında kullanılacak mesajların 

içeriğinin oluşturulması, 

* Hedef grupların belirlenmesi, 

* Kurumun strateji seçeneklerinin ortaya konması, 

* İhtiyaç duyulacak kaynakların belirlenmesi, 

* Özel aksiyonların kim tarafından, ne zaman ve kime yönelik 

gerçekleştirileceğinin belirlenmesi, 

* Zamanlamayı da düşünerek sorun yönetimi iletişim planının oluşturulması. 

6) Uygulama:  

* Yönetim tarafından geliştirilen politika ve programların uygulanması, 
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* Hedef grupların her birisiyle güvenilir bir şekilde iletişime geçilmesi ve 

soruların cevaplandırılması, 

 * Kurumun negatif etkilere karşı korunması ve kuruma pozitif yönde katkı 

sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesi. 

7) Değerlendirme: 

* Elde edilen sonuçları belirleme, 

* Gelecekle ilgili stratejilerin belirlenmesi için politikaların ve stratejilerin 

başarısının değerlendirilmesi, 

* Başarısızlık veya başarıdan öğrenilmesi gerekenleri tecrübe etmek. 

Konu/sorun yönetimi sürecinin her adımında halkla ilişkiler teknisyenlerinden 

ziyade halkla ilişkiler yöneticilerinin sorumlu olmaları gerekir (Lauzen, 1994:359). 

Kurumda, halkla ilişkiler uygulamaları eğer bir iletişim teknisyeni tarafından 

gerçekleştiriliyorsa bu kişinin sınırlılıklarından dolayı (Dozier, 2005: 355) 

konu/sorun yönetimine katkısı da sınırlı olacaktır. Bu kişiler alınan kararlara 

katılmazlar ve halkla ilişkiler uygulamalarında, daha çok tek yönlü halkla ilişkiler 

modellerini (basın ajansı/tanıtım ve kamuyu bilgilendirme) tercih ederler (Grunig, 

2005: 30). Eğer halkla ilişkiler uygulayıcısı kurumda yönetici ve danışman rolünü 

yürütüyorsa bu kişilerin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler aktiviteleri, konu /sorun 

yönetimine önemli katkılar sağlar. Alana yönelik çalışmalar ortaya koymuştur ki; 

mükemmel halkla ilişkiler aktiviteleri, ancak halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kurumda baskın koalisyon içerisinde yer alması ve yine kurumda yönetici veya 

danışman görevlerini üstlenmesiyle mümkündür. Bu konum veya görevde yer alan 

kişiler halkla ilişkiler aktivitelerinde daha çok iki yönlü halkla ilişkiler modellerini 

(iki yönlü asimetrik ve iki yönlü simetrik) kullanmayı tercih etmektedirler (Dozier 

vd., 1995: 7). 

Bir diğer noktada halkla ilişkiler yöneticilerinin iç ve dış hedef kitlelerin dünya 

görüşleri ve değerleri hakkında sahip oldukları bilgiler onlara, konu/sorun yönetimi 

sürecinde sorun analizleri için eşsiz bir olanak sunmaktadır. Karar vericiler, 

sorunların analiz edilmesi ile kurumun sorunlarını, onların etkilerini ve sonuçlarını 

yorumlayabilmekte ve çözüm önerileri üretebilmektedirler (Dutton, 1993: 352). 
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Konu/sorun yönetimini bilinçli bir şekilde gerçekleştiren bir kurum, sahip olunan 

pazarın korunmasını, risklerin azaltılmasını, fırsatların yaratılmasını ve başarılı bir 

imajın oluşturulmasını sağlayabilmektedir (Tucker vd., 1993: 38). Aksi takdirde 

kurumun itibar kaybetmesi ve finansal sekteye uğraması kaçınılmaz olmaktadır. 

5.4. Lobicilik 

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarından bir diğeri de lobiciliktir. Lobicilik 

yasama organını ve çıkarılacak yasaları etkilemek için hükümet ile ilişki kurma ve 

sürdürme olarak tanımlanmaktadır (Cutlip vd., 1994: 17). Çağdaş liberal pazar 

ekonomisinde hükümetler, iş alanlarına eskisi kadar etki etmeseler de yine de 

düzenlemiş oldukları yasalarla alanın şekillenmesinde etkili olmaktadırlar. Bu 

şekillendirme sürecine etki etmek isteyen kurumların gerçekleştirdiği lobi faaliyetleri 

sonucu oluşturulan kamuoyu, hükümetin yürütmüş olduğu yasama faaliyetlerini 

etkileyebilmektedir. Özellikle baskı ve çıkar gruplarının faaliyetleri, hükümetin 

çıkaracağı yasalar ve sınırlamalar konusunda yönlendirici olabilmektedir. Diğer 

yandan günümüz siyasi arenasında, hükümetlerin seçimleri kazanmak için zenginliğe 

ihtiyaç duymaları ve bu zenginliğin de çeşitli kurumlar tarafından üretilmesi 

hükümetleri, çoğu zaman kurumların çeşitli isteklerine cevap vermek durumunda 

bırakmaktadır.   

Lobicilik genel olarak üç öğenin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmektedir. 

Bu öğeler lobi, lobiciler ve lobi faaliyetleridir (Dinçer, 1999: 47). Lobi, Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde, bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan 

topluluk şeklinde tanımlanmaktadır (www.tdk.org.tr). Lobici, kurumunun görüş 

açısını devlet organlarına sunup onları etkilemeye çalışan kişi (Görpe, 2001: 57-58) 

anlamına gelmektedir. Lobi faaliyetleri ise, lobiciler tarafından planlanıp yürütülen, 

lobinin sorununu çözmeye, sonuç almaya yönelik çalışmaların tümü olarak ifade 

edilmektedir (Dinçer,1999: 49).  

Lobicilik, iletişim temelli aktivitelere dayanmaktadır (Moloney, 2004: 174). Bu 

uygulama alanının amacı; hükümetin çeşitli kademeleriyle, yasa koyucu ve karar 

verici konumundaki kişilerle, örneğin kamu görevlileri, milletvekilleriyle iletişime 

girerek onlara sunum yapma, bilgilendirme, etkileme ve kendi düşünceleri 
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çerçevesinde sonuçların alınmasını sağlamaktır (Görpe, 2001: 57). Lobi faaliyetini 

gerçekleştiren kişi veya kurumlar, isteklerinin yerine getirilmesi için hükümet ve 

yasa koyucular tarafından sesleri duyulan sivil toplum kuruluşlarını hedef almakta ve 

bu kuruluşları kendi yanlarına çekmeye çalışmaktadırlar (Kitchen, 2004: 33). Yerel 

ve merkezi yönetimlerin yapmış oldukları işlerle, kurumların politikalarını ve 

faaliyetlerini etkilemesinden dolayı; lobicilik çerçevesinde yürütülen faaliyetler, söz 

konusu kurumlar açısından önem kazanmaktadır. 

Lobicilik ile ilgili literatür taraması yapıldığında lobicilik çeşitlerinin 

sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Örneğin Dursun (2002: 

291) lobicilik çeşitlerini doğrudan ve dolaylı lobicilik diye ikiye ayırmaktadır. 

Bayramoğlu (1987:6) ise, bu iki çeşit lobiciliğe kollektif lobiciliği ilave ederek 

lobicilik çeşitlerini üç başlık altında ele almıştır. Bir diğer kaynakta ise lobicilik 

çeşitleri; amatör lobicilik, yüksek düzeyde lobicilik, Wagner tipi lobicilik, etnik 

lobicilik, bilgi lobiciliği, uluslararası lobicilik ve sessiz ve sesli lobicilik şeklinde 

sıralanmıştır (Canöz, 2007: 122-141).  

Burada bilinirliği ve uygulanma sıklığı daha fazla olan doğrudan, dolaylı ve 

kollektif lobiciliğin ne olduğuna bakılacak olursa; doğrudan lobicilik, direkt olarak 

karar vericilerle temas kurma; dolaylı lobicilik, kitleleri ve medya organlarını da 

kullanarak belirli bir kamuoyunun oluşmasını sağlama ve bu oluşturulan kamuoyu 

neticesinde baskı oluşturarak sonuç alma (Dursun, 2002: 291); kolektif lobicilik ise, 

lobicinin lobiciye lobi yapması şeklinde tanımlanmaktadır (Bayramoğlu, 1987:6). 

Lobicilik faaliyetiyle uğraşan kişiler, çalıştıkları kurumun üst yönetimini yasa 

çalışmaları hakkında bilgilendirir; yasa teklifleri hakkında bilgilendirici ve 

yorumlayıcı raporlar hazırlar; çeşitli politikacıların konu hakkındaki konuşmalarını 

ve demeçlerini dosyalayıp saklar, parlamento üyeleri ve hükümetle iletişim köprüsü 

oluşturur; politikaları ve yasaları analiz edip yorumlayarak kurum açısından 

değerlendirir; parlamenterleri, çıkaracakları yasanın olası sonuçları hakkında 

aydınlatıp uyarır; milletvekillerini, hizmetinde olduğu kurum ve faaliyetleri hakkında 

bilgilendirir; yasa tekliflerinin oluşumuna yardım eder; belirli bir kamuoyu 

oluşturmak maksadıyla konuyla ilgili uzman görüşlerini toplayarak yayınlatır; belirli 

bir yasa teklifi lehine veya aleyhine stratejiler oluşturur; resmi görevlilerle işbirliği 
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yaparak veya kendi çabalarıyla resmi birimlerden bilgileri derler; ikna faaliyetlerinde 

bulunur; hükümetle çeşitli konularda işbirliği sağlamaya çalışır (Oktay, 2002: 93). 

Kurum ve hedef kitleleri arasında güven ve anlayışa dayalı uzun soluklu bir 

iletişim programı oluşturup uygulamaya çalışan, hedef kitlelerinin eğilimlerini ve 

beklentilerini sürekli olarak kontrol altında tutarak yeni iletişim stratejilerini bu 

bilgilere göre düzenleyen halkla ilişkiler; lobicilik ile yönetimde söz sahibi olanlara 

ulaşmak ve sorunların çözümü konusunda bu kitlelerin desteğini kazanmak 

amacındadır (Göksel ve Yurdakul, 2002: 125). Bu süreçte lobicilikten; kuruma 

yönelik oluşabilecek olumsuz tutumların önüne geçmek, kuruluşun kamuoyundaki 

itibarını güçlendirmek, bilinirliğini artırmak, tekrar konumlandırmak, faaliyet 

sahalarını etkileyebilecek hukuki kararların duruma göre alınması veya engellenmesi 

yönünde etkide bulunmak ya da önceden alınmış olanlarda da gerekli düzenlemelerin 

yapılması amacıyla faydalanılmaktadır (Canöz, 2007: 29). Ancak halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının çoğunluğunun, lobicilik konusunda yeterli eğitimi almamış ve 

gerekli iş deneyimine sahip olmamasından dolayı; lobi faaliyetleri günümüzde daha 

çok eski politikacılar, siyasetin içinde olan kişiler (Cutlip vd., 1994: 17) ve 

kanunların yapılışı ve yasamanın işleyişi ile ilgili üst düzey bilgi sahibi olan kişiler 

tarafından yürütülmektedir.  

5.5. Kriz Yönetimi 

Genellikle ekonomik yapıda yaşanan güçlüğü ifade etmek için kullanılan kriz 

sözcüğü, halkla ilişkiler literatürüne son yıllarda girmiş olmasına rağmen, 

uygulamada köklerinin modern halkla ilişkilerin başlangıç yıllarına kadar uzandığı 

görülmektedir (Peltekoğlu, 2001: 313).  

Kriz, kurumların yaşamını tehdit eden, belirsizlik durumu olarak karakterize 

edilen, çözümlerin yanı sıra kararların da kısa süre içerisinde verilmesinin zorunlu 

olduğu düşük bilinirlik ve yüksek etkili olayların yaşandığı zamanları ifade ederken; 

kriz yönetimi, kurum üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından krizi önlemek ya da krizin 

gerçekleşmesi halinde onu etkili bir şekilde yönetmek için girişilen sistematik bir 

teşebbüs olarak tanımlanmaktadır (Pearson ve Clair, 1998: 60-61). Halkla ilişkiler 

perspektifinden kriz yönetimi, bilginin yönetilmesi ve dağıtılmasını, kurumsal imajın 
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sürdürülmesini, kurumun medyadaki mesajları ve imajını kontrol edebilmesinin 

yanında iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin stratejik olarak yürütülmesini ifade 

etmektedir (Kersten, 2005: 545). 

Krizlerin, verimsiz uygulamaları sürdürme, insan hataları, kötü planlama, araç 

gereç sağlamadaki başarısızlık, etik dışı ya da dürüst olmayan davranışlar, sorunlara 

hızlı cevap veremeyen kurumsal kültür, lider başarısızlıkları, kötü tahminler, yetersiz 

eğitim (Jaques, 2007: 151), pazar payının kaybedilmesi, düzenleme ve kontrollerin 

artması, paydaşların memnuniyetsizliği iflas ve kurumsal başarısızlık gibi 

sebeplerden ortaya çıkmasına rağmen eğer bir kurum, proaktif şekilde kriz yönetim 

ekibinin belirlenmesini ve kriz iletişim planını içeren bir kriz yönetim planı 

oluşturursa, yukarıda sayılan birçok sebebi başarılı bir şekilde problem olmaktan 

çıkarabilir (Massey ve Larsen, 2006: 64). 

Etkili kriz yönetimi, bir olayın başlamasıyla başlayan ve bitişiyle son bulan bir 

süreç olmaktan ziyade, asla sonu olmayan bir süreç olarak kabul edilmektedir 

(Mitroff vd., 1987: 285). Bu süreç çeşitli safhalardan oluşmakta ve her safhada 

gerçekleştirilen faaliyetler birbirinden farklılık arz etmektedir.  

Kriz yönetim sürecinin ilk safhası, Mitroff ve arkadaşları (1987: 285) 

tarafından keşif safhası olarak tanımlanmıştır. Bu safhada kurumun erken uyarı 

sistemine sahip olması gerektiği anlatılmaktadır. Sözkonusu sistem; bilgisayar 

işlemli kontrol sistemini, araç gereç izleme sistemini, yönetim bilgi sistemini ve olası 

krizlerin sinyallerini elde edebilmek için iç ve dış çevrenin gözlemlenmesini anlatan 

çevresel gözlemleme sistemini içermektedir. Bir krize hazırlık yapma veya onu 

engellemeye çalışma olarak da düşünülebilecek bu süreçte; gerçekleştirilen 

faaliyetlerle bir kurumun krize sürüklenmesini engellemek ya da önceden tedbirler 

alarak krizin en az zararla atlatılması amaçlanmaktadır. 

Proaktif bir yaklaşımın benimsendiği bu süreçte, etkilenecek hedef kitlelerin 

belirlenmesi, kriz süresince takip edilecek prosedürün oluşturulması, kriz yönetim 

ekibinin tayin edilmesi ve bu kişilerin eğitilmesi, bir iletişim planı ve politikasının 

geliştirilmesi son olarak da planın tekrar gözden geçirilebilmesi ve değerlendirilmesi 

için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanan bir 
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planın, herhangi bir kriz durumuna daha iyi cevap verebilmesi için, kurumun her 

seviyesinden ve faaliyet gösterdiği tüm alanlardan elde edilen girdiler doğrultusunda 

hazırlanması (Penrose, 2000: 157) ve tüm bilgilerin güncel olması gerekmektedir. 

Olası bir krize karşı hazır olunması yaşanacak krizin daha kısa sürede ve daha az 

kayıpla atlatılabilmesi açısından önemlidir. 

Şu da bir gerçek ki, zaman zaman kurumlar kendilerini bir kriz içerisinde 

bulabilmektedirler. Kriz yönetiminin ikinci safhasını, krizin meydana geldiği zaman 

diliminde yapılacaklar oluşturur. Rasyonel bir şekilde bakıldığında kriz 

planlamasının ve yönetiminin temel amacının tüm krizleri meydana gelmeden 

engellemek olmadığı, ancak sürekli yapılan testlerle ve planların yeniden gözden 

geçirilmesiyle kriz meydana geldiğinde kuruma krizle başa çıkma imkânı sağlamak 

olduğu görülür. Çünkü, bu tür faaliyetler kurumun veya bu işle görevli kişilerin 

krizle nasıl başa çıkılabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır (Mitrof vd., 

1987: 285). Bu safhada, kurum için krizin varlığını kabul etmek, krizle ilgili her türlü 

bilgiye ulaşmak, görevli personelin harekete geçmesini sağlamak, kurumun kendi 

çevresini kriz hakkında bilgilendirmesi, kurumun çalışanlarını bilgilendirmesi, 

kurumun hedef kitlesini kriz hakkında bilgilendirmesi ve medyanın bilgilendirilmesi 

önemli olmaktadır (Akdağ, 2005: 12). 

Diğer yandan Grunig (2001), kriz iletişimi için dört ilke öne sürmektedir. 

Bunlar: 1) İlişki ilkesi; bir kurum eğer kilit hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurmuşsa 

kriz durumunda hayatta kalabilir. 2) Sorumluluk ilkesi; kurum kendi hatası olmasa 

da bir krizin sorumluluklarını kabul etmelidir. Örneğin kusurlu olan ürünlerini geri 

toplatabilmelidir. 3) Şeffaflık (açıklık) ilkesi; kriz durumunda bir kurum kriz 

hakkında bildiklerinin tümünü ifşa etmelidir. Eğer hemen cevap veremiyorsa ek 

bilgiler elde eder etmez gerekli açıklamayı yapacağına söz vermelidir. 4) Simetrik 

iletişim ilkesi; bir kriz durumunda hedef kitlelerin çıkarları, kurumun çıkarları kadar 

önemli olarak düşünülmelidir (aktaran: Paine, 2002: 2). Burada öne sürülen ilkeler 

ile halkla ilişkilerin ilkeleri düşünüldüğünde bir paralellik olduğu göze çarpmaktadır. 

O halde bir kurumun herhangi bir kriz durumunu atlatabilmesi için halkla ilişkiler 

ilkelerine uymasının faydalı olacağı söylenebilir. 
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Halkla ilişkilerin stratejik önemi de, kurumların rekabet etme pozisyonlarını ve 

bazen de hayatta kalmalarını tehdit eden krizle yüz yüze geldikleri durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Bu tür durumlarda kurumlar kendilerini hem medyanın hem de 

kendilerini krizin sonuçlarıyla oldukça ilgili gören farklı paydaş gruplarının baskısı 

altında hissetmektedirler (Moss ve Warnaby, 2004: 43). Böyle durumlarda halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının, baskın koalisyon içerisinde görev almaları ve stratejik bir 

görev üstlenmiş olmaları zaman kaybını engellemek açısından önemli olmaktadır. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları,  krizleri tahmin edememiş olsalar bile, bu süreçte 

sorun olabilecek konuları ve zayıf noktaları belirlemeli, öncelik sıralamasına göre 

gruplandırmalı ve krizin boyutlarına göre sorular, yanıtlar ve çözümler 

üretebilmelidirler (Görpe, 2001: 28). Bu süreçte medyaya yapılan açıklamalarda 

kurumun olumlu yönleri ve yararlı çalışmaları sık sık yinelenmelidir. Basına 

yapılacak açıklamalar enine boyuna tartışıldıktan sonra ve belirli aralıklarla 

yapılmalıdır. Kurumun kendisi ile ilgili bilgiler net ve doğru olmalıdır. Basın 

açıklamalarında tahmine ve yoruma açık bilgilerden kaçınılmalıdır. Basınla 

tartışmaya sebep olacak yorumlar yapılmamalıdır. Kuşkulu önerilere yer 

verilmemeli, başka kurumlar ve özellikle de kamu otoritesi hakkında yanılgıya sebep 

olabilecek açıklamalardan kaçınılmalıdır. Kriz döneminde kurumun, eğer varsa 

sosyal amaçlı yatırım ve çalışmaları kamuoyuna hatırlatılmalıdır. Bunlar yapılırken 

en önemlisi doğruluk ilkesinden uzaklaşılmamalıdır (Kazancı, 2002: 291).  

Üçüncü safha kriz sonrası dönemi kapsamaktadır (Coombs, 2009: 99). Kriz 

gerçekleştikten sonra krizin etkilerinin giderilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler, 

acil durum planı ve halkla ilişkiler planı doğrultusunda koordine edilmeli ve kriz 

yönetim merkezince yürütülmelidir (Mitroff vd., 1987: 285). Bu safhada. krizin 

olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmekte ve elde edilen tecrübeler ortaya 

konmaktadır. 

Son safha ise krizin değerlendirilmesidir. Bu aşamada kurum kendisine, 

geçirmiş olduğu krizden ne öğrendiğini ve öğrenmiş olduğu bilgileri gelecekteki 

benzer durumlarda nasıl kullanabileceğini sorar. Ayrıca yapılan değerlendirmelerle, 

kriz yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kriz stratejilerinin 
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etkinliğinin ölçülmesine ve kriz alanlarının belirlenmesine katkıda bulunulmuş 

olunur (Mitroff vd., 1987: 285). 

Halkla ilişkiler, kriz durumlarında özellikle iletişim sağlama görevini 

üstlenerek yönetime önemli katkılar sağlamaktadır (Okay, 2002: 480). Sonuç olarak 

kriz süresince ve sonrasında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinde gerçeklerin 

gizlenmesine asla teşebbüs edilmemelidir. Halkla ilişkiler uygulayıcısının meydana 

gelen olayların açıklanmasını kolaylaştırıcı ve kötü gidişata mümkün olduğunca 

çözüm olabilecek uygun davranışları garanti etmek için bir yönetici gibi davranması 

gerekmektedir. Er ya da geç gerçeklerin gün yüzüne çıkacak olması ve bunun 

durumu daha kötüye götürecek olmasından dolayı gerçeklerin ört bas edilmesi 

yerine, gerçeklerin uygun bir şekilde aktarılması kurum açısından daha faydalı 

olacaktır. Bu şekilde davranılması kurumla ve krizle ilgili asılsız bilgilerin dedikodu 

olarak yayılmasını da engelleyecektir. Ayrıca bu süreçte, kurumla hedef kitlesi 

arasında gerçeklerin karşılıklı paylaşılmasını sağlamak için etkin bir iletişim mecrası 

olan medyayı, potansiyel bir düşman gibi görmek yerine bir arkadaş veya müttefik 

gibi görmek gerekir (Regester ve Larkin, 2008: 192).  

5.6. İtibar Yönetimi 

İtibar, ölçülmesi ve yönetilmesi zor bir kavram olmasına karşın insanlar, 

kurumun performansı ile kurumun itibarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

düşünmektedirler (Omar ve Williams Jr, 2006: 268). İtibarla ilgili ilk araştırmalar, 

kurumsal imaj ve kurumsal kimlik üzerine yapılmıştır. 1950 ve 1970 yılları arasında 

yapılan araştırmalar kurumsal imaj üzerine yoğunlaşırken, 1970’den 1980’lerin ilk 

yıllarına kadar yapılan araştırmaların kurumsal kimliği merkeze aldıkları görülür. 

1980’li yıllarda ise, kurumsal itibar ile ilgili araştırmalar ivme kazanmıştır (Caruana 

ve Chircop, 2000: 43; Fombrun ve Shanley, 1990). Günümüzde ise bilim adamları ve 

kurum stratejistleri kurumsal itibarın, kuruma rekabet üstünlüğü sağladığı ve 

kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında ipuçları sunarak bu ürün ve 

hizmetlerin gerçek değerlerinden daha fazlası bir değer kazanmalarına sebep olduğu 

noktasında hemfikirdirler (Fombrun ve Shanley, 1990: 235; Fombrun, 1996: 5; Rose 

ve Thomsen, 2004: 201).  
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İtibarın oluşturulmasında veya kazanılmasında etkili olan faktörlere 

bakıldığında kurumsal imaj, kurumsal kimlik (Dowling, 2004: 21), kurumun sosyal 

sorumluluk anlayışı (Brammer ve Pavelin, 2004: 704) ve finansal performans gibi 

öğelerin itibarın oluşturulmasında ve kazanılmasında etkili oldukları görülmektedir. 

Finansal başarılar itibarı güçlendirirken, finansal başarısızlıklar itibar krizlerine yol 

açabilmektedir (Fombrun ve Rindova, 2000: 79).  Burada şunun ifade edilmesi 

gerekir ki, itibarın oluşturulmasında veya kazanılmasında etkili olan faktörler ile 

itibar arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Bir yandan bu faktörler itibarın 

oluşması ve kazanılmasında etkili olurken; diğer taraftan da itibar, bunların oluşması 

ve kazanılmasında etkili olabilmektedir (Black vd., 2000:31). 

İtibarla ilgili yapılan tanımlara bakıldığında Fombrun’un (1996: 72) itibarı, bir 

kurumun diğer kurumlar ile karşılaştırıldığında onun anahtar bileşenlerini niteleyen 

geçmişteki eylemlerinin ve gelecekteki beklentilerinin bir algısal sunumu şeklinde 

tanımladığı görülür. Bir başka tanımda ise itibar, bir kurumun birçok paydaşı için 

değerli olan sonuçlar üretebilme kabiliyetini niteleyen kurumun geçmiş 

performansının kolektif bir sunumu olarak tanımlanmaktadır. Basit bir anlatımla 

itibar, bir kurum hakkında hedef kitlenin zihninde kayıtlı olan izlenimleri ifade 

etmektedir (Wilcox ve Cameron, 2005: 264).  

Hedef kitlenin bir kurum hakkındaki izlenimleri, kurum ile yaşanılan ilişkilere 

ve kurumun özellikleri, yetenekleri, ürünleri ve hizmetleri hakkında edinilen bilgilere 

dayanmaktadır. Bu bilgiler kurum ile gerçekleşen kişisel ilişkilerle, medya 

aracılığıyla ya da diğer insanların kurum hakkında söylediklerinden elde 

edilmektedir (Dowling, 2004: 21).  

Pauline van der Meer Mohr ve Peter Robinson tarafından geliştirilen ve bir 

anlamda kurumların iyi bir itibara sahip olmaları için yapmaları gerekenleri anlatan 

itibar yönetimi modeli, hissedarlarla tüm ilişkilerin merkezine kurumsal kimliği 

koymakta ve itibar yönetimi ile ilgili dört uygulama alanını tanımlamaktadır. Bu 

fonksiyonlar sisteme uyum sağlama, faaliyette bulunma, iletişimde bulunma, dinleme 

ve anlamadır. Faaliyette bulunma; hissedarlarla ilgili eylemleri içermektedir. 

İletişim; kurum kimliğinin hissedarlara anlatılmasını ve onların algılamalarının 

etkilenmesini anlatmaktadır. Etkili iletişim hissedarların algılamaları ve kurumun 
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bakış açısı arasındaki çatışmaların azaltılması ve etkili mesajların oluşturulabilmesi 

için sürekli dinlemeyi gerektirir. Aktif dinleme ise; anlamayı kolaylaştırır. Etkili 

itibar yönetimi güçlü bir anlama kabiliyeti gerektirir ki; bu kabiliyet, hissedarların 

beklentilerinin ve gelecekte kurumun itibarını tehdit edebilecek beklenmedik 

olayların tahmin edilmesine ve kurum sınırlarının nasıl olması gerektiğinin 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Fombrun ve Rindova, 1998: 205-206).  

Öte yandan kurumsal itibar yönetildiği gibi ölçülmektedir de. Kurumsal itibarı 

ölçmek için tüm dünyada çeşitli kurumlar tarafından araştırmalar 

gerçekleştirilmektedir. Kurumların yapmış oldukları itibar araştırmalarının kriterleri 

ve araştırma için kullandıkları örneklemler birbirlerinden farklılıklar arz etmektedir.  

Bu araştırmalar Financal Times, Fortune Magazine, Reputation Institute ve Repmap 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Kadıbeşegil, 2006: 113-114). 

Gerçekleştirilen bu araştırmaların büyük çoğunluğu, şirket sıralamalarına 

odaklanmaktadır. Bu noktada söz konusu araştırmaların herhangi bir temele 

dayanmaması, aşırı ölçüde finansal ve ticari performansa odaklanmaları ve 

algılamaları ölçmek için faydalanılan örneklemin çalışan ve müşterileri 

kapsamamasından dolayı eleştirildikleri görülmektedir (Fombrun, 1998: 338).  

Kurumlar açısından itibarı kazanmak kadar onu korumak da güçtür; kurum ile 

ilgili tüm sosyal paydaşların davranışları itibarı oluşturan ilkelerle tutarlı olmazsa 

kurum itibarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle itibarına önem 

veren kurumlar, makro ölçekte itibarlarını korumaya ve risk almamaya özen 

göstermektedirler. Bu kurumlar, itibarlarını zedeleyecek riskleri öngörerek önlem 

almaya çalışırlar, krizlere karşı kriz eylem planlarını hazır tutarak, riskler gerçekleşip 

kriz ortaya çıktığında hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip olmak için çaba sarf 

ederler. Çalışma şartlarının işçi ve çevre sağlığına zarar vermesi, etik standartlardan 

sapma, ürünün beklenmedik olumsuz etkileri, sosyal paydaşlara yönelik olumsuz 

tutum ve davranışlar, kurumsal yönetim sorunları, sosyal sorumluluktan kaçma, 

kuruma ve ürüne yönelik güven problemleri, satış sonrası hizmet sorunları gibi 

konular kurumsal itibara yönelik önemli tehditleri oluşturmaktadır (Pira, 2005: 131).  
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Sıralanan bu tehditlerin çokça olduğu bir ortamda kurumun en değerli varlığı, 

onun itibarı olmaktadır. Bu varlık, kurumla ilgili çatışmalardan ve yaşanan krizlerden 

etkilenmektedir. Olası çatışmalar ve krizler, özellikle medyanın dikkatinin kurum 

üzerine odaklanmasına sebep olmaktadır. Wilcox ve Cameron (2005: 268) böyle bir 

durumdan kurum itibarının en az zararla kurtulabilmesi için itibar yönetiminin 

proaktif bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Sonuç olarak halkla ilişkiler, kullandığı tekniklerle itibar yönetiminde önemli 

işlevleri yerine getirmektedir. Bugün artık “stratejik iletişim yönetimi” olarak da 

kabul edilen modern halkla ilişkilerin ilkeleri, yararlandığı teknikler ve 

gerçekleştirdiği faaliyetler incelendiğinde görülmektedir ki; kurumların itibarı, halkla 

ilişkilerin hedeflediklerinin toplamından başka bir şey değildir. Elde edilen bu 

toplamın kaybedilmemesi ve geliştirilerek devam ettirilebilmesi, halkla ilişkiler 

tekniklerinin bilinçli, sağlıklı ve dürüst bir biçimde uygulanmasına bağlıdır 

(Karatepe, 2008: 95).  

5.7. Pazarlama İletişimi 

Pazarlamanın geçmişten günümüze katettiği süreç incelendiğinde, iletişimin 

sürekli artan bir değerde pazarlama faaliyetleri içine girdiği görülmektedir. İlk 

zamanlarda daha çok yüz yüze iletişimden faydalanılmasına karşılık, 1929 yılında 

yaşanan ekonomik kriz sonrasında ilk reklamlarla pazarlama içerisinde iletişim, 

planlı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra klasik 

pazarlama dönemi başlamış ve iletişim, pazarlama karmasının dört temel unsuru 

içinde (reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama) farklı tekniklerle 

pazarlama kararları içinde yer almıştır (Bozkurt, 2002: 140). 

Önceleri sadece kurumun kâr etmesi dikkate alınırken, yaşanan tecrübeler 

neticesinde pazarlama anlayışı, hedef kitleler ile kurumlar arasında belirli bir anlayış 

ve bağlılığı gerçekleştirebilme amacıyla evrim geçirmiş ve hedef kitlelerin istek ve 

ihtiyaçlarının tatminini de dikkate almaya başlamıştır. Bu durum pazarlamanın 

doğasının değişmesine yol açmış ve pazarlama anlayışından, pazarlama iletişimi 

anlayışına geçilmesine sebep olmuştur. 
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 Pazarlama iletişimi, halkla ilişkilerin bir kurumun pazarlama amaçlarını 

destekler şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Wilcox ve Cameron, 2005: 

466).  McKenna (1991: 21) pazarlamadan pazarlama iletişimine geçiş sürecini 

etkileyen unsurları; küresel rekabetin artması, pazarların bölümlere ayrılması, 

endüstriyel farkların azalması, dağıtım kanallarının çoğalması, ürün ve hizmet 

farklılığının artması, geleneksel medya kanallarının etkin mesaj iletmede 

başarısızlıkları, kurumların yeniden yapılanması, iş çevreleri ve yaşanan rekabet 

şeklinde sıralamaktadır (aktaran: Bozkurt, 2002: 140).  

Wilcox ve Cameron (2005: 466), belirli hedeflere ulaşmak için pazarlama 

iletişiminden faydalanan bir kurumda belirli bir sinerjinin oluşturulabilmesi için 

pazarlama iletişimi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin içerikleri ile kurumun 

reklam, pazarlama, doğrudan mail ve promosyon mesajları arasında bir koordinenin 

sağlanması gerektiğini belirtmektedirler. Bu, bir anlamda “pazarlama anlayışında 

gelinen son nokta” şeklinde tabir edilebilecek olan bütünleşik pazarlama iletişimine 

işaret etmektedir. Diğer promosyon karmasının unsurlarından ucuz olması, spesifik 

hedef kitlelere ulaşabilme imkanı sağlaması ve daha güvenilir olmasıyla ayrılan 

halkla ilişkilerin (Peltekoğlu, 2001: 44) bütünleşik pazarlama iletişimi sürecindeki 

işlevleri ise Bozkurt (2002: 148-149) tarafından şu şekilde ele alınmıştır: 

1. Bütünleşme sırasında engel olarak ortaya çıkan bütün sorunlar, stratejik 

planlama ve koordinasyon eksikliğinden meydana gelmektedir. Halkla ilişkiler, 

kurumsal yapıdaki bu sorunları çözebilir. 

2. Bütünleşik pazarlama iletişiminin yerine getirilmesi sürecinde kurumsal 

değişimlere karşı direnç, bütçe harcamaları, otorite değişimi ve uzman kayıplarıyla 

ilgili öfkenin oluşması gibi bir takım zorluklarla karşılaşılabilir. Kurum içerisinde üst 

yönetime bağlı olan halkla ilişkiler, sahip olduğu iletişim ve yönetim alt yapısı ile 

yeni bir yapısal oluşuma gerek kalmadan bu direnci kırabilir. 

3. Rekabetçi pazar ortamında sadece kâr odaklı pazarlama faaliyetleri 

gerçekleştirmek ve kurumların topluma karşı olan sosyal sorumluluklarını 

umursamamak o kurum için zayıflık sayılır. Halkla ilişkiler, kurumun iç ve dış 

çevrelerle iletişimini sağlama sürecinde bu sorunların üstesinden gelebilir. 
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4. Halkla ilişkiler, sosyal fayda ve şeffaflık ilkelerinden yola çıkarak, 

pazarlama iletişimi sürecinde ve diğer bütün kurumsal çalışmalarda etiksel kriterleri 

temel alarak hareket edilmesini sağlayabilir. 

5. Halkla ilişkiler, sahip olduğu iletişim becerisinden ve sorun çözme 

yeteneğinden dolayı kurumun tüketici odaklı düşünmesini sağlayabilir. 

6. Kurumun genelde bir iletişim kaynağı olarak görüldüğü bütünleşik iletişim 

yaklaşımında, tüketicinin kuruma ve markasına karşı takındığı tutum ve davranışların 

fark edilmesi, sadece proaktif yaklaşımlar ve halkla ilişkiler yöntem ve teknikleri ile 

gerçekleştirilebilir. 

7. Yapısal ve işlevsel olarak gelişen halkla ilişkiler, yönetimin başlıca 

fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle bütünleşik pazarlama iletişiminin 

stratejik planlama sürecinde de halkla ilişkilerin başlangıç noktasında yer alması 

gerekir. 

8. Kurumun pazarlama ve pazarlama iletişimi ile ilgili aldığı bütün kararlar 

diğer bölümler tarafından da desteklenmelidir. Halkla ilişkiler, iletişim kanalları 

geliştirerek iç iletişimin oluşmasını sağlayabilir.  

9. Bütünleşik pazarlama iletişiminin stratejik planlama sürecinde, kurumsal 

kararlar, pazarlama ve pazarlama iletişimi kararları halkla ilişkiler tarafından yerine 

getirilmektedir. 

10. Bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının temel çerçevesini oluşturan 

toplam kalite, kurum kültürü, kurum imajı, insan kaynakları yönetimi ve kriz 

yönetimi gibi faaliyetler, halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde yürütülmektedir.   

Sonuçta pazarlama iletişimi olarak adlandırılan bu süreç, pazarlama hedeflerine 

hizmet etme amaçlı bir halkla ilişkiler paketi, satışları ve müşteri memnuniyetini 

sağlayan, kurumları ve ürünlerini hedef kitlenin istekleri, gereksinimleri, çıkarları ve 

özel ilgi alanları ile özdeşleştiren inanılır, güvenilir, bilgilendirici ve ikna edici 

iletişimi kullanan bütünsel bir planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini 

anlatmaktadır (Göksel vd., 1997: 128). Bu süreçte, pazarlama anlayışı içinde önemli 

bir yer tutan iletişim eylemlerinin, stratejik iletişim alanında uzmanlaşmış halkla 
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ilişkiler birimlerince yürütülmesi kurumlara, pazarlama hedeflerini gerçekleştirme 

noktasında çeşitli faydalar sağlayabilir. 

5.8. Sponsorluk 

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarından bir diğeri de sponsorluktur. 

Sponsorluk tek başına kural ve ilkeleri olan bir uygulama alanı olmayıp, halkla 

ilişkiler içinde yer alan bir teknikler bütünü olarak nitelendirilmektedir (Kazancı, 

2002: 279). Sponsorluğun herkes tarafından kabul edilen bir tanımı olmasa da, bir 

faaliyetin sponsorluk olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken özellikler 

bağlamında ortak bir anlayış mevcuttur. Buna göre bir faaliyetin sponsorluk olarak 

değerlendirilebilmesi için, sponsor olan kişi veya kurumun kendi faaliyet alanı 

dışındaki bir faaliyete katkıda bulunması, kaynakların (para, personel, ekipman, 

bilgi) iki taraf arasında değişimi ve bu değişim neticesinde karşılıklı faydanın 

gerçekleşmesi gerekmektedir (McCarville ve Copeland, 1994: 103).  

İlke olarak, verme ve alma felsefesi üzerine kurulan sponsorluk faaliyetlerinde 

sponsor, ortaya koyduğu para, personel, ekipman ve bilgi karşılığında sponsorluğunu 

üstlendiği kişi veya kurumdan karşılık bekler; bu karşılık, kişilerin reklamlarda ürünü 

veya kurumu tanıtması ya da yarışmalarda marka bilinirliğinin sağlanması şeklinde 

olabilir (Peltekoğlu, 2001: 289). Sponsor olacak kurum, spor müsabakaları ve 

sanatsal faaliyetler gibi popüler olan konuları tercih eder. Çünkü bu tür konular tüm 

medya organlarının ilgisini çekmekte ve söz konusu araçlarda yer alabilmektedir 

(Jefkins, 1995: 384). Sponsor olunan konunun medya organlarında yer alması sonucu 

sponsor olan kurum, hedef kitlesine ulaşmış olmakta ve bu şekilde bilinirliğini 

artırmaktadır.  

Sponsorluk uygulaması günümüzde birçok kurum tarafından 

gerçekleştirilmesine rağmen, bu uygulama türüne daha çok kitle iletişim araçlarında 

reklamının yapılması yasak olan ürünleri üreten kurumlar başvurmaktadırlar. 

Örneğin ülkemizde sigara ve alkol ürünlerinin reklamlarının kitle iletişim araçlarında 

yayınlanmasının yasak olmasından dolayı, bu ürünleri üreten kurumların çeşitli 

organizasyonlara sponsor oldukları ve marka bilinirliklerini gerçekleştirmeye 

çalıştıkları görülmektedir. 
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Kurumlar, sponsorluk faaliyetlerinde bazı amaçlarını ön plana çıkarırken, diğer 

sponsorluk amaçlarına da katkıda bulunmak, kurumun tespit etmiş olduğu hedeflere 

ve hedef kitlelerine ulaşmak için farklı sponsorluk türlerini tercih etme yoluna 

gidebilmektedirler. Bu çerçevede sponsorluk türleri; Okay (1998: 68) tarafından spor 

sponsorluğu, kültür sanat sponsorluğu, sosyal sponsorluk ve macera-seyahat 

sponsorluğu olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır.  

Spor Sponsorluğu; uygulamada en çok başvurulan sponsorluk türüdür (Baines 

vd., 2004: 346). Sporun, kültür sanat, sosyal etkinlik gibi nispeten yoğunlaşma, bilgi 

ve ilgi isteyen diğer alanlara göre kitleleri kendine çekebilme gücünün daha fazla 

olması bu sponsorluk türünün tercih edilmesinde önemli bir faktör olmaktadır 

(Aktaş, 2008, 235). Sponsorluk tercihinde spor sponsorluğuna kurumlar; öncelikle 

kurum imajını geliştirmek, marka bağlılığı yaratmak, satışları artırmak, yeni 

müşterileri çekmek, çalışanlarını motive etmek gibi sebeplerle müracaat 

etmektedirler (Odabaşı ve Oyman, 2007: 349). Bir diğer araştırmada ise, spor 

sponsorluğunu tercih etmenin nedenleri; kitle iletişim araçlarında yer almak, 

kurumsal imajı geliştirmek ve izleyicileri potansiyel müşteri durumuna getirmek 

olarak sıralanmaktadır (Abratt vd., 1987: 299). 

Kültür Sanat Sponsorluğu; tarihsel olarak sponsorluk, sanat eserlerinin zengin 

insanlar tarafından desteklenmesiyle başlamıştır. Günümüzde kurumlar tarafından 

konserlere, operalara, balelere, orkestralara, tiyatro eserlerine, sanat gösterilerine, 

müzelere ve birçok diğer kültürel organizasyonlara ve olaylara sponsor olunmaktadır 

(Baines vd., 2004: 349). Kültür sanat sponsorluğunda genellikle hizmet şeklinde 

yapılan desteklerin az olmasına karşın finansal yönden yapılan destekler ön plana 

çıkmaktadır. Kurumlar bu sponsorluk türünden uzun vadede ticari bir fayda 

sağlamak için hedef kitlelerine ulaşmak, toplumda kuruma karşı iyi niyet oluşturmak, 

kurum imajının gelişimine katkıda bulunmak ve çalışanlarını motive etmek amacıyla 

yararlanmaktadırlar (Okay ve Okay, 2001: 592). Ancak bu sponsorluk 

uygulamasında problem, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde birçok 

sanat dalının çok az kişinin ilgisini çekmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 

kültür sanat sponsorluğu gerçekleştirecek kurumun, öncelikli olarak sponsor olacağı 
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sanat dalına ilgi duyan insanları iyi analiz etmesi ve bu kişilerin kendi hedef kitlesini 

oluşturup oluşturmadığını tespit etmesi gerekir.   

Sosyal Sponsorluk; sponsorluk yapan kurumlar hedef kitleleriyle iletişim 

kurma veya imaj oluşturma gibi amaçlarla faaliyetlerde bulunsalar da, toplumun bir 

parçası olarak sosyal katılımın ve sosyal sorumluluk bilincinin ortaya konması 

amacıyla toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda kâr amacı gütmeden faaliyetlerde de 

bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler halk tarafından desteklenmekte ve kurum hakkında 

olumlu düşüncelerin gelişmesine sebep olmaktadır (Okay, 1998: 135). Sosyal 

sponsorluk çerçevesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar tarafından 

sağlık, eğitim ve çevre kuruluşlarına destek olunmaktadır. 

Macera Seyahat Sponsorluğu; son yıllarda popülerliği oldukça artan bir 

sponsorluk türü olan macera seyahat sponsorluğu, uzun süreli deniz, kara, hava yolu 

ile yapılan seyahatler ve keşif gezilerine destek olmayı ifade etmektedir. Bu tür 

faaliyetler tüm toplumun ilgisini çekmekte ve kurumlarda bu tür faaliyetlere sponsor 

olmak sureti ile isimlerini duyurmaya çalışmaktadırlar (Göksel ve Yurdakul, 2002: 

355). 

5.9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk  

L’Etang (1994: 113), kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkilerin ayrı 

aktiviteler olmadığını, bunların ayrı olarak değerlendirilebileceklerini, ancak bu iki 

aktivitenin sık sık birbiriyle kesiştiğini ve kurumsal sosyal sorumluluğun, halkla 

ilişkiler uygulayıcıları tarafından halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonunda başarıldığı 

için bu uygulama alanının, halkla ilişkiler uygulamaları için bir araç olarak 

düşünülebileceğini dile getirmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının gelişim seyrini ortaya koyabilmek için 

ilk önce yönetim anlayışlarının gelişimine bakılması gerekir. Bu çerçevede 1920’lere 

kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde temsilciliğini Taylor’un yaptığı klasik 

yönetim anlayışının hakim olduğu görülür. Bu anlayışa göre bir kurumun temel 

amacı kâr elde etmektir. Yine bu anlayışa göre, kârlılığın temel ilkesi olan 

verimliliğin sağlanması çalışanların olabildiğince iş başında kalmaları ile 

mümkündür. Fakat bu anlayışta çalışanların sorunları kurum içiyle sınırlı 
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bırakılmıştır. Bireyi edilgen bir öğe olarak gören bu yaklaşımın bir sonucu olarak, 

hem kurum içindeki insan ilişkileri ve sorunları hem de kurum-çevre ilişkileri 

tümüyle bir yana itilmiş ve görmezden gelinilmiştir. Bu anlayışta insanların baskıyla 

ve zorla istenilen biçim ve kıvama getirilebileceği varsayılmıştır. Ancak 1929’da 

yaşanan ekonomik krizden sonra çevre öğelerinin ve özellikle halkla karşılıklı iyi 

niyete dayalı ilişkilerin bir kurumun başarısında önemli olduğu anlaşılmış ve bu 

tarihten sonra toplum ile ilişkilere büyük önem verilmeye başlanmıştır. Yaşanan 

krizle büyük kurumların ve yöneticilerinin eleştirilmeye başlanması, bu kurumların 

yönetim anlayışlarını tekrar gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Kurumlar kâr elde 

etme çabalarının yanında, onun sürekliliğini sağlamak ve kendilerini korumak 

amacıyla çevreyi etkileyici yeni çalışmalara başlamış; çalışanlara ve topluma karşı 

bazı sorumlulukları bulunduğunu fark etmişlerdir (Kazancı, 2002:7-8). Ekonomik 

buhranların yanı sıra gelişen teknoloji sayesinde insanların birlikte hareket edebilme 

yetisine kavuşmaları ve alınan kararları etkileyebilecek bir güç olarak algılanmaları 

da kurumların toplumla ilgili sorumluluklarına daha fazla önem vermesine sebep 

olmuştur.   

Bu tarihlerden itibaren kurumlar, yasal bir zorunluluk olmasa da toplum baskısı 

sebebiyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başlamışlardır (Özüpek, 2008: 

252). Yönetim anlayışındaki bu değişiklikle bir kurumun başarısı, sadece kazancı 

maksimize etmekle değil, elde edilen kazancı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun 

değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini sürdürmesiyle artan 

oranda bağlantılı hale gelmiştir. Günümüzde ekonomik yaşam giderek 

sosyalleşmekte, sosyal sorumluluk eğilimleri taşımakta ve hatta kurumlar bu 

eğilimleri stratejik plan ve programlar çerçevesinde değerlendirmektedirler. 

Kurumlar çevrelerinde işleyen sistemin bir parçası olduklarına göre, faaliyetlerini 

devam ettirebilmeleri bu sistemdeki değişikliklere uyum sağlayabilmeleriyle 

mümkün olmaktadır. Bu bağlamda kurumlar, çağdaş yönetim anlayışının en temel 

özelliği olan sosyal sorumluluğu kurum kimliği ve imajı oluşturmada bir araç olarak 

kullanmaktadırlar (Bayrak, 2001: 83). 

Günümüz çağdaş yaklaşımlarına göre kurumlar kâr elde ederken, içinde 

yaşadığı toplumun ahlaki değerlerine ve kurum içinde ve dışında yer alan kişilerin 
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haklarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu çerçevede Carroll (1991:40-42), kurumsal 

sosyal sorumluluğun ekonomik, yasal, ahlaki ve yardımseverlikle ilgili 

sorumluluklarla çevrili olduğunu belirtmektedir. Kurumlar kâr elde etme isteklerini 

mümkün olduğu kadar toplumun temel kurallarına uygun bir şekilde 

gerçekleştirmelidirler (Friedman, 2007: 173-174). Yine benzer şekilde kurumların 

faaliyetleri esnasında yerine getirmesi gereken dört temel sorumluluk Argüden 

(2002: 9) tarafından (1) ekonomik-verimli ve kârlı olmak, (2) hukuki-kanunlara 

uymak (3) etik-kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu 

davranmak ve (4) sosyal-toplumsal sorunların çözümü için gönüllü katkıda 

bulunmak- olarak tanımlanmıştır. 

Yaklaşık 20 yıldır daha da fazla önem kazanan bir uygulama alanı olan 

kurumsal sosyal sorumluluk, özellikle son yıllarda tüm dünya ülkelerinin gündemine 

girmiştir. Başta BM olmak üzere AB, OECD, Dünya Bankası gibi kuruluşlar bu 

kavrama büyük önem vermektedirler. Artık dünyada birçok fon, bir şirkete yatırım 

yapmadan önce, o şirketin toplumsal sorumluluk konusundaki performansını 

değerlendirmektedir. Öyle ki, İngiltere’de bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Bakanlığı kurulmuştur. Ayrıca Fortune Dergisi, her yıl yaptığı en beğenilen şirketler 

araştırmasında “sosyal sorumluluk” anlayışını ana kriterlerden biri olarak kabul 

etmektedir (Solmaz, 2005: 117). Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine, ülkemizde 

de özellikle 2000’li yıllardan sonra önem verilmeye başlanmıştır. Kurumların kâr 

elde etmenin yanı sıra itibar kazanma, toplum tarafından beğenilme ve uzun vadede 

kurumun devamlılığını sağlama amacına yönelik olarak toplum refahını gözeten çok 

sayıda organizasyona destek olma yoluna gittikleri görülmektedir (Öztürk ve Ayman, 

2008: 145). 

Ülkemizdeki kurumsal sosyal sorumluluk projelerine örnek olarak Turkcell’in 

“Kardelenler” projesi verilebilir. Turkcell’in 2000 yılından bu yana Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği ile birlikte yürüttüğü bu proje, her yıl ekonomik sebeplerle 

okula gidemeyen kız çocuklarına eğitim bursu sağlamaktadır. Proje Ayşe Kulin’in 

2004 yılında yayımlanan ve burs alan kız çocuklarının hayatlarındaki değişimi 

anlatan “Kardelenler” adlı kitabıyla ve ünlü pop müzik sanatçısı Sezen Aksu’nun 

2005 yılında yine Kardelenler ismiyle ve “kız çocuklarını eğitelim, onlar bizim 
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geleceğimiz” sloganıyla piyasaya sürdüğü albüm ve bir dizi konserle daha da 

bilinirlik kazanmıştır (www.kssd.org, 2008: 8). Söz konusu proje Turkcell’e The 

Institute of Public Relations (IPR)’ın düzenlediği halkla ilişkiler sektörünün en 

prestijli yarışmalarından birisi olan IPR Excellence Awards’da birincilik ödülü 

kazandırmıştır (www.kssd.org, 2008: 32). 

Özellikle günümüz rekabet koşullarında fark yaratmak ve hedef kitlenin 

dikkatini çekebilmek için kurumlar, kendi kimliklerini ya da markalarını sosyal 

içerikli konularla bağdaştırmakta ve kurum kimliğinin ya da markanın rasyonel 

boyutundan çok duygusal boyutunu ön plana çıkaran ve böylelikle kriz durumlarına 

karşı da bir iyi niyet altyapısı oluşturan sosyal sorumluluk kampanyalarında yer 

almayı tercih etmektedirler (Ülger, 2003: 118-119). Diğer taraftan kurumsal sosyal 

sorumluluk anlayışı içerisinde hareket eden kurumların kazanımlarını ise Argüden 

(2002: 12) şu şekilde sıralamıştır; (1) Kurumların marka değerleri dolayısıyla piyasa 

değerleri artmaktadır. (2) Daha nitelikli personeli cezbetmeleri, motive etmeleri ve 

kurumda istihdam etmeleri kolaylaşmaktadır. (3) Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık 

potansiyelleri artmaktadır. (4) Sosyal sorumluluk konusunda hassas yatırımcılara 

ulaşma imkânı oluştuğundan, gerek hisse değerleri artmakta, gerekse borçlanma 

maliyetleri düşmektedir. (5) Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada 

önemli avantajlar elde etmektedirler. (6) Verimlilik ve kalite yükselmektedir. (7) 

Risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir. (8) Toplumun ve kamuoyu önderlerinin 

kurumun görüşlerine önem düzeyi artmaktadır.    

5.10. Etkinlik Yönetimi 

Günümüzde önemi artan halkla ilişkiler uygulama alanlarından bir diğeri de 

etkinlik yönetimidir (Kalender, 2008: 35). Etkinlik yönetimini, kurum içerisinde 

veya kurum ile hedef kitlesi arasında kaynaşma ve karşılıklı anlayışı geliştirmek 

amacıyla çeşitli organizasyonların hayata geçirilmesi olarak tanımlamak 

mümkündür. Halkla ilişkilerin gelişim süreci göz önünde tutulduğunda belki de 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının gerçekleştirdikleri ilk faaliyetler, etkinlik yönetimi 

çerçevesinde ele alınabilir. Basit anlamda halkla ilişkiler, çeşitli etkinliklerin 

düzenlenerek kurum ile hedef kitlesinin kaynaşmasını sağlama olarak da 

düşünülmektedir. Kurum içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin halkla ilişkiler 
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birimince mi yoksa diğer birimlerce mi yürütüleceği noktasında bir belirsizlik 

olmasına karşın; kuruluş yıl dönümü kutlamaları, bir başarı sonrası gerçekleştirilen 

parti veya kurumda çalışan birisinin doğum günü kutlamaları gibi etkinliklerin 

organize edilmesi noktasında tamamen halkla ilişkiler birimleri sorumlu olmaktadır. 

Bu tür etkinlikler kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi noktasında kurum içinde bir 

birlikteliğin sağlanması ve çalışanların kurumu benimseyip yaptıkları işe motive 

olmalarında etkili olurken, kurumun dış hedef kitlesinde de kuruma karşı olumlu bir 

izlenimin oluşmasına yardımcı olmaktadır. 

Öte yandan Pira (2004: 31), “Etkinlik Yönetimi” adlı kitabında bir etkinlik 

düzenlemenin hedefinin; hayır amaçlı kaynak toplamak (para, malzeme, eşya ve 

diğer bağışlar), hayırseverlerle ilişkileri sürdürmek, kurum lehine bir ortam yaratıp 

ilgili amaçlara ulaşmak, hedef kitleleri etkilemek ve etkinliğin görevini ve 

ihtiyaçlarını genel bir alana taşımak olabileceğini belirtmektedir.  

Herhangi bir etkinlik düzenlenirken ilk yapılması gereken, amaçların 

belirlenmesi ve bu amaçlar doğrultusunda bir planlamanın gerçekleştirilmesidir. Bu 

tür bir planlamada etkinliği gerçekleştirecek halkla ilişkiler uygulayıcıları 

kendilerine; Etkinliğe kaç kişi katılacak? Kimler davet edilecek? Ne zaman ve nerede 

yapılacak? Ne kadar sürecek? Kimler konuşacak? Hangi konuda etkinlik 

gerçekleştirilecek? Etkinlik için nelere ihtiyaç duyulacak? Kim yönetecek? Etkinliğin 

amacı ne olacak? İnsanların dikkati nasıl çekilecek? (Wilcox, 2005: 497) gibi sorular 

sorarak bunların cevaplarını ortaya koymalıdırlar. Bu cevapların yanı sıra etkinliğin 

sadece katılacak olanlarla sınırlı kalmaması ve kitle iletişim araçları ile kamuoyuna 

duyurulması için gerekli bilgilerin (etkinliğin düzenleneceği tarih, yer ve saat gibi) 

etkinlikten belirli bir süre önce bu kurumlara iletilmesi gerekmektedir. 

Etkinlik düzenlenirken önemli olan öğelerden bir diğeri ise etkinliğe ayrılan 

bütçe olmaktadır. Düzenlenen etkinlik ister bir toplantı olarak düşünülsün, isterse de 

bir doğum günü kutlaması şeklinde düşünülsün her biri için belirli bir bütçeye ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu sebeple de etkinlik yönetimi planlaması yapılırken dikkate alınacak 

hususlardan biri de, etkinliğe ilişkin bütçenin oluşturulmasıdır. 
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Etkinlik yönetiminde ikinci safha etkinliğin hayata geçirilmesi yani uygulama 

safhasıdır. Düzenlenen etkinliğin başarıya ulaşabilmesi için hazırlanan plan 

doğrultusunda yürütülmesi gerekir. Bunun yanında halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

etkinlik yönetimi kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle insanlar arasında bir 

fısıltı gazeteciliğinin gelişmesini sağlayabilirler. Genelde olumsuz bir çağrışım 

taşımasına karşılık kurum tarafından gerçekleştirilen bir faaliyetin fısıltı yoluyla 

hedef kitleye ulaşması, kurum için olumlu sonuçlar da doğurabilmektedir.  

Etkinlik yönetiminde son safha ise, etkinlik tamamlandıktan sonra etkisinin 

değerlendirilmesidir. Bu bazen kurum içinde gerçekleştirilecek memnuniyetlik 

araştırmalarıyla gerçekleştirilebilirken, bazen de gerçekleştirilen etkinliğin kitle 

iletişim araçlarında ne şekilde yer aldığına bakılarak değerlendirilebilir. Kurumların 

bu tür faaliyetleri gerçekleştirme sebepleri, yukarıda da belirtildiği gibi olumlu bir 

imaj oluşturmak ve çalışanları motive etmek ve çalışanlarda kuruma karşı bir 

sadakatin oluşmasını sağlamaktır.  

5.11. Kurumsal Kimlik ve İmaj 

Kurum kimliği denildiğinde birçok kişinin aklına kurumun logosu, kullandığı 

renkler ve amblemi gibi görsel öğeler gelmektedir. Fakat bu, kurum kimliğini 

anlatmada ve açıklamada yetersiz kalmaktadır, çünkü kurum kimliği söz konusu 

görsel unsurları içine alan kurumsal dizaynın yanı sıra, kurumsal iletişim, kurumsal 

davranış ve kurum felsefesi unsurlarını da içermektedir (Okay, 2000: 40). Diğer bir 

değişle bir kurumun kendisine ilişkin bir kimlik oluşturması sürecinde görsel 

unsurların yanı sıra öteki unsurlar da etkili olmaktadır. Bu çerçevede kurum kimliği, 

Okay ve Okay (2001: 607) tarafından “bir kurumun, rakiplerinden ve benzerlerinden 

ayrılabilmesi için, felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bir 

bütünlük” olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak kurum kimliğinin unsurları; kurum felsefesi, 

kurumsal dizayn, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış olarak sıralanabilir. Söz 

konusu unsurlardan kurum felsefesi, kurum kimliğinin özünü oluşturmaktadır ve bir 

kuruluşun, kendisi hakkındaki temel düşünceleri olarak tanımlanmaktadır (Okay, 

2000: 117).  Kurumsal dizayn, kurumun adı, logosu, ürün ambalajları, kullanılan 
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renkler ve hizmet binasının dizaynı gibi, daha çok görsel duyulara hitap eden 

sembolleri ifade etmektedir (van Riel ve Balmer, 1997: 340). Kurumsal dizayn 

sembollerden hareketle bir kurumun görselliğini ifade ederken kurumsal iletişim,  

kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik gerçekleştirdiği tüm iletişim aktivitelerini 

anlatmaktadır (Canöz, 2010: 54). Kurumsal davranış ise, bir yönüyle çalışanların 

müşterilere karşı davranışlarını anlatırken, diğer yönüyle çalışanlarda kuruma karşı 

bir bağlılık oluşturmak için girişilen çabalar (Peltekoğlu, 2001: 360) olarak  dile 

getirilmektedir.   

Kurumsal kimlik çalışmaları yukarıdaki tanımda da belirtildiği üzere bir 

kurumu, diğerlerinden ayırt edecek özellikleri ön plana çıkarmak için 

gerçekleştirilmektedir. Bir kurumu, diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir diğer 

nitelik ise kurumun sahip olduğu imajıdır. Kurumsal imajı, kurumsal kimlikten 

ayırmak için şöyle bir düşünce öne sürülmektedir; kurumsal kimlik daha çok görsel 

öğelere dayanmakta, kurumsal imaj ise kişilerin zihninde gerçekleşmektedir. Bu 

düşünce yanlış olmamakla birlikte eksiktir. Belki de kurumsal kimlik ve kurumsal 

imaj ayrımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kurumsal kimliğe yönelik 

çalışmaların tamamen kurum inisiyatifinde olması ve kurum tarafından 

gerçekleştirilmesine karşın, kurumsal imajın oluşumunda kurumdan ziyade hedef 

kitlenin tutum ve düşünceleri ön plana çıkmaktadır. Yani birincisinin oluşumunda 

kurum aktif durumdayken, ikincisinin oluşumunda hedef kitleler aktif konumdadır. 

Örneğin bir kurumun adından tutun mimarisine, kullandığı renk seçiminden logosuna 

kadar tüm görsel unsurlar kurumun kendisi tarafından belirlenmekte, oysa konulan 

isim, seçilen renk, kullanılan logo her bir bireyde farklı etkiler doğurabilmekte ve 

farklı imajın oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu iki öğeyi birbirinden ayıran bir 

diğer özellik ise kurumsal imajın ancak kurumsal kimlik öğelerinin algılanması 

sonucunda oluşmasıdır. 

Kurumsal kimlik neticesinde oluştuğu varsayılan kurumsal imaj ise, bir kuruma 

ilişkin algılamaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu algılamalar, kurumun 

ürünlerine, hizmetlerine, yönetim tarzına, iletişim faaliyetlerine ve diğer tüm 

aktivitelerine yönelik olarak gerçekleşmektedir (Marken, 1990: 21). 
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Kurumsal imajın, hedef kitlelerin kurum ile ilgili bilgi ve deneyimleri 

doğrultusunda gerçekleştiği ve kuruma ilişkin herhangi bir bilginin istenerek veya 

istenmeyerek hedef kitlelere ulaşabileceği dile getirilmektedir. Dile getirilen bir diğer 

nokta ise hedef kitleye ulaşan bilginin kurumun lehine olması durumunda kurum 

imajının pozitif yönde etkileneceği, aleyhine olması durumunda ise kurum imajının 

negatif yönde etkileneceğidir (Canöz, 2010: 57). 

Pozitif yönde oluşturulmuş bir imaja sahip olmanın kurumlara sağlayacağı 

faydaları Marken (1990: 21), (1) kurumun uzun dönemli hedefleri hakkında 

yöneticiler arasında tam bir farkındalığın oluşmasına yardımcı olma, (2) kurumsal 

hedefler ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek yönetim anlayışının daha açık bir 

şekilde tanımlanmasına katkıda bulunma, (3) kurumun rekabetçi pozisyonu ve pazar 

şartlarının geliştirilmesine fayda sağlama, (4) kurumun iç ve dış hedef kitleler ile 

sağlıklı bir iletişim geliştirmesine ortam hazırlama, (5) kurumun faaliyette bulunduğu 

endüstri sahasında ve pazarlarda pozitif algılanmasına yardımcı olma, (6) kurumun 

finansal çevrelerde daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunma, (7) kurumun amaçları ve 

yönetim tarzının çalışanlarca, tedarikçilerce ve medya tarafından daha iyi 

anlaşılmasına hizmet etme şeklinde sıralamıştır. 

Yukarıda sıralanan pozitif yönde oluşturulmuş bir kurumsal imajın kuruma 

sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde kurumsal kimlik ve kurumsal imajın birbirini 

karşılıklı olarak etkiledikleri anlaşılır. Şöyle ki, iyi bir kimliğe sahip olmak pozitif bir 

imajın oluşmasına yardımcı olurken, pozitif olarak oluşturulmuş bir imajın da 

kurumsal kimliğin oluşmasına fayda sağladığı görülür. 

Kurumsal imaj çalışmalarında arzu edilen; bilinerek, istenerek ve çalışılarak bir 

imaj oluşturmaktır (Canöz, 2010: 57). Canöz’ün bu ifadesi belki de kurumsal kimlik 

ve kurumsal imaj çalışmalarında halkla ilişkiler uygulayıcılarının görevlerini en iyi 

şekilde anlatmaktadır. Bir kurumda yer alan halkla ilişkiler uygulayıcıları hem 

kurumsal kimliğin oluşturulmasında hem de kurumsal imajın zihinlere 

resmedilmesinde önemli görevler üstlenirler. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının bir 

kurumda üstlendikleri görevler en yalın haliyle düşünüldüğünde söz konusu kişilerin 

kurumda iletişim teknisyeni ve yönetici rollerini yerine getirdikleri görülür ki, 

kurumsal kimlik ve kurumsal imajın oluşturulması da bu iki rol bağlamında ele 
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alınabilir. Halkla ilişkiler uygulayıcısı bir teknisyen olarak kurumun logosunu, 

üretilen ürünün ambalajını ve benzeri ürünleri bizzat kendisi tasarlayabilirken, aynı 

zamanda kuruma ilişkin çoğu bilginin hedef kitlelere ulaşmasını sağlayan medya ile 

ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde de aktif rol alır. Diğer yandan yönetici 

rolünü üstlenen bir halkla ilişkiler uygulayıcısı kurumun felsefesinden tutun, 

kurumsal iletişim politikalarının oluşturulmasında, kurumun hedef kitlelere nasıl 

sunulacağının belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır.  

Pozitif bir kurum kimliği ve kurum imajını inşa etmek, uzun dönemli plan 

yapabilme yeteneğini gerektirir ki bu doğrultuda kurumlar ve de halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, gelecek birkaç hafta ya da birkaç aya odaklanmak yerine çok daha 

uzun süreleri düşünerek plan yapmak durumundadırlar (Marken, 1990: 21). 

5.12. Çalışan/Üye İlişkileri 

Günümüzde kurumlar, sürekli olarak verimliliklerini artırmanın yollarını 

aramaktadırlar. Verimliliği sağlamanın şartlarından biri, kurum için çalışan kişilerle 

sağlıklı ilişkiler geliştirmektir. Kurumlar açısından bir faaliyeti gerçekleştirme 

sürecinde gerekli araç ve teçhizatı temin etmenin yanında, bunları en verimli şekilde 

kullanabilecek kişileri de kurum bünyesinde bulundurabilmek son derece önem arz 

etmektedir. İşte bu kişileri bulundurmak ve uzun süre kurumda tutmak ancak ve 

ancak onların maddi beklentilerinin yanı sıra manevi (saygınlık, iş doyumu, takdir 

edilme ve ödüllendirilme gibi) beklentilerinin de karşılanmasıyla mümkün 

olabilmektedir. 

Halkla ilişkiler alanında hedef kitle belirlenirken ikili bir ayrım yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi iç hedef kitle, ikincisi ise dış hedef kitlelerdir. İşte iç hedef kitleyi 

kurumda çalışan kişiler oluşturmaktadır.  Bu kişiler halkla ilişkiler uzmanları için 

önemli hedef kitlelerden birisini teşkil etmektedir. Çünkü bir yönüyle halkla ilişkiler 

faaliyetlerinden etkilenmekte, diğer yönüyle halkla ilişkiler faaliyetlerini 

etkilemektedirler. Bu kişiler ile etkili ilişkiler geliştirmek kurumlar açısından toplam 

kaliteyi yakalayabilme, kamuoyunda kuruma ilişkin olumlu bir imaj oluşturabilme, 

bilgili ve yetenekli personeli kuruma çekebilme ve de çalışanların yönetime 

katılmalarını sağlamak hususunda önem arzetmektedir (Peltekoğlu, 2001: 336). 
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Bir kurumun dış hedef kitlesi üzerinde olumlu bir imaja sahip olması için ilk 

önce çalışanları gözünde iyi bir imaja sahip olması gerekir. Çünkü kurumda çalışan 

her birey, o kurumun dış hedef kitlelere olumlu veya olumsuz olarak anlatılmasında 

birer temsilci olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu kişilerin söz konusu kurum içerisinde 

olmaları ve kurumu dış hedef kitlelere göre daha iyi tanıyor olmaları bu kişilerin 

yapacakları olumlu veya olumsuz yönlendirmelerin etkisini artırıcı bir sebeptir. 

Çalışanlarla ilişkilerin geliştirilmesi noktasında halkla ilişkiler uzmanlarından 

beklenenler; yeni personelin kurum amaçları hakkında bilgilendirilmesi, çeşitli 

kuruluş içi yayınların hazırlanması ve çalışanlara ulaştırılması, başarılı olan kişi veya 

birimlerin ödüllendirilmesine ilişkin organizasyonların düzenlenmesi, birimler 

arasında koordinasyonun sağlanması, çalışanların istek ve beklentilerinin üst 

yönetime aktarılması ve son olarak da herhangi bir kriz veya grev durumunda 

yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişimin sağlanması olarak sıralanabilir (Center ve 

Jackson, 2003: 38). 

Bu noktada çalışan/üye ilişkilerinde başarının yakalanması için yönetimden 

beklenenleri ise saygı (çalışanların kişiliklerine ve değerlerine saygılı davranmak), 

dürüst geri bildirim (çalışanlarla veya yaptıkları işlerle ilgili konularda üst yönetimde 

yer alan kişilerin gerekli bilgilendirmeyi en doğru şekilde yerine getirmeleri), tanıma 

(gerçekleştirilen faaliyette kurum olarak bir başarı yakalandığı zaman yönetimin bu 

başarıya çalışanların katkısını göz önünde bulundurması), çalışanların isteklerini 

dikkate alma (geleceğe yönelik kurum politikaları belirlenirken çalışanların 

kurumdan olan isteklerinin üst yönetim tarafından değerlendirmeye alınması) ve son 

olarak cesaretlendirme veya motive etme (daha önceden yapılan araştırmalar 

çalışanları motive etmede para ve faydanın önemli etkenler olduklarını ortaya 

koymuş olsalar da bu etkenlerin yanı sıra insanları motive etme ve cesaretlendirmede 

onlarla iletişim kurmakta etkilidir) şeklinde sıralamak mümkündür (Seitel, 2004: 

262). 

Yukarıda çalışan/üye ilişkilerinde başarının yakalanması için yönetimden 

beklenenler olarak sıralanan özelliklere bakıldığında bunların kurum kültürüyle 

ilişkili olduğu görülür. Eğer bir kurumda insan odaklı bir kültür benimsenmiş ise 

yukarıdaki beklentilerin yönetim tarafından gerçekleştirilmesi olasıdır, ancak kurum 
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sadece mekanik bir yapı olarak görülüp insanlara değer verilmiyorsa beklentilerin 

yerine getirilme ihtimali daha zayıf olacaktır. Bu süreçte halkla ilişkiler 

uygulayıcısının etkin olup olmaması da yine kurum kültürüne bağlı olarak farklılık 

arzedecektir. Şöyle ki; eğer kurum belirleyeceği politika ve amaçlara halkla ilişkiler 

uygulayıcısını dahil etme yolunu tercih ederse o kişiler de çalışan/üye ilişkilerinin 

yürütülmesi sürecine katılmış olacaklardır. Aksi takdirde bu kişilerin söz söyleme ve 

karar alma hakları olmayacağı için sürece etkileri ya hiç olmayacak ya da olması 

gerekenden daha sınırlı olacaktır. 

5.13. Toplumla İlişkiler 

Bir kurumun toplum ile etkili ilişkiler geliştirmesi için, çevresini gözlemlemesi 

ve kurumu ilgilendiren sorunlar hakkında kilit hedef kitlelerle proaktif bir iletişime 

girmesi gerekmektedir.  Kurumun, faaliyetlerini sürdürme sürecinde yakın ve uzak 

sosyal çevreleri ile ilişkiye girme zorunluluğundan dolayı toplumla ilişkiler, halkla 

ilişkilerin önemli bir uygulama alanı olarak ortaya çıkmaktadır (Berkowitz ve 

Turnmire, 1994: 105).  

Kurumlar ve toplum arasındaki ilişkileri anlatmak için; kurumsal sosyal 

sorumluluk, kurumsal vatandaşlık, kurumsal sosyal ilgi, hükümetle ya da kamuyla 

ilişkiler, kurumsal sosyal performans, kurumsal topluluk ilişkileri, kurumsal topluluk 

yatırımları ve toplumla ilişkiler gibi kavramlar yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Burke, 1999: xvı). Bu çalışmada toplumla ilişkiler kavramının tercih edilmesinin 

sebebi, bu kavramın diğer kavramları da kapsaması ve kurumlar tarafından, 

çevrelerindeki toplumla ilgili aktiviteleri ve programları anlatmak için yaygın olarak 

kullanılmasıdır. 

Toplum, kurumlara göre daha kompleks bir çevreden oluşmakta ve her kurum 

belirli bir toplum içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çeşitli amaçları 

gerçekleştirmek için bir araya gelen insan gücü ve gerekli ekipmanlardan oluşan 

kurumlar, söz konusu amaçlarına ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için alınan kararlar hem kurumu hem de içerisinde 

faaliyette bulunduğu toplumu etkilemektedir. Aynı şekilde içerisinde faaliyette 

bulunduğu toplum da, kurumun alacağı kararlarda etkili olabilmektedir. Bu sebeple 
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her kurum, amaçlarını gerçekleştirme sürecinde içinde bulunduğu toplumdan 

gelebilecek olumlu ve olumsuz tepki ve davranışları önceden tahmin edebilmek ve 

kuruma karşı olumsuz tutum ve davranışları olumluya çevirebilmek için, toplumla 

ilişkileri düzenleyecek bir programa sahip olmak durumundadır.   

Günümüzde başarılı bir kurumun, toplumla ilişkileri düzenlemek için 

hazırlayacağı program; 1) kilit toplum üyeleri, grupları ve kurumları ile ilişkileri inşa 

etmeye 2) toplumun beklentileri, ilgileri ve sorunlarını tahmin etmeye ve onlara 

cevap vermeye, 3) toplumun yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetlere 

odaklanmak zorundadır (Burke, 1999: 28).  

Bu çerçevede kurumla toplum arasındaki ilişkilerin inşa edilmesi ve 

sürdürülmesinde başvurulan halkla ilişkiler faaliyetleri olarak; sosyal sorumluluk 

kampanyaları düzenleme, çeşitli kurumlara (eğitim ve sağlık kurumları gibi) sponsor 

olma, toplumu ilgilendiren konularda yürütülen lobi faaliyetlerine destek olma, 

kurumla toplumu kaynaştıracak çeşitli etkinlikler gerçekleştirme, yürütülen 

faaliyetler hakkında toplumu bilgilendirme ve toplumu ilgilendiren sorunlara karşı 

duyarlı davranma düşünülebilir.  

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacının kurum ile hedef kitlesi arasında 

karşılıklı anlayışı sağlama ve sürdürme olduğu düşünüldüğünde içinde bulunduğu 

toplum ile sağlam temellere dayalı ilişkiler geliştiremeyen bir kurumun hedef kitlesi 

ile karşılıklı anlayışı geliştirmesi de çok zor olacaktır. Bu sebeple her kurum, 

gerçekleştirdiği faaliyetleri planlarken ve uygularken toplumun değerlerini dikkate 

almanın yanında halk sağlığını ve ekolojik dengeyi bozucu eylemlerden de kaçınmak 

durumundadır. Toplumun kuruma yönelik tutum ve davranışlarını pozitife çevirmek 

için, izlenen süreçte kurum yararının yanında toplum yararının da gözetilmesi 

gerekmektedir. 

5.14. Online Halkla İlişkiler 

Online halkla ilişkiler, halkla ilişkiler etkinliklerinin ve uygulamalarının 

internet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Bu teknolojiye dayalı olan 

web, e-mail, bloglar, sosyal medya, intranet ve extranet halkla ilişkiler uygulamaları 

için kullanılabilecek araçlar konumundadır.  
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Yaşanan gelişmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasını ve 

uygulanmasını değiştireceğinden halkla ilişkiler uygulayıcıları, gelişmeleri takip 

etmek ve bu gelişmelere uygun faaliyetler gerçekleştirmek zorundadırlar (Akar, 

2004: 70). Söz konusu gelişmelerden birisi de iletişim teknolojileri alanında yaşanan 

gelişmelerdir.  

İletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler neticesinde, halkla ilişkilerin ilkeleri 

değilse de iş yapış biçimi tamamen bir değişim geçirmiştir. Özellikle internet temelli 

teknolojiler halkla ilişkilerin enformasyon yayma, enformasyona erişim ve geri 

bildirim süreçlerine etki ederek bu üç temel unsurun daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamıştır (Sayımer, 2008: 133). 

Bu yeni araç/ortam halkla ilişkiler açısından ele alındığında, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarına hem yeni fırsatlar sunduğu hem de uygulayıcıların başa çıkması 

gereken yeni tehlikeleri meydana getirdiği görülmektedir. Yeni fırsatlar, kurum içi 

iletişimin etkinleştirilmesinin yanı sıra bir kurumun, dünya üzerinde yer alan bütün 

hedef kitleleriyle etkin bir iletişim ve ilişki ağı kurmasına kadar uzanabilirken; ortaya 

çıkan en büyük tehlike, kurumda vuku bulan krizlerin bu araç/ortam üzerinden çok 

hızlı ve kolay biçimde yayılmasıdır (Okay ve Okay, 2001: 668). Bu araç halkla 

ilişkiler amaçlı olarak faydalanılan diğer araçlardan kontrollü araç olması sebebiyle 

ayrılır. Bir halkla ilişkiler uygulayıcısı, gerçekleştirdiği bir halkla ilişkiler 

etkinliğinin ya da uygulamasının diğer kitle iletişim araçlarında (gazete, radyo, 

televizyon) yer almasını garanti edemezken, gerçekleştirdiği etkinliği kimsenin 

onayını almaksızın bu araç/ortam üzerinden, çok kısa sürede tüm hedef kitlelerine 

sunabilmektedir. Diğer bir anlatımla bu araçta eşik bekçileri bulunmadığından, neyin 

nasıl yayınlanacağı tamamen halkla ilişkiler uygulayıcısının inisiyatifine kalmıştır. 

Diğer yandan yeni bir araç ve ortam olarak online teknoloji karşılıklı iletişime 

en fazla olanak tanıyan araç/ortam olma özelliğine sahiptir. Buradan hareketle çağdaş 

halkla ilişkiler etkinliklerinin bu araç/ortam üzerinden daha rahat bir şekilde 

gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Bir araç ve ortam olarak taşıdığı özellikler 

(karşılıklı etkileşim, kitlesizleştirici olma ve eşzamansız olma) açısından da 

yürütülen halkla ilişkiler uygulamalarının başarısına katkı sağlayabilecek bir 

araç/ortam konumundadır. Her geçen gün kullanımının daha fazla yaygınlık 
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kazanıyor olması da bu aracı/ortamı halkla ilişkiler açısından daha değerli 

kılmaktadır.  

Bu bağlamda Hill ve White (2000:31-32) internetin günümüzde iş dünyası ve 

kurumlar için önemli bir halkla ilişkiler aracı/ortamı olduğunu belirtmektedirler. Bu 

kişiler özellikle internet teknolojisine dayalı olarak kurulan web sitelerinin, hisse 

sahiplerine ve medyaya güncel bilgi vermek ve bilgi toplamak, hedef kitle 

araştırmaları yapmak, organizasyonun imajını güçlendirmek, hedef kitleler ile iyi 

ilişkiler geliştirmek, şirket kimliğini ve çeşitli halkla ilişkiler fonksiyonlarını 

kuvvetlendirmek için kullanılabileceğini dile getirmektedirler.  

Öte yandan halkla ilişkiler alanında söz sahibi olan kişiler, çeşitli halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin yürütülebildiği web sitelerinin düzenlenmesinden sorumlu 

olan uygulayıcıların, iletişim teknisyenleri olmaları gerektiğini ifade etmektedirler 

(White ve Raman, 1999:407).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL VE KURUMSAL ROLLERİ  

 

1. HALKLA İLİŞKİLERDE ROL KAVRAMI 

Çok zamandan beri teorisyenler ve uygulayıcılar, halkla ilişkilerin bir meslek 

olarak yasallığını kazanması ve halkla ilişkilerin profesyonelliği için çaba sarf 

etmektedirler. Çünkü profesyonellik, işi yapan kişi veya kurumlara prestij, saygı ve 

pozitif bir imaj sağlamaktadır. Halkla ilişkiler araştırmacıları profesyonelliğin 

standartlarına uygun olan halkla ilişkilerin özelliklerini; profesyonel bir değerler 

setine sahip olma, güçlü mesleki organizasyonlara üyelik, meslek normlarına 

bağlılık, uygulamaya yön verecek bir bilgi kümesi üzerine kurulmuş entellektüel 

geleneğe sahip olma ve mesleki eğitimle elde edilebilen teknik yetenek (Grunig ve 

Hunt, 1984: 66) şeklinde sıralamışlardır.  

Bu standartlardan bazılarının sağlanmış olmasına karşın halkla ilişkilerin bir 

meslek olup olmadığına yönelik tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bu 

çerçevede hem kurum yöneticileri hem de halkla ilişkiler uygulayıcılarının kendileri, 

bu mesleği icra ederken üstlendikleri fonksiyonların neler oldukları konusunda 

belirsizlik yaşamaktadırlar. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda 

halkla ilişkilerin toplumsal ve kurumsal rolleri hakkında genel kabul gören bir 

anlayışın oluşmadığı ortadadır. Halkla ilişkilerin bir meslek olarak kabul görmesi 

için, bu mesleğin ve mesleği yürütenlerin üstlenmiş olduğu rollerin belirgin bir 

şekilde ortaya konması gerekmektedir.  

Alanın gelişimine bakıldığında ilk zamanlar tanıtım, kamuoyunu bilgilendirme 

ve basın danışmanlığı işlerini yürütmek olarak algılanan halkla ilişkilerin, gün 

geçtikçe işlev ve sorumluluklarını artırdığı görülür (Sayımer, 2006: 1). Halkla 

ilişkiler uygulamalarının ve halkla ilişkilerin teorik çerçevesinin, diğer disiplinlerle 

ilişkili olması ve bu alanın disiplinlerarası olarak tanımlanması halkla ilişkilerin ve 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin giderek daha da genişlemesine sebep 

olmuştur (Choi, 2007: 16-17).  
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Bu çerçevede halkla ilişkiler kriz yönetimi, imaj yönetimi, itibar yönetimi, 

pazarlama işlevleri gibi pek çok alanı kapsayan geniş bir iletişim sürecini 

yönetmektedir. Yapılan araştırmalar halkla ilişkiler mesleğinin en fazla tercih edilen 

kariyerler arasında yer aldığını, kurumların reklam harcamalarında kısıtlamaya 

giderek sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla kaynak ayırdıklarını 

ve giderek daha fazla iletişim danışmanlığı talep ettiklerini de ortaya koymaktadır 

(Sayımer, 2006: 1).  

Buna karşın gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumlara bakıldığında ise 

halkla ilişkilerin halen çok yüzeysel olarak ele alındığı ve işlevlerinin 

sınırlandırıldığı görülür. Bu doğrultuda Al-Enad (1990: 26), gelişmekte olan 

ülkelerde halkla ilişkilerin bakanlıklarda ya da diğer hükümet ajanslarında birer 

bilgilendirme ofisi olarak hizmet verdiğini belirterek, bu ofislerin halk ile 

iletişimlerini temel olarak iki amaç doğrultusunda gerçekleştirdiğini dile 

getirmektedir. Al-Enad birinci amacın halkın eğitilmesi ve yönlendirilmesi (okula 

gitme, trafik kurallarına uyma vb.), ikinci amacın ise halkı hoşnut etmek için bir 

bütün olarak toplumun ya da belli kesimlerin başarılarının halka duyurulması 

olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde halkla ilişkilerin rollerinde 

günden güne bir gelişme ve genişleme olduğu, ancak gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde ise alanın halen çok dar bir çerçeve içerisine hapsedildiği söylenebilir.  

Rol kavramına genel olarak bakıldığında sosyal bilimlerin en popüler 

konularından birisi olduğu görülür. Bu popülerliği konu hakkında yayınlanan 

makaleler, kitap bölümleri, denemeler ve de rol teorisini ya da rol teorisinin ilgili 

olduğu konuları açıklayan insan sosyolojisi ve sosyal psikoloji alanında yazılan 

yazılar da yansıtmaktadır (Biddle, 1986: 67). 

Örneğin Katz ve Kahn (1978), ortaya koydukları örgüt kuramlarında rol 

kavramına merkezi bir önem atfetmişlerdir. Katz ve Kahn’a göre mikro düzeyde her 

birey, örgüt denilen sistemi oluşturan ilişkiler ağındaki bir alanı işgal eder; diğer bir 

deyişle bir görevi yerine getirir. Örgütteki diğer insanların bu görev sahibi kişilerden 

rol beklentileri vardır; bu rol beklentilerinin bütünü, o kişinin rolünü tanımlar. Rol 

beklentileri görev sahibine rol gönderme aracılığıyla iletilir. Görev sahibi bu 

mesajları rol takımının üyelerinden, yani örgütün içinde ya da dışında yer alıp o 
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kişiyle ilgili beklentileri olan başka kişilerden alır. Görevli kişinin bu rol gönderme 

mesajları ile ilgili algıları rol algısını oluşturur. Kişisel özelliklerin yanı sıra kişi ile 

rol takımı arasındaki ilişkilerde bu rol algısı üzerinde etkili olur. Kişinin rolleri ile 

örgütteki konumu arasında sıkı bir ilişki söz konusudur (aktaran: Dozier, 2005: 350). 

Yapılan araştırmalar da insanların, sadece kendilerini algılayışlarıyla değil aynı 

zamanda diğerlerinin kendilerini nasıl gördükleri ve kendilerinden ne beklediklerini 

göz önünde bulundurarak davrandıklarını ortaya koymuştur. Bir kişinin rollerinin 

belirlenmesi, o kişiye belirli durumlarda nasıl davranması gerektiği hususunda ip 

uçları sunarken aynı zamanda karşı tarafça da bu kişinin nerede nasıl davranacağının 

bilinmesini sağlar (Vander Zanden, 1984’den aktaran: Ekachai, 1991: 20).  

Rol kavramının tiyatro dilinden alınan bir sözcük olduğu bilinmektedir. Tiyatro 

bağlamında rol, oyunun oynanmasında her kişinin üstlendiği görevi ifade etmektedir. 

Önceden belirlenmiş ve her aktöre rol dağılımında farklı kısımların düştüğü 

senaryoda yazılmış akışıyla bir sahne oyunu, bir kurumun nasıl işlediğine dair bir 

model de sunmaktadır. Şöyle ki kurumlar yerine getirdikleri görevler açısından belli 

faaliyet alanlarında uzmanlaştıkça, üyeleri de bu görevin yerine getirilmesi için 

yapmaları beklenen katkı açısından uzmanlaşırlar. Her üyenin rolü, aynı kişinin 

başka kurumlarda oynayabileceği öteki roller bakımından olduğu kadar, aynı 

kurumun öteki üyelerinin oynadığı roller bakımından da ayrılır (Bauman, 2009: 90-

91). Tiyatronun temel metaforlarından biri olan rol kavramını ilk kullanan kişilerden 

George Simmel, George Herbert Mead, Ralph Linton ve Jacob Moreno, bu kavramı 

farklı anlamlarda kullanmışlardır. Bu farklı kullanıma paralel bir şekilde günümüzde 

de rol kavramı bazı yazarlar tarafından davranış özellikleri olarak anlamlandırılırken; 

bazıları, bir oyunun sosyal parçalarını tanımlamak için bu kavramı kullanmaktadırlar. 

Yine bazıları ise, sergilenen sosyal davranış üzerine odaklanmaktadırlar (Biddle, 

1986: 68). 

İnsanlar üstlendikleri rolleri genelde bir kurum içerisinde hayata geçirirler. 

Kurumların, kişilerden değil de rollerden ibaret olduğu düşünüldüğünde çalışma 

biçimleri daha iyi anlaşılabilir. Bir kuruma giren insanlardan rollerini benimsemeleri 

(yani, kurum içinde ve kurum için çalışırken kendilerini tam olarak yaptıkları işe 

vermeleri ve kendilerini tamamen o an yapmakta oldukları işle özdeşleştirmeleri) 
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ama aynı zamanda kendileriyle rolleri arasına belli bir mesafe koymaları (yani, bu 

özel rolle ilgili hak ve görevleri başka etkinliklere ya da yere ait olanlarla 

karıştırmamak için, bu esnada oynadıklarının yalnızca bir rol olduğunu hatırlamaları) 

beklenir. Aslında rollerin belli bir düzene sokulması, kurumun bir zaman diliminde 

görece istikrarlı kalan ve genelde kurumu tanımlayan tek özelliğidir. Rolleri 

üstlenenler gelir ve gider, ancak roller oldukları gibi kalırlar. İnsanlar kuruma katılır 

ve kurumdan ayrılır, alınır ve atılır, kabul edilir ve çıkarılır ancak kurum varlığını 

sürdürür ve belli bir kişinin rolün oynanmasına verdiği özel renk zamanla değişmekle 

birlikte, kurum temel olarak aynı kalır (Bauman, 2009: 91-92).   

Rol kavramına halkla ilişkiler açısından bakıldığında ise, kavramın halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının davranış örüntüleri olarak tanımlandığı görülür. Söz 

konusu davranış örüntüleri, kısmen diğerlerinin beklentilerinin farkına varmaya 

dayalıdır ve tekrar eden durumlarla başa çıkma stratejilerini temsil ederler (Broom ve 

Smith, 1978: 2).  

2. HALKLA İLİŞKİLERDE ROL TEORİSİ VE ARAŞTIRMALARI 

Halkla ilişkilerde rol teorisi ve araştırmalarına geçmeden önce, halkla 

ilişkilerin, toplumsal rolleri ve kurumsal rolleri olduğunun belirtilmesi gerekir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında halkla ilişkilerin daha çok pazarlama amaçları 

doğrultusunda düşünüldüğü ve genellikle halkla ilişkilerin kurumsal rollerinin ele 

alındığı görülür. Ancak konu akışı çerçevesinde bu çalışmada ilk önce halkla 

ilişkilerin toplumsal rollerine daha sonra da kurumsal rollerine yer verilecektir.  

Halkla ilişkilerin bir toplumda üstlenmiş olduğu çeşitli roller vardır. Birçok 

araştırmacı halkla ilişkilerin toplumsal rollerini ortaya koyabilmek için halkla 

ilişkilerin bir kuruma olan katkılarından ziyade, topluma olan katkılarını ele 

almışlardır. Halkla ilişkilerin toplumsal rolleriyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar 

neticesinde halkla ilişkilerin bir toplumda üstlenmiş olduğu rollere ilişkin ön 

varsayımlar oluşmuştur. Bu ön varsayımlar halkla ilişkilerin toplumsal rolleri başlığı 

altında ele alınacaktır.    
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Öte yandan halkla ilişkilerin kurumsal rolleri ise, bir anlamda halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının bir kurumda üstlenmiş oldukları veya üstlenmeleri gereken rol 

tipolojilerini anlatmaktadır.  

Halkla ilişkilerin kurumsal rollerine ilişkin ilk araştırmalar Broom ve Smith 

tarafından 1978 ve 1979 da gerçekleştirilmiştir. Broom ve Smith (1978: 2), yaptıkları 

çalışmada danışmanlıkla ilgili literatürü gözden geçirmişler ve halkla ilişkiler 

bağlamında kavramsallaştırılabilecek beş rol belirlemişlerdir. Bu roller uzman 

reçeteci, teknik hizmetler sağlayıcı, iletişim sürecini kolaylaştırıcı, problem çözme 

sürecini kolaylaştırıcı ve kabullenmeyi meşrulaştırıcı (alınan kararların rasyonel bir 

şekilde alınmış kararlar olduğuna ilgili kişileri ikna edip, kararların onaylanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak) rolüdür.  

Broom ve Smith tarafından 1979 yılında yapılan çalışmada ise, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının üstlenmiş oldukları rollerle müşteri memnuniyetini nasıl 

etkiledikleri araştırılmıştır (Piekos ve Einsiedel, 1990: 97). Söz konusu çalışma 

neticesinde 1978 yılında aynı kişilerin belirlemiş olduğu beşinci rol yani; 

kabullenmeyi meşrulaştırıcı rolü elenerek halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği 

dört kuramsal rol ortaya konmuştur. Buna göre uygulayıcılar, uzman reçeteci rolünü, 

iletişim kolaylaştırıcı rolünü, problem çözme sürecini kolaylaştırma rolünü ve 

iletişim teknisyeni rolünü üstlenmektedirler (Dozier, 2005: 351-352).  

Bir sonraki yıl aynı konuda Broom tarafından yapılan bir başka çalışma 

kapsamında, PRSA üyesi 815 halkla ilişkiler uygulayıcısına mail yoluyla bir anket 

formu gönderilmiş ancak bu kişilerden 480’i gönderilen ankete cevap vermiştir. Bu 

480 kişinin cevapladığı anketlerden de 22 tanesi eksik bilgi verilmiş olmasından 

dolayı geçersiz kabul edilmiş ve 458 kişiden alınan cevaplarla uygulayıcıların 

üstlenmiş oldukları roller belirlenmeye çalışılmıştır. Verilen bilgilere göre 

araştırmaya katılanların %72’si erkek, %28’i kadındır. Araştırmaya katılan 

uygulayıcılar en fazla uzman reçeteci rolünü, daha sonra problem çözme sürecini 

kolaylaştırıcı rolünü, üçüncü sırada iletişim teknisyeni rolünü ve son sırada da 

iletişim kolaylaştırıcı rolünü yerine getirdiklerini ifade etmişlerdir. Yine araştırmanın 

sonuçlarına göre kadınlar erkeklere göre alanda daha yenidirler (Broom, 1980: 4-5) 

ve kadınlar uzman reçeteci rolünden sonra ikinci rol olarak iletişim teknisyeni rolünü 
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yerine getirirken, erkekler iletişim teknisyeni rolünü en az yerine getirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Erkekler, uzman reçeteci rolünden sonra ikinci sıraya problem çözme 

sürecini kolaylaştırma rolünü koymuşlardır ki bu rol kadınlarda üçüncü sıradadır. 

İletişim sürecini kolaylaştırma rolü erkekler için üçüncü sıradayken bu rol kadınlarda 

dördüncü rol olarak çıkmıştır. 

Çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen daha sonraki analizler iletişim teknisyeni 

rolü ile diğer roller arasında yüksek bir korelasyonun olmadığını ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan uzman reçeteci, iletişim sürecini kolaylaştırıcı ve problem çözme 

sürecini kolaylaştırıcı rolleri arasında ise yüksek bir korelasyon olduğu bulunmuştur. 

Bu sonuçtan hareketle aynı kişilerin söz konusu üç rolü de yerine getirmeye meyilli 

olduklarının söylenebileceği ifade edilmektedir (Broom, 1980: 6).  

Halkla ilişkilerin kurumsal rollerine ilişkin yapılan daha sonraki araştırmalarda 

Broom ve Smith tarafından ortaya konan dörtlü rol tipolojisi üzerine 

odaklanmışlardır. Örneğin sonraki zamanlarda halkla ilişkilerin rolleri konusunda 

çalışmış olan Dozier, Broom, Lauzen, L. Grunig, J. Grunig gibi akademisyenler bu 

tipolojilerden hareket etmişlerdir (DeSanto vd., 2007: 439-440).  

Yapılan çalışmalarda halkla ilişkiler rolleri ile çevrenin taranması (Dozier, 

1990: 5), konu/sorun yönetimi (Lauzen, 1994: 356) halkla ilişkiler modelleri (Grunig 

ve Grunig, 1989: 38) ve yönetimin aldığı kararlara katılma (Dozier, 1986: 7) 

arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

Gerçekleştirilen bir dizi çalışma (Lauzen ve Dozier, 1992; Piekos ve Einsiedel, 

1990; Springston ve Leichty, 1994; Toth vd., 1998)  halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

ağırlıklı olarak iletişim teknisyeni rolü ile ilgili görev ve aktiviteleri sergilediklerini 

ortaya koymuştur. Örneğin Piekos ve Einsiedel (1990: 100-103) çalışmalarını 700 

Kanadalı halkla ilişkiler uygulayıcısı üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleştirilen 

bu araştırmanın bulgularına göre uygulayıcıların yüzde 41.7’si iletişim teknisyeni 

rolünü, yüzde 16.2’si uzman reçeteci rolünü, yüzde 15.2’si problem çözme sürecini 

kolaylaştırma rolünü ve yüzde 12.3’ü de iletişim kolaylaştırıcı rolünü yerine 

getirmektedirler.  
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Springston ve Leichty (1994: 704)’nin çalışması ise uygulayıcıların gerçek rol 

uygulamaları ile sınır bekçiliğine ilişkin rolleri algılamalarını karşılaştırma üzerine 

gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçları, uygulayıcıların daha çok imaj koruma ve 

teknisyen rolünü sergilediklerini ortaya koymuştur. Bu araştırmacılar, sınır 

bekçiliğine ilişkin rollerin medya ilişkilerini de kapsadığını dile getirmişlerdir. 

Halkla ilişkilerin kurumsal rollerini ele alan bir diğer çalışma ise Choi (2007) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Choi, rolleri farklı bir sınıflandırmayla üç ana başlıkta 

ele almıştır. Bunlar; (1) Sınır bekçiliğine ilişkin roller, (2) Karar vermeye ilişkin 

roller ve (3) İçsel işleyişe ilişkin roller şeklindedir. Sınır bekçiliğine ilişkin roller 

bağlamında halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği roller; savunmacı rolü, 

iletişim kolaylaştırıcı rolü ve gözlemci rolü olarak belirlenmiştir. Karar vermeye 

ilişkin roller ise; danışman rolü, uzman reçeteci rolü, karışıklık yönetici rolü ve 

aktivist rolü olarak sıralanmıştır. Son olarak içsel işleyişe ilişkin roller kapsamında 

içsel iletişimi kolaylaştırma ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının üstlendiği roller olarak ortaya konmuştur.  

Öte yandan ülkemizde ise, çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği üzere vakıf 

ve devlet üniversitelerinin iletişim birimleri yöneticileri ile gerçekleştirilmiş yalnızca 

tek bir çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Söz konusu çalışmada; halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının, daha çok kamuoyunu bilgilendirme modeli doğrultusunda 

faaliyetler gerçekleştirdikleri, iletişim teknisyenliği rolünü ve yönetici rolünü birlikte 

üstlendikleri, kurumda üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalışmalarına karşın alınan 

kararlarda çok fazla etkili olmadıkları, birimlerin birbirlerinden çok farklı isimler 

taşıdığı, çoğunlukla medya ilişkilerine, etkinlik yönetimine ve görev aldıkları 

kurumların tanıtımına yönelik faaliyetleri üstlendikleri tespit edilmiştir (aktaran: 

Görpe, 2007: 128). 

3. HALKLA İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL ROLLERİ 

Halkla ilişkilerin toplumsal rollerini ele alırken belli bir silsileyi takip etmek 

gerekir. Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler 

program düzeyinde, işlev düzeyinde, kurumsal düzeyde ve toplumsal düzeyde ele 

alınıp değerlendirilirler. Program düzeyinde; medya ilişkileri, toplumla ilişkiler, ya 
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da müşteri ilişkileri gibi kişisel iletişim programlarında başarı sağlandığı takdirde, 

hem iç hem de dış hedef kitlelerin bilgi, tutum ve davranışlarına etki edilebileceği 

düşünülür. Bu nedenle program düzeyinde kurumun yukarıda belirtilen alanlarda ne 

kadar başarılı olduğu değerlendirilir. İşlev düzeyinde; kurumda gerçekleştirilen 

faaliyetler bir değerlendirmeye tabi tutulur ve aynı faaliyetleri en iyi şekilde 

gerçekleştiren kurumlarınki ile kıyaslama yapılır. Halkla ilişkiler faaliyetleri 

kurumsal düzeyde ele alındığında, kurumun daha etkili olması için ne yapılması 

gerektiği sorgulanır, etkili iletişim ve halkla ilişkilerin kurum etkinliğine pozitif katkı 

sağlayacağı düşüncesinden hareket edilir. Toplumsal düzeyde değerlendirildiğinde 

ise, gerçekleştirilen faaliyetlerden ötürü bir kurumun kâr elde etmesinin ötesinde söz 

konusu faaliyetlerin diğer kurumları, bireyleri ve halkları da diğer bir ifadeyle, tüm 

toplumu etkileyeceği düşünülür. Faaliyetlerin topluma olan etkisinin pozitif olması 

için halkla ilişkiler uygulayıcılarının faaliyetleri gerçekleştirirken, sosyal sorumluluk 

düşüncesiyle hareket etmeleri gerekir (Grunig vd., 2002: 91-92). O halde halkla 

ilişkilerin birincil toplumsal rolünün kurumların sosyal sorumluluk içerisinde hareket 

etmelerini sağlamak olduğu söylenebilir.  

Grunig ve White (1992), halkla ilişkilerin toplumsal rollerini; topluma hizmet, 

karşılıklı anlayışı artırma, diyalog ve son olarak da tartışma ortamı yaratma olarak 

ele almışlar ve mükemmel halkla ilişkilerin birçok olumlu kazanımları olduğunu dile 

getirmişlerdir (aktaran: Görpe, 2007: 122). Diğer yandan halkla ilişkiler alanının 

baştan sona kötü olduğunu savunan bilim insanlarının olduğu da bilinmektedir. Bu 

kişiler de halkla ilişkilerin topluma olumlu katkılarından ziyade birçok zararlı 

etkilerinin olduğunu savunmaktadırlar.  

O halde halkla ilişkilerin bir topluma pozitif etkilerine bakıldığında alanın, son 

yıllarda sosyal bağlılık/uyum için önemli bir araç konumunu kazandığı, 

hükümetlerin, ekonomilerin, kurum ve kuruluşların çeşitli hedef kitleleri ile 

ilişkilerini canlı tutmalarına yardımcı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kriz 

durumlarında, yatırımcılar için kâr sağlama aracı, çalışanlar için iş ve tüketenler için 

bir mal olarak kullanılan halkla ilişkiler, kâr amacı gütmeyen kurumlar ve 

topluluklarca da, çeşitli kişi ve kurumların dikkatlerini çekmek ve gerçekleştirdikleri 
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faaliyetleri çeşitli kurum ve kuruluşları da içeren hedef kitlelerine anlatmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Halkla ilişkilerin topluma olumlu etkileri olduğu düşüncesi halkla ilişkiler 

tanımlarından yola çıkılarak da açıklanabilir. Şöyle ki, halkla ilişkiler; kaynak ile 

hedef kitleler arasındaki iletişim yönetimi olarak tanımlandığında bu tanımdan yola 

çıkarak halkla ilişkilerin toplumsal rolleri; bilgilendirme, karşılıklı ilişki kurma, 

süreklilik sağlama ve motive etme şeklinde sıralanabilir.  

Bilgilendirme; dünyada ve toplumdaki gelişmeler hakkında bilgi sağlayarak 

toplum üyelerini yeniliklerden haberdar kılma, bu şekilde uyumu sağlama, karşılıklı 

ilişki kurma; toplumdaki çeşitli birimler arasında bir bağ tesis etme, ortak amaçlara 

yöneltme, kamuoyunun oluşumuna yardımcı olma, sürekliliği sağlama; toplumun 

sahip olduğu kültürün yayılımına katkıda bulunma ve söz konusu kültürün gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlama ve motive etme; ortak amaçlar doğrultusunda 

hareket edebilmek için halkın harekete geçirilmesi olarak açıklanabilir.   

Halkla ilişkilerin topluma negatif etkilerine bakıldığında ise bu alanın, olmayan 

veya kurgulanmış olaylarla toplumda bir kargaşa ortamına sebep olabildiği ve bu 

karmaşık ortamın toplumda güven çatışması yaşanmasına ve kötümser düşüncelerin 

gelişmesine zemin hazırladığı ifade edilmektedir.  

Bu doğrultuda halkla ilişkilerin toplumdaki belirli kesimlerin çıkarlarına 

hizmet ettiğini düşünen eleştirel yaklaşımcılar, halkla ilişkiler sayesinde egemen 

görüşün korunmasının sağlandığını ifade ederler. Halkla ilişkilerin toplumdaki 

rolünün egemen düşüncelere karşı olan kesimlerin ikna edilmesi ve gücü elinde 

bulunduran kesimin diğerlerine karşı savunulması olduğunu belirtirler (Erdoğan, 

2002: 384-385). 

Daha önce de belirtildiği üzere halkla ilişkilerin toplumsal rolleriyle ilgili 

çalışmalar ne yazık ki sınırlı sayıdadır. Sınırlı olan bu çalışmalarda halkla ilişkilerin 

toplumsal rolleri genelde yukarıda ele alındığı şekliyle açıklanmaktadır. Ancak bir 

çalışma (Grunig ve White, 2005) yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan farklı 

olarak halkla ilişkilerin toplumsal rollerini, sahip olunan dünya görüşlerinden 

hareketle ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmada halkla ilişkilerin toplumsal 
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rollerinin, insanların halkla ilişkiler hakkında sahip oldukları dünya görüşleri 

doğrultusunda anlam kazandığı ifade edilmektedir.  

Bu bağlamda halkla ilişkilerin toplumsal rollerine ilişkin dünya görüşleri 

“Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik” kitabında asimetrik ve 

simetrik şekilde ayrımlandırılarak ele alınmıştır. Buna göre mükemmel halkla 

ilişkileri, dolayısıyla etkinliği sınırlayan ve daha çok hedef kitlenin tutum, düşünce 

ve davranışlarında bir değişik yapmayı amaçlayan üç dünya görüşü olduğu dile 

getirilmiştir. Bunlar, halkla ilişkilerin asimetrik olduğu (halkla ilişkiler 

uygulamalarının kurumlardan kamulara doğru bir eylem olduğu) görüşü, halkla 

ilişkilerin toplumda ya tarafsız ya da savunucu bir rolü olduğu görüşü ve halkla 

ilişkilerin teknik bir işlev olduğu görüşüdür. Bu üç görüşe karşılık aynı çalışmada 

mükemmel ve etkin halkla ilişkilerin ancak ve ancak simetrik, idealist-eleştirel ve 

yönetsel işlevlere sahip olunması durumunda gerçekleşebileceği belirtilmektedir 

(Grunig ve White, 2005: 51).  

Bu dünya görüşlerinden hareketle ortaya konulan halkla ilişkilerin toplumsal 

rolleri ise; pragmatik toplumsal rol, tarafsız toplumsal rol, muhafazakar toplumsal 

rol, radikal toplumsal rol, idealist toplumsal rol ve eleştirel toplumsal rol şeklinde ele 

alınmaktadır (Grunig, 2005: 18-19). 

3.1. Pragmatik Toplumsal Rol 

Pragmatik toplumsal rol, halkla ilişkilerin kurumlara değer katan faydalı bir 

uygulama olduğu ve kurumların hedeflerine ulaşma noktasında söz konusu 

uygulamadan faydalanabileceği varsayımından hareket eder. Kâr amaçlı halkla 

ilişkiler uygulamalarının altında da bu öngörü yatmaktadır ve bu düşünce 

uygulamayı gerçekleştirenlerin pazarlama hedefleriyle de bir uyum oluşturmaktadır 

(Grunig ve White, 2005: 64).  

Bu bakış açısına göre halkla ilişkiler, müşterilerin hedeflerine ulaşmalarını 

kolaylaştırarak onlara değer sağlayan yararlı bir uygulamadır. Bu anlayış 

doğrultusunda müşteri merkezli olarak hareket eden halkla ilişkiler uygulayıcıları 

genellikle davranış kurallarına ya da etik standartlara önem atfetmezler, çünkü bu tür 
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kural ve standartların müşterileri adına sonuç almalarını engelleyici olabileceğini 

düşünürler (Grunig, 2005: 18). 

Bu yaklaşımın son sınırına kadar gidildiğinde, kamuoyuna açıklanması halinde 

halkla ilişkilerin itibarını düşüren ya da en azından, halkla ilişkiler uygulamalarının 

müşteri tarafından dayatılmasına olanak veren uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 

Halkla ilişkiler şirketleri, özellikle kendilerine maddi kazanç edindirmek amacıyla 

bir müşterisine herhangi bir hizmet sunduklarında pragmatik halkla ilişkileri 

uygulamış olurlar. Bu rol çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplum, rakip 

gruplardan, hedef kitlelerden ve ticari üstünlük savaşına sahne olan pazarlardan 

oluşmuş bir yapı olarak görülür. Toplum, fikir, hizmet ve ürünlerin değiş tokuş 

edildiği bir pazardır. Toplum üyeleri birer müşteridir ve ekonomik amaçlara ulaşılma 

mücadelesinde ortaya çıkan muhalif görüşlerin yatıştırılması gerekir (Grunig ve 

White, 2005: 64).  

3.2. Tarafsız Toplumsal Rol 

Bu bakış açısı halkla ilişkileri, tarafsız bir araştırma nesnesi olarak görmekte ve 

kurumların halkla ilişkiler aktivitelerini gerçekleştirme nedenleri ve halkla ilişkilerin 

etkilerinin neler olduğu gibi sorulara yönelmektedir. Tarafsız toplumsal rol 

çerçevesinde toplum, bir araştırma nesnesi olarak görülür ve halkla ilişkilerin toplum 

içerisinde üstlendiği roller araştırma konusu edilir (Grunig ve White, 2005: 67). 

Halkla ilişkilerin tarafsız olduğu görüşünden hareket edilmesine karşılık, 

uygulamalarda tam bir tarafsızlığın sağlanmasının da zor olacağı söylenebilir. 

İnsanlar belirli bir grup içerisinde yaşamlarını devam ettirmekte ve bu süreçte çeşitli 

tutum ve düşünceleri benimsemektedirler. İnsanlar ortaya koymuş oldukları 

eylemlerde de sahip oldukları bu tutum ve davranışlar doğrultusunda hareket ettikleri 

için, çok da tarafsız olabilecekleri kabul görmemektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi tarafsız toplumsal rol bağlamında toplumun kendisi 

gibi halkla ilişkiler de bir araştırma nesnesidir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

toplumda üstlenmiş oldukları rolleri nasıl algıladıkları ve hangi motivasyonlarla 

hareket ettikleri araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılabilir (Grunig, 2005: 18) 

anlayışından hareket edilir. 
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3.3. Muhafazakâr Toplumsal Rol 

Muhafazakâr toplumsal rol bağlamında halkla ilişkiler, ekonomik açıdan güçlü 

olanların çıkarlarını savunarak; statükonun sürdürülmesi ve kurumsal amaçların 

gerçekleştirilmesini gerektirir. Bu rol, örgütsel iletişimin toplum üzerinde güçlü 

etkileri olabileceğini varsayar ve bu anlayışla halkla ilişkiler, karşıt toplumsal gruplar 

arasındaki savaşta kullanılan bir araç olarak görülür (Grunig, 2005: 19). 

Bu toplumsal rolü benimsemiş olan uygulayıcıların topluma bakışı da 

muhafazakârdır. Statükonun ve idealize bir kapitalist sistemin saldırılardan 

korunması gerektiğine inanırlar. Bu rolün ön varsayımlarına dayanarak halkla 

ilişkiler konusunda yazanlar, muhalefeti ortadan kaldırmakta, kitleleri hedeflemekte 

ya da entelektüel teröristleri yenmekte kullanılabilecek halkla ilişkiler 

cephaneliklerinden ve silahlarından bahsederler. Öte yandan söz konusu rol 

doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar, asimetrik bir yaklaşım doğrultusunda 

hayata geçirilirler (Grunig ve White, 2005: 65). 

3.4. Radikal Toplumsal Rol 

Muhafazakâr toplumsal rolde olduğu gibi radikal toplumsal rolde de halkla 

ilişkiler, karşıt toplumsal gruplar arasındaki savaşta kullanılan bir araç olarak 

görülür. Asimetrik ön varsayımlardan hareket eden radikal toplumsal rol anlayışında 

halkla ilişkiler, faaliyetleri gerçekleştiren veya gerçekleştirilmesi için gerekli finansal 

desteği sağlayanların yararları doğrultusunda hedef kitleyi manipüle etme ya da ikna 

etme sanatı olarak değerlendirilir (Grunig, 2005: 19).  

Halkla ilişkiler bu rol bağlamında hem kurumlarda hem de toplumda değişime 

katkıda bulunan bir unsur olarak kabul edilir. Bu bakış açısından halkla ilişkiler, 

toplum üyelerine kamusal tartışmalarda kullanılacak enformasyonu sağlayarak, 

toplumdaki gruplar arasında ilişki kurarak ve toplumsal sorunların çözümüne tahsis 

edilecek kaynakları bir araya getirerek değişime katkıda bulunmaktadır.  Diğer 

yandan bu rol anlayışına göre toplum, bilgi ve enformasyonun kişilere güç ve nüfuz 

kazandırdığı bir sistemdir. Bilgi ve enformasyon kişilerce toplumda değişim 

sürecinin başlatılmasındaki unsurlar olarak kullanılabilirler (Grunig ve White, 2005: 

65-66).  
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3.5. İdealist Toplumsal Rol 

Bu rol bağlamında halkla ilişkiler, çoğulcu bir sistemdeki kurum ve hedef 

kitlelerin aralarındaki anlaşmazlıkları ve bağımlılık ilişkilerini yönetmelerine 

yarayan bir araçtır (Grunig, 2005: 19). 

Halkla ilişkiler idealist toplumsal rol bağlamında kamunun çıkarlarına hizmet 

eder, örgütler ile kamuları arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirir, toplumdaki 

sorunlarla ilgili aydınlanmış tartışmalara katkıda bulunur ve örgütlerle kamuları 

arasında bir diyalog ortamının gelişmesine yardımcı olur. Bu rol bağlamında toplumu 

meydana getiren şeyin uzlaşı olduğu düşünülür (Grunig ve White, 2005: 66). 

3.6. Eleştirel Toplumsal Rol 

Eleştirel toplumsal rol, halkla ilişkiler rollerinin etik zayıflıklar, olumsuz 

toplumsal sonuçlar ve etkililik temelinde yeniden yapılandırılmasını içerir. Halkla 

ilişkilerin toplumda üstlenmiş olduğu rollerin eksik yanlarının ortaya konması ve bu 

eksikliklere çözüm önerileri getirilmesi, eleştirel toplumsal rol bağlamında bir görev 

olarak kabul edilmektedir (Grunig, 2005: 20). 

Halkla ilişkileri bu rol bağlamında ele alan akademisyenler, örgütleri ve 

toplumu yapısal sistemler olarak görürler; bu kişilere göre sistemler yapı bozuma 

uğratılabilir ve yeniden yapılandırılabilirler (Grunig ve White, 2005: 67).  

4. HALKLA İLİŞKİLERİN KURUMSAL ROLLERİ 
(UYGULAYICILARIN ROLLERİ) 

Bir meslek olarak düşünüldüğünde halkla ilişkiler, kısa bir geçmişe sahiptir. Bu 

mesleğin ülkemizdeki gelişimi ele alınırsa, belki de düşünülen süre yarı yarıya 

azalmaktadır. Bu yüzden halkla ilişkiler mesleği, özellikle ülkemizde, gelişimini 

tamamlamamış ve belirli standartlar henüz oluşmamıştır. Gerek mesleğin ne 

olduğuna yönelik gerekse bu mesleği tercih edenlerin ne tür bir işlev üstlendikleri 

veya üstlenmeleri gerektiğine yönelik bir belirsizlik yaşanmaktadır. Halkla ilişkilerin 

kurumsal rolleri ele alınırken daha çok halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumlarda 

üstlenmiş oldukları veya üstlenmeleri gerekli olan roller anlatılmak istenmektedir. 

Dozier (2005: 349-350) uygulayıcı rollerinin, halkla ilişkilerin ve kurumsal iletişimin 

işlevini anlamakta önemli bir yer tuttuğunu belirtmekte ve uygulayıcıların 
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profesyonel başarısı, halkla ilişkiler işlevinin kurumdaki yapı ve süreçleri, örgütün 

ortamına egemen olma ya da ortamla işbirliği geliştirme kapasiteleri üzerinde etkili 

olduğunu vurgulamaktadır. 

Ahlwardt (1984)’da aynı şekilde halkla ilişkilerin rolleri konusunda bir 

belirsizlik yaşandığını belirtmekte ve bu belirsizliğin, halkla ilişkilerin kısa bir 

geçmişe sahip olmasından kaynaklandığını dile getirmektedir (aktaran: Dozier 2005: 

350). Diğer yandan klasik olarak halkla ilişkiler biriminin veya görevlisinin en üst 

yöneticiye bağlı olması gerektiği vurgulansa da Ryan ve Martinson (1983: 20), 

uygulayıcılar arasında bile, halkla ilişkilerin yerinin neresi olduğu, ya da neresi 

olması gerektiği noktasında bir uzlaşının olmadığını, uygulayıcılar arasında dahi bir 

uzlaşmaya varılamamış olmasının, alanda rol belirsizliğine ve rol belirsizliğinin de 

çoğu zaman üst yönetim ile halkla ilişkiler uygulayıcılarının rol beklentileri arasında 

bir tutarsızlığa sebebiyet verdiğini dile getirmektedirler.  

Yine Oktay (2002: 73-74), bir kurumda halkla ilişkiler uygulayıcılarına 

atfedilen roller açısından farklı düşüncelerin olduğunu dile getirmektedir. Burada 

belirtilmesi gereken bir diğer husus, halkla ilişkiler uygulayıcılarının mesleki 

algılayışlarında da farklılıklar olduğudur. Şöyle ki bazı uygulayıcılar kendilerini, 

sadece bir kurumun tanıtımını yapan kişiler olarak görürken; diğerleri kurumun 

hedef kitleleri ile uzun dönemli ilişkilerini sürdürmesini sağlayan kişiler olarak 

görmektedirler (Berkowitz ve Hristodoulakis, 1999: 93). 

Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

rolleri konusunun, iki farklı bakış açısıyla değerlendirildiği görülmektedir. Bunlardan 

birincisi normatif bakış açısı olup; halkla ilişkiler uygulayıcılarının bir kurumda 

yerine getirmeleri gereken işin idealde ne olduğunu açıklamaya çalışır. İkincisi ise 

pozitif bakış açısıdır ve bu bakış açısında, halkla ilişkiler uygulayıcılarının yapmaları 

gereken işin ne olduğunu araştırmak yerine, halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

gerçekte ne yaptıklarına bakılır. 

Halkla ilişkiler alanının belirsiz doğasından dolayı önceki çalışmalarda 

araştırmacılar, normatif bir yaklaşımı benimsemek yerine daha çok pozitif bir bakış 

açısını tercih etmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmişlerdir. Örneğin 
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Moss ve arkadaşları (2005: 880-881), iletişim yöneticilerinin rolleri üzerine 

gerçekleştirdikleri araştırmada konuya pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmışlar ve 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının ne yaptıklarına bakarak, halkla ilişkilerin rollerini 

tanımlama yoluna gitmişlerdir. Buna göre halkla ilişkiler uygulayıcılarının sorun 

yönetimi uzmanı, gözlemci/değerlendirici, çözüm politikaları ve strateji danışmanı, 

rahatsızlık giderici/problem çözücü ve iletişim teknisyeni rollerini yerine getirdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan uygulayıcıların rolleri, kurumlarda halkla ilişkiler birimlerinin 

gücünün göstergeleri olarak görülmektedir (Lauzen ve Dozier, 1992: 209). Üstlenilen 

roller, halkla ilişkiler birimlerinin baskın koalisyonun stratejik kararlarına katılıp 

katılmayacağını ya da diğerleri tarafından alınan kararların halkla ilişkiler 

birimlerince yürütülüp yürütülmeyeceğini belirlemektedir (Dozier, 1986: 7).  

Bu çerçevede Berger (2005: 7), günümüzde halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

baskın koalisyonun içerisinde nadiren yer aldıklarını belirterek bu duruma sebep olan 

etkenleri iki maddede toplamaktadır. Yazara göre birinci etken; yönetimin, halkla 

ilişkiler uygulamalarını ve halkla ilişkiler rollerini yeterince anlamaması ve ikinci 

etken ise, uygulayıcıların yetenekleri, deneyimleri ve eğitimlerinin yetersiz 

olmasıdır. 

Baskın koalisyonun içerisinde nadiren de olsa yer alabilen halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır ve bu kişiler bilinçli ya da 

bilinçsiz bir şekilde iki yönlü simetrik yaklaşımı ve gücün paylaşılması anlayışını 

benimsemektedirler. Halkla ilişkiler alanındaki baskın görüşe göre koalisyon 

içerisinde yer alan erkekler gücü, kazanmayı, zenginliği ve rasyonaliteyi temsil 

ederken, kadınlar güçsüzlüğü ve duygusallığı temsil etmektedirler (Berger, 2005: 

17).  

Halkla ilişkilerin kurumsal rollerine ilişkin literatür incelendiğinde 

uygulayıcıların rollerinin genelde Broom ve Smith (1979) tarafından ortaya konan 

dörtlü rol tipolojisi (uzman reçeteci, iletişim kolaylaştırıcı, problem çözme sürecini 

kolaylaştırma ve iletişim teknisyeni) doğrultusunda ele alındığı görülmektedir.  
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Cutlip ve arkadaşlarına göre (1994: 42) çalışma hayatlarında uygulayıcılar, bu 

dört rolü de çeşitli derecelerde yerine getirirler, ancak günlük gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerde bu rollerden biri daha baskın bir konum kazanır. Diğer bir değişle halkla 

ilişkiler uygulayıcıları genellikle gerçekleştirdikleri işlerde tüm rolleri belirli 

zamanlarda üstlenmelerine karşın her uygulayıcı çoğunlukla sadece bir role ilişkin 

aktivitelerde ön plana çıkar. İşte ön plana çıktığı rol o uygulayıcının baskın rolü 

olarak tanımlanır (Lauzen, 1992: 63; Kelleher, 2001: 305).  

Yine Broom (1982: 17) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının yerine getirdikleri dört rol arasındaki ilişkiye bakılmış ve 

sorun çözme sürecini kolaylaştırıcı, iletişim kolaylaştırıcı ve uzman reçeteci rolleri 

arasında güçlü bir ilişki olduğu; buna karşın iletişim teknisyeni rolü ile bu üç rol 

arasında ise zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle dört rolün 

iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni olarak sınıflandırılabileceği belirtilmiştir.  

Bu sınıflandırma doğrultusunda yapılan çalışmalarda ise, erkeklerin daha çok 

iletişim yöneticisi olarak hizmet ettikleri buna karşın, kadınların ise daha çok iletişim 

teknisyeni rolünde hizmet verdikleri belirtilmiştir (Creedon, 1991: 71; Piekos ve 

Einsiedel, 1989: 16). 

Daha sonra Dozier tarafından 1984 yılında yapılan çalışmada da 

uygulayıcıların asıl olarak yukarıda belirtilen iki rolü (iletişim yöneticisi ve iletişim 

teknisyeni)  yerine getirdikleri ortaya konmuştur. Dozier aynı çalışmasında iki büyük 

rolün yanı sıra iki de küçük rol bulmuştur. Bunlar ise medya ilişkileri uzmanı ve 

iletişim yetkilisi rolleridir (aktaran: Dozier, 2005: 355). Ortaya konulan ikili 

ayrımlandırmada erkekler, daha çok iletişim yöneticisi rolünü yerine getirme eğilimi 

gösterirken; kadınlar, daha çok iletişim teknisyeni rolünü yerine getirme 

eğilimindedirler. Kişilerin alanda yükselmesinde, üstlendiği rolle birlikte cinsiyetin 

de etkili olduğu ifade edilmiştir. Buna göre erkekler, kadınlara göre daha hızlı 

yükselmekte ve kadınlara göre daha fazla gelir elde etmektedirler (Terry, 2001: 240). 

Öte yandan iletişim yöneticisi rolünü üstlenen erkeklerin, stratejik plan ve politikalar 

geliştirmekle görevli oldukları ve bu kişilerin iki yönlü simetrik iletişimi daha fazla 

kullanmayı tercih ettikleri ifade edilmiştir (Lauzen, 1992: 67).  
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Bir diğer çalışmada ise iletişim yöneticisi rolünü üstlenen kişilerin yerine 

getirmeleri gereken görevler ele alınarak maddeler halinde sıralanmıştır. Buna göre 

iletişim yöneticileri:  

1. Sorunlara karşı kurumun vereceği tepkiyi yönetirler.  

2. Çeşitli hedef kitlelere ilişkin araştırmalar gerçekleştirirler. 

3. Halkla ilişkiler birimi için hedef ve amaçlar geliştirirler. 

4. Değerlendirme araştırmalarını koordine ederler. 

5. Halkla ilişkiler biriminin bütçesini hazırlarlar (Dozier vd., 1995: 24)  

Bazı çalışmalarda ise halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri daha da 

ayrıntılandırılarak ele alınmıştır. Örneğin Choi (2007) uygulayıcıların rollerini ilk 

önce üç kategoriye ayırmış ve daha sonra da her kategoriye ait alt rolleri 

belirlemiştir. Söz konusu çalışmada ele alınan rollere bakıldığında Broom ve Smith 

tarafından ortaya konan dörtlü rol tipolojisini de içeren daha geniş bir 

sınıflandırmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının rolleri, ilk önce Broom ve Smith tarafından ortaya konan 

sınıflandırma çerçevesinde ele alınmış daha sonra ise uygulayıcıların rollerine ilişkin 

sunulan teorik çerçeveyi daha anlaşılır kılmak için Choi tarafından yapılan 

kategorilendirmeye de çalışma içerisinde yer verilmiştir.  

4.1. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rollerine İlişkin Dörtlü Rol 
Tipolojisi 

Broom ve Smith tarafından 1978-79 yıllarında yapılan çalışmalar neticesinde 

ortaya konan sınıflandırmaya göre halkla ilişkiler uygulayıcıları gerçekleştirdikleri 

aktivitelerde dört rol üstlenmektedirler. Bunlar uzman reçeteci, iletişim kolaylaştırıcı, 

sorun çözme sürecini kolaylaştırıcı ve iletişim teknisyeni rolleridir. Aşağıda bu roller 

ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir. 

4.1.1. Uzman Reçeteci Rolü 

Bu rolde uygulayıcı hem halkla ilişkiler problemlerinin belirlenmesinde hem 

de onların çözümlenmesinde bir otorite olarak hareket eder. Müşteri ya da yönetim 

sık sık halkla ilişkiler ile ilgili konuları uzman bir kişiye bırakmaktan memnundur ve 
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bu süreçte yönetim pasif konumda kalmayı tercih etmektedir. Uygulayıcılar problemi 

araştırır ve tanımlar, program geliştirir ve uygulanması için büyük sorumluluk alırlar 

(Broom, 1980: 2). Bu rol bir anlamda hasta doktor ilişkisine benzetilmektedir. Bu 

ilişkide hizmet alan taraf olarak hasta az çok pasif durumdayken, doktor hizmet 

sağlayıcı olarak aktif konumdadır (Broom ve Smith, 1978: 3). Bu işleyiş halkla 

ilişkiler süreci açısından ele alındığında herhangi bir problemle karşılaşan kurum 

veya kurumun üst yönetimi hasta pozisyonuna düşmekte ve problemle başa çıkma 

noktasında pasif durumda kalmaktadır. Diğer yandan konusunda uzman olan halkla 

ilişkiler uygulayıcısı ise problemlerin ortadan kaldırılması veya en az sıkıntı ile 

atlatılmasında tam bir sorumluluk üstlenmekte ve kendi önerilerini kurum 

yönetimine kabul ettiren bir doktor gibi hareket etmektedir. Tilles (1961: 90) doktor 

hasta ilişkisine benzetilen bu rolün kurumlarda yaygın olarak işlediğini ve bu 

işleyişte aktif konumda olan kişilerin, yüksek statü ve ücretten dolayı durumlarından 

memnun olduklarını, ancak kurum yönetiminin uzun dönemde bu işleyişten çok da 

memnun olmadığını belirtmiştir.  

Kurum yönetiminin tecrübe ve bilgisinin devre dışı bırakıldığı bu işleyişte 

halkla ilişkiler birimi ve görevlileri de yönetsel yapının dışında kalmaktadır. Bunun 

doğal sonucu olarak halkla ilişkiler birimi ve uygulayıcıları yönetsel sorumluluk 

alanının dışında bırakılan ve sadece kriz durumlarında göreve çağrılan birim ve 

kişiler olmaktadırlar. Halkla ilişkiler sürecine yönetimi katmayan bir yapı 

otomatikman kendisini de yönetimden soyutlamış olmaktadır. Bu durum halkla 

ilişkiler uygulayıcılarında da memnuniyetsizliğe sebebiyet vermektedir. Çünkü 

kurumun işleyişinde hiç etkileri olmamalarına ya da çok az etkileri olmasına karşın 

yaşanan krizlerin sonuçlarından sorumlu tutulmaktadırlar (Cutlip vd., 1994: 42-43).  

4.1.2. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

Söz konusu rol, duyarlı bir aracı ya da bilgi simsarı olmayı gerektirir. 

Uygulayıcılar kurum ile hedef kitlesi arasında irtibat sağlayıcı, yorumlayıcı ve aracı 

olarak hizmet ederler. Bu rolde iki yönlü iletişim akışının sağlanmasına vurgu yapılır 

ve elde edilen bilgilerin değişimi için iletişim kanallarının açık tutulmasının önemi 

üzerinde durulur (Broom, 1980: 3). 
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Bu rolü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcısının başlıca görevi, yeterli bilginin 

taraflar arasında paylaşımını kolaylaştırarak karşılıklı anlayışın sağlanmasına 

yardımcı olmaktır. Gerekli kararların alımına ve gerekli bilgilerin paylaşımına 

uygulayıcıların tam bir katılımını gerektiren söz konusu rol kurumda diyalog 

ortamının gelişmesine katkıda bulunur (Broom ve Smith, 1978: 6). 

İletişim kolaylaştırıcı rolünü üstlenen kişilerin kurumda yerine getirdiği 

görevleri Walton (1969) şu şekilde sıralamıştır: 

1. Kurumdaki kişiler arasındaki etkileşim sürecinde yol göstericilik yapmak. 

2. Kurumsal gündemin ve tartışmaların odaklanacağı noktaları belirlemek. 

3. Kurumsal sorunları ve ilkeleri yeniden şekillendirmek. 

4. Kurumdaki ve çevredeki kişilerden gelen tepki ve geri bildirimleri ortaya 

çıkarmak. 

5. Çatışmaya sebep olan problemlerin teşhisine odaklanmak. 

6. Kurumda tartışma yöntemlerini belirlemek. 

7. Kurumun çalışanları ve çevresiyle diyalogunu zayıflatan koşulları teşhis 

etmek (aktaran: Broom ve Smith, 1978: 6). 

4.1.3. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

Yönetim ekibinin bir üyesi olarak uygulayıcılar bu rolde problemlerin 

tanımlanması ve çözümünde kurum içerisindeki diğer kişiler ile işbirliği içerisinde 

hareket ederler. Halkla ilişkiler uygulayıcıları halkla ilişkilerin planlanması ve 

programlanması sürecinde diğer yöneticilere rehberlik ederler ve de aynı şekilde 

programların uygulamasının her aşamasında büyük oranda kurum yönetimini sürecin 

içerisinde tutarlar (Broom, 1980: 3). 

Bu rol model aşağıdaki varsayımlardan hareketle ortaya konmuştur; 

1. Kurumlar ya da müşteriler problemlerin teşhisi ve tanımlanmasında sık sık 

yardıma ihtiyaç duyarlar. 
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2. Halkla ilişkiler uygulayıcıları genellikle kurumsal problemler, kurumun 

içinde bulunduğu durum ve değişik olasılıklar hakkında yöneticiler kadar bilgili 

değillerdir. 

3. Kurum yönetimi karar verme gücünü kaybetmek istememektedir. 

4. Kurum yöneticilerinin problem çözme yetenekleri geliştiğinde kurumsal 

amaçların gerçekleştirilmesinde daha etkili olurlar. 

5. Bu rolü üstlenen kişilerin uzun dönemli amacı, kurumun problem çözme ve 

problemlerden kaçınma yeteneğini geliştirmektir (Broom ve Smith, 1978: 8). 

Varsayımlardan hareketle bu rolün kurum yönetimi ile halkla ilişkiler 

uygulayıcısının işbirliği içerisinde olması gerektiğine vurgu yaptığı söylenebilir. 

Şöyle ki; birinci varsayımda kurumların problemlerini çözme sürecinde yardıma 

ihtiyaçları olduğu vurgulanırken, hemen ikinci varsayımda problemlere çözüm 

üretebilmek için sorun hakkında bilgi sahibi olunması gerektiği ve bu noktada kurum 

yöneticilerinin halkla ilişkiler uygulayıcısından daha bilgili olduğu üzerinde 

durulmuştur. Sürecin işlemesinde kurum yönetiminin sorun hakkındaki bilgileri 

halkla ilişkiler uygulayıcısına tam olarak aktarmaları, soruna ilişkin çözüm 

üretiminin tam ve sağlıklı olması açısından önem arz eder. Öte yandan bu rolde daha 

öncede belirtildiği gibi yönetim, çözüm sürecinin her aşamasında yer almaktadır ve 

bu durum bir yanıyla problemin çözümünü kolaylaştırırken diğer yönüyle de 

yönetimin elindeki karar verme gücünü başkasına devretmemiş olmasını 

sağlamaktadır. 

4.1.4. İletişim Teknisyeni Rolü 

Çoğu uygulayıcı alana iletişim teknisyeni rolüyle girmektedir (Cutlip vd., 

1994: 42). Halkla ilişkiler uygulayıcısı teknisyen rolünü üstlendiğinde teknik işleri 

üstlenme ve bir halkla ilişkiler programından sonuç almaya yardımcı olan diğer 

tanıtım materyallerini üretme sorumluluğunu üzerine almış olur (Broom ve Smith, 

1979’dan aktaran: Ekachai, 1991: 32). Teknisyen rolünü üstlenmiş olan uygulayıcı, 

yönetimin karar alımlarına katılmaz, bunun yerine, başkaları tarafından alınan politik 

kararların hayata geçirilmesini sağlayan iletişim ürünlerini üretmek gibi alt düzey bir 

mekaniği gerçekleştirir (Dozier, 2005: 355). 
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Bu rol bağlamında halkla ilişkiler uygulayıcıları bir kurumda yazma ve basınla 

ilişkiler gibi temel gazetecilik yeteneklerinden dolayı görevlendirilirler. Kurum 

yönetimi, halkla ilişkiler uygulayıcısından üstlendiği rol bağlamında grafik, fotoğraf, 

yayın, radyo ve televizyon programı, kamuoyu araştırmaları, özel etkinlik planlama, 

fon toplama gibi aktiviteleri yerine getirmesini beklemektedir (Broom ve Smith, 

1978: 4).  

Bu rolün işleyişinde kurum yönetimi herhangi bir problemle karşılaştığında 

veya yukarıda belirtilen aktivitelerden birisine ihtiyaç duyduğunda ya kurumda 

görevlendirilen halkla ilişkiler uygulayıcısına yönelmekte ya da dışarıda belirli bir 

kurumsal yapıda hizmet veren halkla ilişkiler ajanslarından ihtiyaçların giderilmesi 

için hizmet satın alma yoluna gitmektedir. Uzman reçeteci rolünün aksine, burada 

ihtiyaçları ve sorunları belirleyen kurum yönetimi olmaktadır. Halkla ilişkiler 

uygulayıcısı ise belirlenen ihtiyaç ve sorunlara kurum yönetiminin direktifleri 

doğrultusunda cevap vermek için çaba sarfetmektedir. 

Schein (1969: 5), yöneticilerin bu rol doğrultusunda almış oldukları hizmetten 

çok da memnun kalmadıklarını belirterek, memnuniyetsizliğin nedenini kurumdaki 

problemlerin ve ihtiyaçların belirlenmesi sürecinde halkla ilişkiler uygulayıcısının 

dışarıda tutulmasından kaynaklanan sebeplere bağlamaktadır. Şöyle ki; sürecin 

(bazen de kurumun) dışında kalan uygulayıcı, sorunları ve ihtiyaçları ancak bu 

kişilerle iletişim kuran kişinin onlara aktardığı kadar bilebilmektedir. Bu işleyişin 

çeşitli sıkıntıları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Schein, birinci sıkıntının 

problemlerin ve ihtiyaçların doğru olarak belirlenip belirlenmediği noktasında, ikinci 

sıkıntının ise belirlenen problemlerin ve ihtiyaçların halkla ilişkiler uygulayıcısına 

doğru bir şekilde aktarılıp aktarılamaması noktasında yaşanabileceğini belirtmektedir 

(aktaran: Broom ve Smith, 1978: 5). 

İletişim teknisyeni rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcılarının yerine 

getirmeleri gereken görevleri Dozier ve arkadaşları (1995: 54) şu şekilde 

sıralamışlardır.  

1. Basın bildirisi ve özel makale yazma 

2. Reklam metni yazma 
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3. Konuşma metni yazma 

4. Yayın üretme 

5. İşitsel/görsel materyalleri gerçekleştirme (grafik, video ve radyo reklamı) 

6. Fotoğraf çekme 

7. Konuşmacı bürosu oluşturma ve yönetme 

8. Bir olaya ilişkin basın konferansı koordine etme ya da olayın medyada yer 

almasını sağlama. 

4.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rollerine İlişkin Choi’nin 
Sınıflandırması 

4.2.1 Sınır Bekçiliğine İlişkin Roller 

Halkla ilişkiler literatüründe sınır bekçileri olarak nitelendirilen halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının rolleri iki aşamalıdır. Bu aşamalardan ilki hedef kitlelere ilişkin 

önemli bilgileri biriktirmek ve yönetime ulaştırmak, ikincisi ise elde edilen bilgiler 

doğrultusunda kurumu etkili bir şekilde hedef kitlelere sunmaktır (Springstone ve 

Leichty, 1994: 698). Bu iki fonksiyonu araştırmacılar altı faktör içerisinde işlevsel 

hale getirmişlerdir. Bu faktörler; imaj koruma, kapı bekçiliği, önemli bilgi, eğitim, 

müşterek halkla ilişkiler ve bilgi arama şeklindedir (Springstone ve Leichty, 1994: 

700-701). Öte yandan yönetim literatüründe de sınır bekçiliği rolü, bilgilerin 

biriktirilmesi ve sunumu olarak kavramsallaştırılmıştır (Aldrich ve Herker, 1977: 

219).  

Kurumlar faaliyetlerini gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için çeşitli 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgileri stratejik, yönetimsel ve teknik bilgi olarak 

sınıflandırmak mümkündür. Kurumlar, ihtiyaç duydukları bu bilgileri ilk önce 

kurumu ve kurum çalışanlarını gözlemleyerek elde etmenin yanında çoğu zaman da 

çevreleriyle iletişime girerek ve çevrelerini gözlemleyerek elde ederler. Bu 

bilgilenme ve elde edilen bilgileri aktarma süreci kurumların kompleks ve dinamik 

çevreye adaptasyonunu sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilir. 

Elde edilen bilgilerin kurum amaçları doğrultusunda işlenerek hedef kitle 

üyelerine sunulması ise, yukarıda da belirtildiği gibi bu rolün ikinci işlevi olarak 
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düşünülmektedir. Sunulan bilgiler bir anlamda, kurumun hedef kitlelerinden aldığı 

tepkilere cevap niteliği taşımaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, kurumdan ve 

kurum çevresinden elde ettikleri bilgileri gerçekleştirmek istedikleri amaç 

doğrultusunda işleyerek karşı tarafa aktarma yoluna giderler. Bu aktarım sırasında ya 

kurumun amaçlarında değişikliğe giderek kurumu çevresiyle uyumlu hale getirmeye 

çalışırlar ya da kendi amaçlarında bir değişiklik yapmadan, hedef kitlelerine aktardığı 

bilgilerle onların tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaya çalışırlar. Ancak 

günümüz halkla ilişkiler anlayışı bu iki seçenekten öte bir yolu daha gündeme 

getirmektedir. Bu yol, iki yönlü simetrik yaklaşım doğrultusunda yerine göre kurum 

amaçlarında yerine göre de hedef kitlenin tutum ve davranışlarında değişikliğe 

gidilmesini öngörmektedir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları ve bu anlamda sınır 

bekçileri, bu şekil bir işleyişle hedef kitle üyelerinin sempati ve desteğini kazanmayı 

ve kurumları hakkında hedef kitlelerinde olumlu bir imaj oluşturmayı amaçlarlar. 

Bu çerçevede sınır bekçiliğinin farklı yönlerini ortaya koyan en az üç farklı rol, 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının sınır bekçiliğine ilişkin rolleri olarak ele alınabilir. 

Bunlar, savunmacı rolü, iletişim kolaylaştırıcı rolü ve gözlemci rolüdür. 

4.2.1.1. Savunmacı Rolü 

Halkla ilişkiler uygulamalarının en başından beri uygulayıcıların, üstlenmiş 

olduğu rollerden birisi olan savunmacı rolü; halkla ilişkiler uygulamalarının 

tamamlayıcı bir parçasıdır (Cancel vd, 1997: 35) ve halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

genel aktiviteleri olarak düşünülür. Bu rol, kurumun hedef kitlesinde kurumu 

destekleyici tutum ve davranışların oluşturulması için kurumun bakış açısını hedef 

kitle üyelerine aktarmayı içerir. 

Savunmacı rolü, Leichty ve Springston’un (1996: 469) çalışmasında kurumla 

ilgili bilgilerin hedef kitlelere aktarılması ve kurumun temsil edilmesi şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Ancak halkla ilişkilerin gelişim seyri göz önünde tutulduğunda savunmacı 

rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcısının sürekli bir biçimde sadece kurumu 

hedef kitlelere karşı savunmasının halkla ilişkiler alanının ruhuyla çelişkili olduğu 

söylenebilir. Çünkü halkla ilişkileri üstün kılan yön, dürüst davranılmasıdır. Bu 
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sebeple savunmacı rolünü üstlenen kişi, yerine göre kurumu hedef kitlelere karşı 

savunurken, bazen de hedef kitleleri kurumun eylem ve faaliyetlerine karşı 

savunabilmelidir. Bu noktada Ryan ve Martinson (1983: 22) da savunmacı rolünün 

iki yönlü olması gerektiğini aksi takdirde güvenilirliğin yitirileceğini ve kurumun 

itibarının zedelenebileceğini belirtmişlerdir.  

Savunmacı rolünü üstlenen kişilerin, karar verme sürecinin dışında 

tutulmamaları gerekir. Çünkü kurumun stratejik olarak temsil edilmesi ve 

savunulması sürecinde yönetim, halkla ilişkiler fonksiyonlarına sık sık gereksinim 

duymaktadır. 

4.2.1.2. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

İletişim kolaylaştırıcı rolü, üst yönetim ve çalışanlara hedef kitle üyelerinin 

bakış açılarını aktarmaya odaklanır. Broom ve Smith’in (1979) çalışmalarında bu rol 

iletişim kolaylaştırıcı rolü olarak kavramsallaştırılmış olup; üst yönetimle hedef kitle 

üyeleri arasındaki iletişim sürecinin yürütülmesi olarak tanımlanmıştır. Bir halkla 

ilişkiler birimi veya uygulayıcısı iletişim kolaylaştırıcı rolünü üstlendiğinde, 

kurumun fikirleri ile hedef kitlenin fikirlerini eşit düzeyde tutar ve hedef kitle 

üyelerinden edinmiş oldukları verilerle kurum için fırsatlar yaratmaya çalışır 

(aktaran: Dozier ve Broom, 1995: 9). Bu rolü üstlenen uygulayıcıların birincil görevi, 

kurum ile hedef kitlesinin birbirleri hakkında ya da karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren 

bir konuda karara varılması için gerekli bilginin taraflar arasında değişimini 

kolaylaştırmaktır. 

Bu rolü üstlenmiş olan uygulayıcılar, iki yönlü iletişimi sürdürmeyi ve iletişim 

kanallarını sürekli açık durumda tutmayı amaç edinmişlerdir. Bu amaç karşılıklı 

anlayışın geliştirilmesi ve karar verme için gereksinim duyulan bilginin elde edilmesi 

hususunda hem kurum yönetimine hem de hedef kitle üyelerine kolaylık sağlar 

(Cutlip vd., 1994: 43). Bu rol bir anlamda kurum yönetimi ile hedef kitleler arasında 

değiş tokuş edilen bilginin niteliği ve niceliğine ilişkindir. Diğer bir değişle bu rolü 

üstlenen kişiler, kurum politikalarının belirlenmesi ya da operasyonel sorunların 

giderilmesinden daha çok iki birim arasındaki iletişim sürecinin işleyişine 

odaklanırlar. 
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İletişim kolaylaştırıcı rolünü üstlenen uygulayıcılar, hedef kitle ile karşılıklı 

anlayışın geliştirilmesinde üst yönetime yardımcı olmaya çalışırlar. Benzer şekilde 

Grunig ve Hunt (1984) halkla ilişkilerin normatif modellerinden birisi olan iki yönlü 

simetrik model konusunu ele alırken iletişim kolaylaştırıcı rolünün önemi üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Bu modelde halkla ilişkiler aktiviteleri, hedef kitle ile iletişime ve 

karşılıklı anlayışa odaklanmaktadır.  

Dozier’in (1984) çalışmasında ise iletişim kolaylaştırıcı rolü, yönetici rolünden 

ayrılan küçük bir rol olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada iletişim kolaylaştırıcı 

rolünü üstlenen uygulayıcılar, yönetim ile hedef kitle arasındaki bağı kuran kişiler 

olarak karakterize edilmişlerdir. Yine söz konusu çalışmada ulaşılan sonuçlardan 

birisi de bu rolü üstlenen kişilerin karar verme sürecinin dışında tutulduklarıdır 

(aktaran: Dozier, 2005: 355-356). 

4.2.1.3. Gözlemci Rolü 

Her kurum belirli bir çevrede hayat bulmakta ve bu çevreyle iletişim ve ilişki 

içerisinde hayatını devam ettirmektedir. Ancak birçok kurum karar verme sürecinde 

çevresiyle ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip olmadan hareket ettiği için belirlemiş 

oldukları amaçlara ulaşmada başarısız olabilmektedir. Kurumun başarı veya 

başarısızlığı bir anlamda çevreden gelen övgü ve yergilerden oluşan tepkilerin 

öğrenilmesine ve elde edilen bilgiler çerçevesinde yeni stratejiler geliştirmesine 

bağlıdır. İşte sınır bekçiliğine ilişkin rollerin üçüncüsünü oluşturan gözlemci rolü; 

çevreden ve kurum çalışanlarından bilgilerin toplanmasını, seçilmesini ve 

dağıtılmasını ifade etmektedir. 

Bir gözlemci olarak halkla ilişkiler uygulayıcıları, çevreden edinilen ve kurum 

için önemli olan bilgilerin yapısal anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında aktif 

rol alırlar (White ve Dozier, 2005: 107). Halkla ilişkilerin gelişim sürecinde çevrenin 

gözlemlenmesinde başvurulan çeşitli yollar mevcuttur. Örneğin bir kurum, 

kendisiyle veya piyasaya sunmuş olduğu yeni bir ürünle ilgili olarak araştırmalar 

yapabilmekte, şikâyet kutuları oluşturmakta ya da ücretsiz telefon hatlarını hedef 

kitlesini oluşturan kurum ve kişilerin hizmetine sunabilmektedir. Çevreyi 

gözlemleme yollarından bir diğeri de kitle iletişim araçlarının, özelliklede 
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gazetelerin, izlenmesi ve kurumla ilgili haberlerin biriktirilmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Kitle iletişim araçlarının takip edilmesi öyle bir hâl almıştır ki söz 

konusu faaliyet, halkla ilişkiler uygulayıcılarından adeta beklenir olmuştur. 

Günümüzde ise bu tür teknik gözlemleme faaliyetlerinden ziyade, gözlemci 

rolünü üstlenen kişilerden, kurumu etkileyecek olan bilgilerin yorumlanması görevini 

yerine getirmeleri beklenmektedir. Bazı durumlarda, üst yönetim ile hedef kitlenin 

toplanan verileri değerlendirme ve yorumlamalarında farklılıklar olabildiğinden 

halkla ilişkiler uygulayıcısının görevi; elindeki verilerden ve gözlemlemelerden 

faydalanarak bu farklılıkları en aza indirmektir.  

Öte yandan bu kişilerin diğer bir görevi, bir problemle ilgili kararın 

alınabilmesine izin verecek uygun dil ve kodalama sistemlerini ve uygun kavramsal 

çerçeveyi oluşturarak karar alıcılara sunmaktır (White ve Dozier, 2005: 119). 

4.2.2. Karar Vermeye İlişkin Roller 

Karar verme sürecine ilişkin roller; danışman rolünü, uzman reçeteci rolünü, 

karışıklık yönetici rolünü ve aktivist rolünü içermektedir. 

4.2.2.1. Danışman Rolü 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları bir danışman olarak görev aldıklarında, bu 

kişiler, sorunlara halkla ilişkiler bakış açısından yaklaşmakta ve kurum ile ilgili 

çeşitli halkla ilişkiler problemlerinin nasıl çözümleneceğine ilişkin üst yönetime 

önerilerde bulunmaktadırlar. Danışman rolü, Broom ve Smith’in (1979) 

çalışmalarında problem çözümlemeyi kolaylaştırıcı olarak kavramsallaştırılmıştır. 

Danışman rolünün önemli özelliklerinden biri, üst yönetimle ilgili halkla 

ilişkiler problemlerinin çözümüyle ilgili olmasıdır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları 

danışman rolünü üstlendiklerinde üst yönetimin örgütsel iletişim ve ilişki sorunlarına 

sistemli bir çabayla çözüm geliştirme sürecine yardım ederler. Danışman rolü, bir 

sonraki başlıkta ele alınacak olan uzman reçeteci rolü ile taban tabana zıtlıklar 

içermektedir. Danışman rolünü üstlenen kişiler, sorunların aşama aşama çözümü için 

yönetimle dikkatli bir çalışma yürütürken uzman reçeteci rolü, yönetimi edilgenliğe 

sürüklemektedir. Danışman rolünü yürüten uygulayıcılar, kurum yönetimini de 

çözüm bulma sürecine katarlar, bu süreç zahmetli ve zaman alıcı olmasına karşılık 
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ortaya konan çözüm önerileri için daha çok kişinin fikir beyan etmesinden dolayı 

sonuçları daha başarılı olmakta ve daha çok kabul görmektedir. Buna karşılık uzman 

reçeteci rolü doğrultusunda ortaya konan çözüm önerilerinde, bir anlamda yönetim 

pasif konuma itildiğinden ortaya konan çözüm önerilerini yönetimin, kabul etmeme, 

kendi içinde bölünme veya çözüm önerilerine bağlılık geliştirememe risklerini 

taşımaktadır (Baker ve Schaffer, 1969: 68). 

Öte yandan kurumun çevresine vereceği kararlar programlanmış kararlar 

olmaktan çıkıp yenilikçi kararlar olma hüviyetini kazandığı zaman halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, iletişim üretme etkinlikleri ile stratejik karar verme görevini, ya da 

yönetimin stratejik karar almasına yardım etme görevlerini üstlenirler. Bu 

uygulayıcılar karar verme sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılıyor 

olmalarından dolayı gerçekleştirilen programın başarı veya başarısızlığından da 

sorumlu tutulurlar (Dozier, 2005: 365).  

Danışman rolünü üstlenen uygulayıcıların yukarıda anlatılan çözüm bulma 

sürecine katılması bu kişilerin, kurumdaki baskın koalisyon içerisinde yer almasını 

gerektirmektedir. Zaten idealde olması gereken de halkla ilişkiler birimi veya halkla 

ilişkiler danışmanının, en üst yöneticiye bağlı olması ve o kişilere çeşitli konularda 

fikir alışverişinde bulunmasıdır. Kurumlardaki karar verme süreci düşünüldüğünde, 

baskın koalisyon içerisinde genellikle üst yönetim içerisinde yer alan kişilerin yer 

aldığı ve bu kişilerin, kurum amaç ve politikalarını belirledikleri bilinmektedir. 

Baskın koalisyonun üyelerinden birisi olarak halkla ilişkiler uygulayıcılarının, 

kurumdan ve çevreden elde etmiş oldukları bilgilerle, kurumun alacağı kararlar 

noktasında değerli fikirler öne sürmeleri ve bu sayede vazgeçilmez olmaları bu 

kişilerin karar vericiler içerisindeki yerlerini sağlamlaştıracaktır.  

4.2.2.2. Uzman Reçeteci Rolü 

Uygulayıcılar bir kurumdaki en bilgili kişiler arasındadırlar. Bu kişiler halkla 

ilişkiler problemlerinin teşhisi ve bu problemlerin çözülmesi kadar, bir halkla 

ilişkiler programının tasarlanmasında da sorumluluk üstlenirler. (Broom ve Smith, 

1979’dan aktaran: Ekachai, 1991: 31). 
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Bu doğrultuda uzman reçeteci rolü, yönetim ve kurum çalışanlarının halkla 

ilişkiler problemlerine yönelik çözümler sağlama faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. 

Bu rol doğrultusunda yapılan iş, sık sık doktor ile hasta arasındaki ilişki göz önünde 

bulundurularak betimlenmektedir (Broom ve Smith, 1978: 3). Şöyle ki, hasta belirli 

şikâyetlerle alanında uzman olan doktora başvurmakta ve doktor da gerekli tetkikleri 

yapıp değerlendirdikten sonra şikâyetleri ortadan kaldıracak tavsiyelerini hastaya 

aktarmaktadır. Bu ilişkide doktor aktif durumdayken hasta pasif konumdadır.  

Uzman reçeteci rolü bağlamında ise halkla ilişkiler uygulayıcıları, kurum 

yönetiminin ve kurum çalışanlarının karşılaştığı sorunlara çözümler ve öneriler 

üretmekte ve bunu kurumda karar alma mercileri ile paylaşmaktadırlar. 

Uygulayıcılar bu görevlerinin yanı sıra aynı zamanda kurumda, halkla ilişkiler birimi 

dışında olan kişilerin halkla ilişkilerle ilgili yetenekleri kazanmaları hususunda 

onların eğitilmesi görevini de yerine getirmektedirler (Leichty ve Springston, 1996: 

469). 

Halkla ilişkiler uygulayıcısının konusunda uzman olması, halkla ilişkilerin 

aktivitelerini tam olarak gerçekleştirmesi için önemli bir faktördür. Diğer bir değişle 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının, gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi almış, belirli 

yetenekleri (iletişime girme, dinleme, gözlemleme vb) bünyesinde barındıran ve 

olayları analiz edebilme yetisine sahip kişiler olması gerekmektedir. 

Uzman reçeteci ve danışman rolü arasındaki temel fark, yönetimin halkla 

ilişkiler problemlerine ve çözümlerine katılma düzeyinde yatmaktadır. Uzman 

reçeteci rolünde uygulayıcılar kurumun halkla ilişkilerini üstlenmekte yönetim ise, 

oldukça pasif bir şekilde uygulayıcıların tavsiyelerini takip etmektedirler. Burada 

dikkati çeken nokta yönetimin pasif bir konumda olmasından dolayı uzman reçeteci 

rolünü üstlenen uygulayıcılar ile yönetim arasında tek yönlü iletişimin işlemesidir.  

Diğer taraftan danışman rolünde ise üst yönetim, halkla ilişkiler problemlerini tespit 

etme hususunda ve problemlerin çözümünde aktif rol almaya teşvik edilmektedir. 

Uzman reçeteci rolünü üstlenen uygulayıcılar, kurum yönetiminde söz sahibi 

değillerdir ve sorumlu oldukları kurum herhangi bir halkla ilişkiler problemiyle 

karşılaştığı zaman bu probleme çözüm üretme yolunu tercih ederler. Diğer bir 

değişle halkla ilişkiler faaliyetlerinde reaktif bir yaklaşımı benimsemiş olurlar. Oysa 
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danışman rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcıları, bir kurumun halkla 

ilişkilerinde etkin rol oynamalarından dolayı; daha problemler ortaya çıkmadan 

onları engelleme ve gerekli tedbirleri alma yolunu tercih edebilirler. Danışman 

rolünü üstlenen kişiler, halkla ilişkiler uygulamalarında reaktif bir yaklaşımdan 

ziyade proaktif bir yaklaşımı benimserler.  

4.2.2.3. Karışıklık Yönetici Rolü 

Karışıklık yönetici rolü, halkla ilişkiler uygulayıcılarının bir kurum veya 

kuruluşa potansiyel tehdit oluşturabilecek olan kriz ve sorun yönetiminde öncü bir 

rol üstlenmeleriyle ilgilidir. Bu rol danışmanlık rolünden farklıdır. Şöyle ki; 

danışman rolü öncelikle danışmanlıkla ilgilidir ve genel yönetim stratejileri ya da 

politikalarına halkla ilişkiler perspektifinden yaklaşır, diğer taraftan karışıklık 

yönetici rolü ise alışılagelmişin dışında gerçekleşen kurumsal sorunlara odaklanır 

(Choi, 2007: 34-35). 

Karışıklık yönetici rolü, uzman reçeteci rolüyle de farklılıklar arz eder. 

Karışıklık yönetici rolünü üstlenen uygulayıcılar kurumdaki diğer yöneticilerle 

sürekli işbirliği içerisindedirler. Bu kişiler programların planlanmasında, 

problemlerin çözümlenmesinde üst yönetim ile birlikte hareket ederler ve stratejik 

karar alma ekibinin içerisinde yer alırlar. Uzman reçeteci rolünde ise üst yönetim, 

problemlerin teşhisinde ve çözümünde daha pasif bir konumdadır ve halkla ilişkiler 

uygulayıcısının tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeyi tercih etmektedir (Dozier 

ve Broom, 1995: 8). Yine bu rol ile iletişim kolaylaştırıcı rolü arasında da farklılık 

söz konusudur. Şöyle ki; iletişim kolaylaştırıcı rolünü üstlenen kişiler kurum 

politikalarını belirlemekten ziyade iletişim sorunlarını tespit ve gidermeyle 

ilgilenirken karışıklık yönetici rolü kurumda rasyonel problemlerin oluşmasını en 

başından engellemek için kurum politikalarının belirlenmesi ve işletilmesinde üst 

yönetim ile birlikte hareket etmeyi tercih ederler. 

Konu/sorun yönetimi ve kriz yönetimi sürecinde halkla ilişkilerin ve 

uygulayıcılarının rolleri, halkla ilişkiler literatüründe önemli bir ilgi görmüştür 

(Coombs ve Holladay, 2001; Fitzpatrick ve Rubin, 1995; Lauzen, 1994; Lauzen ve 

Dozier, 1994). Coombs ve Holladay (2001: 335-336) yapmış oldukları çalışmada bir 
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kurumun sahip olduğu performans geçmişinin, kriz geçmişinin ve en önemlisi de 

ilişki geçmişinin o kurumun yaşayacağı bir krizin ve kriz içerisindeki kurumun 

algılanışını etkileyeceğini dile getirmektedirler. Fitzpatrick ve Rubin (1995: 21) ise 

yapmış oldukları çalışmada bir kurumun kriz yönetim sürecinde halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının aktif bir şekilde karışıklık giderici rolünü üstlenmeleri neticesinde, 

alınacak sonuçlarda farklılıkların olabileceğini ifade etmektedirler. 

4.2.2.4. Aktivist Rolü 

Aktivizm (eylemcilik) sosyal ya da politik değişiklik getirmek için kasıtlı bir 

biçimde yapılan eylem ya da eylemsizlik olarak tanımlanabilir. Bu eylem, 

tartışmalarda bir kişi ya da kurumu desteklemek ya da muhalefet etmek 

manasındadır. Bu yelpaze bir gazeteye ya da politikacıya mektup yazmaktan başlar; 

politik kampanyaya, ekonomik aktivizme (boykot ya da bilerek bir şirketi kollamak), 

toplanmalara ve sokak yürüyüşlerine, sokak saldırılarına ve hatta gerilla taktiklerine 

kadar açılır (www.babylon.com).  

Herhangi bir kurumda aktivist rolünü üstlenmiş olan halkla ilişkiler 

uygulayıcıları, kurumun yerel ya da merkezi yönetimlere karşı savunulması ya da 

onların yapacakları düzenlemeleri kurum lehine çevirme görevini yerine getirirler. 

Uygulayıcılar bu rolü üstlendiklerinde bir anlamda kurumun lobi faaliyetlerini 

yürütmüş olurlar. Oluşturdukları kamuoyuyla kurum çıkarlarını desteklemeye, 

çıkarılacak yasa ve kanunlara etki etmeye çalışırlar. Toplumda yer alan çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarıyla ve çıkar gruplarıyla birlikte hareket ederek hem toplumun hem 

de kurumun kazanmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerin içerisinde yer alırlar.  

Daha önceki çalışmalarda yer almayan aktivist rolüne ilk kez Holtzhausen 

(2000: 105) tarafından dikkat çekilmiştir. Bu kişinin yapmış olduğu çalışmada 

aktivist rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumda bilinç ve değişim 

ajanları olarak hizmet ettikleri belirtilmiştir.  

Yukarıda bir kurumda aktivist rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kurumu yerel ya da merkezi yönetimlere karşı korumakla görevli oldukları dile 

getirilmişti. Yapılan bir diğer çalışmada ise halkla ilişkiler uygulayıcıları eğer 

aktivist rolünü üstleniyorlarsa kurumu söz konusu yönetimlere karşı savunmanın 
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yanı sıra kurumun haksız uygulamalarına ve baskın dünya görüşüne karşı da 

mücadele etmek durumunda oldukları belirtilmiştir (Holtzhausen ve Voto, 2002: 64). 

Aktivist rolünü üstlenen uygulayıcıların kurumda üstlendiği bir diğer görev ise, 

etik standartların oluşmasına katkıda bulunmaktır. Kurumun başarısına etki eden 

unsurlardan birisi olarak kabul edilen ahlak normlarını çalışanlara benimseterek bu 

kişilerin sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmelerini sağlamak, kurumun hedef 

kitleler tarafından kabul görmesini kolaylaştırmaktadır. 

4.2.3. İçsel İşleyişe İlişkin Roller 

İçsel işleyişe ilişkin roller, herhangi bir kurumda düzenin ve birlikteliğin 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Kurumlar, çoğu 

zaman dış hedef kitleler ile iletişime ve ilişkileri düzenlemeye önem verirken ne 

yazık ki kurumun dış hedef kitleler nezdinde birer temsilcisi olan iç hedef kitlelere 

gerekli önemi göstermemektedirler. İç hedef kitleyi kurumun yönetim kadrosu ve 

çalışanları oluşturmaktadır. İçsel işleyişe ilişkin roller bağlamında ele alınan içsel 

iletişimi kolaylaştırma rolü, kurum yöneticileri ile çalışanları arasındaki iletişimin 

sağlıklı işlemesine odaklanmaktadır. Diğer taraftan yine bu başlık altında ele 

alınacak olan ikinci rol yani halkla ilişkiler koordinatörlüğü ise, kurumdaki diğer 

birimler ile halkla ilişkiler birimi arasındaki koordinasyona dikkati çekmektedir.  

4.2.3.1. İçsel İletişimi Kolaylaştırma Rolü 

Daha önce ele alınan iletişim kolaylaştırıcı rolü, kurum ile dış hedef kitleler 

arasındaki iletişimi sağlama görevini içerirken, içsel iletişimi kolaylaştırma rolü, 

kurum yönetimi ile çalışanları arasındaki iletişimin yanı sıra çalışanlar arasındaki 

iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı içermektedir (Choi, 2007: 

37). 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları gerçekleştirdikleri faaliyetlerle bir kurumun 

hedeflerini gerçekleştirmesinde en önemli rolü üstlenen çalışanları arasında bir 

birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunabilmektedirler. Bu aktiviteler yerine göre 

kurumun kuruluş yıl dönümü kutlamaları olabileceği gibi, bir başarı sonucunda 

gerçekleştirilecek bir ödül töreni de çalışanların birbirleriyle iletişime girmelerini ve 

kaynaşmalarını sağlayabilmektedir. 
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Çalışanlar ve yönetim arasında işleyen iletişim süreci, çeşitli şekillerde tezahur 

eder. Kurum kültürünün de etkisiyle bazı kurumlarda iletişimin işleyişi hiyerarşik 

kurallara göre işlerken, bazılarında bu kuralların etkili olmadığı görülür. Hiyerarşik 

kurallara göre işleyen bir kurumda çalışanları alınan kararlara katmaktan ziyade üst 

yönetimin kendi içerisinde almış olduğu kurallar kurumun yönetilmesinde daha etkili 

olmaktadır. Oysa günümüz halkla ilişkiler anlayışında çalışanların alınacak kararlara 

katılması önem arz etmektedir. Kuruma karşı bağlılığın sağlanması ve yapılan işten 

memnuniyet duyulması için belirlenen amaçlara birlikte yürünmesi gerekmektedir. 

Öte yandan kurum içerisinde işleyen iletişimin şeffaf olması ve çalışanların 

kendilerini ilgilendiren konularda her an bilgi sahibi olmaları, bu kişilerin geleceğe 

güvenle bakmalarına sebep olmakta, bu da onların başarı düzeylerini artırmaktadır. 

Bu manada içsel iletişimi kolaylaştırma rolünü üstlenen halkla ilişkiler 

uygulayıcısından özetle beklenen, kurum içerisinde iki yönlü simetrik bir iletişimin 

işleyişine zemin hazırlamasıdır. Kurumda böyle bir ortamın oluşturulması gelenksel 

yöntemlerle (yüzyüze iletişim veya çeşitli yayınlarla) olabileceği gibi yeni iletişim 

teknolojilerinin sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanılarak da gerçekleştirilebilir. 

Örneğin kurulacak bir intranet ağıyla sadece kurum çalışanlarının erişebileceği bir 

sanal ortamda kuruma ve çalışanlara ilişkin bilgiler paylaşılabilir. Aynı şekilde 

çalışanlar tarafından kurumun işleyişine yönelik dile getirilen itiraz veya öneriler de 

bu ortamda kolaylıkla elde edilebilir.  

4.2.3.2. Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 

Halkla ilişkiler koordinatörlüğü rolü, halkla ilişkiler biriminin gerçekleştirdiği 

uygulamalar ile diğer yönetim birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların 

belirli bir uyum ve koordinasyon içerisinde olması gerektiğine vurgu yapar (Choi, 

2007: 38). Halkla ilişkiler sadece teknik bir faaliyet olmayıp pazarlama, insan 

kaynakları ya da finansal ilişkiler gibi diğer yönetim fonksiyonlarına da destek 

sağlayan bir faaliyet olma özelliğine sahiptir. Bir kurumda halkla ilişkiler 

koordinatörü olarak görev alan kişi, kurum stratejilerinin belirlenmesinde önemli 

görevleri yerine getirir (Grunig vd., 2002: 262). 
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Zaten bir kurumun halkla ilişkileri de yalnızca o kurumdaki halkla ilişkiler 

biriminde görevli olan kişilerin yürüttüğü faaliyetlerle değil, kurumun bir bütün 

olarak aldığı kararlar, yürüttüğü uygulamalar ve gerçekleştirdiği etkinlikler 

doğrultusunda şekillenmektedir (Uysal, 1998: 73).   

Halkla ilişkiler biriminin diğer tüm yönetim fonksiyonlarına destek vermesi ve 

öncelikli olarak birimler arasındaki koordinasyonu sağlaması sayesinde kurumun iç 

ve dış hedef kitleleriyle olan iletişimi daha da gelişecektir. Öte yandan kurumda bir 

birlikteliğin sağlanması, birimlerin birbirlerini rakip ya da öteki olarak 

görmemelerini sağlayacaktır. Bir bütünlük içerisinde hareket edilmesi ise, kurumun 

hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır (Grunig vd., 2002: 265). Bu bütünlük, farklı 

düşüncelerin olmaması anlamında değil, farklı düşüncelerin sentezlenerek uygun bir 

dille sunulması anlamındadır. 

Halkla ilişkiler koordinatörlüğü rolü, kısaca kurumda tek seslilik anlayışının 

gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Her birimin kendi faaliyetlerini farklı 

şekillerde sunması yerine gerçekleştirilen faaliyetlerin tek elden hedef kitlelere 

sunulması kurumun hedef kitleler nezdindeki imaj ve itibarına, olumlu yönde katkı 

sağlayabilir. 

Kurum içerisinde bir koordinasyonun sağlanması sürecinde halkla ilişkiler 

birimi, kurumdaki tüm birimlerle iletişim içerisinde olmalı ve kurumun belirli bir 

düzen içerisinde faaliyette bulunmasına katkıda bulunmalıdır.  

Kurumda her bir birim tarafından yerine getirilen işlevin özünde kurumun nihai 

amacı ile bir bütünlük içerisinde olması ve kurum amaçlarına hizmet etmesi gerektiği 

düşünüldüğünde bu rolün önemi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Uysal, 1998: 

72).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAYICILARININ ROLLERİNİ 
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

1. METODOLOJİ 

1.1. Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemek amacıyla 20.12.2010 

tarihi ile 15.02.2011 tarihi arasında bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket 

formu, hem basılı bir şekilde hem de uygulayıcılara e-mail olarak gönderilebilmesi 

için bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Çalışmanın asıl örneklemi halkla ilişkiler 

ajanslarında çalışan uygulayıcılardan seçilmiş, ancak bir çok ajansta çalışan 

uygulayıcının yoğun çalışmalarından dolayı hem yüz yüze yapılan görüşmelerde hem 

de e-maillerine gönderilen anket formlarını cevaplamakta isteksiz davranmaları, söz 

konusu kişilerin fiziki mekan olarak birbirlerinden çok farklı ve uzak yerlerde 

bulunmaları, söz konusu kişilere tek tek ulaşmanın doğurduğu maddi sıkıntılar gibi 

sebeplerle halkla ilişkiler ajansları haricinde çeşitli kurumların halkla ilişkiler 

departmanlarında hizmet veren uygulayıcılar da, örnekleme dahil edilmiştir. 

Örneklem seçiminde amaca yönelik örneklem esas alınmış ve yukarıda belirtilen 

sınırlılık ve sıkıntılardan dolayı alanda hizmet sunuyor olma şartı çerçevesinde, dört 

ilde (Konya, Ankara, Bursa İstanbul) ulaşılan bütün halkla ilişkiler uygulayıcıları 

örnekleme katılmıştır. Örneklemin illere göre dağılımı ise, Konya: 45 uygulayıcı, 

Ankara: 52 uygulayıcı, Bursa 25 uygulayıcı ve İstanbul: 157 uygulayıcı şeklindedir. 

Katılımcıların bazıları kendilerine e-maille gönderilen anket formunu cevaplama 

yoluyla araştırmaya katılırken; büyük çoğunluğuyla ise yüz yüze anket 

gerçekleştirilmiştir. Ön incelemeler neticesinde 279 anket analiz için uygun 

görülmüştür.  

Araştırmanın uygulanmasında karşılaşılan zorlukların birçoğu, ele alınan 

konuda ülkemizde daha önce gerçekleştirilmiş yeterli araştırmanın olmamasından 

kaynaklanmıştır. Şöyleki; gerçekleştirilen araştırmada ülkemizdeki uygulayıcıların 

rollerini tam manasıyla belirleyebilmek ve herhangi bir faktörü atlamamak için soru 
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sayısı zorunlu olarak fazla tutulmuştur. Toplam 60 sorunun yer aldığı ankete 

özellikle e-mail yoluyla gönderilen kişilerden cevap almada zorluklar yaşanmıştır. 

Yaklaşık 450 e-mailin gönderildiği katılımcılardan sadece 46 geri dönüşüm 

sağlanabilmiştir. Geriye kalan 233 anket ise katılımcılarla yüz yüze görüşme 

neticesinde elde edilmiştir.  

1.2. Veri Toplama Araçları 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemek amacıyla üç bölümden 

oluşan anket formu hazırlanmıştır. İlk bölümde 5’li likert tipinde 50 maddelik bir 

ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçek daha önce aynı konuda yapılmış olan bir çok 

çalışmada (Alanazi, 1993; Reagan vd., 1990; Bankhar, 1996; Leichty ve Springston, 

1996) kullanılmış olan Broom’un 24 maddelik ölçeği ile halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının rollerini daha ayrıntılı bir şekilde ele almış olan Choi (2007)’nin 

kullandığı ölçeğin mixlenmesinden elde edilmiştir. Ölçekte kullanılan itemlerde, hem 

anlaşılırlığı artırmak hem de kullanılan yargıların gerçekleştirilecek analizlere 

uygunluğunu sağlamak için uzman kişilerden de yardım alınarak yer yer değişiklikler 

yapılmıştır. Ayrıca anket gerçekleştirilmeden önce 40 kişi üzerinde ön-teste tabi 

tutulmuş ve getirilen eleştiriler doğrultusunda son kontroller yapıldıktan sonra 

uygulamaya geçilmiştir. Kullanılan ölçekle halkla ilişkiler uygulayıcılarının ifade 

edilen eylemleri ne ölçüde gerçekleştirdiklerini belirlemek için Hiç (1), Çok az (2), 

Bazen (3), Çoğunlukla (4) ve Sürekli (5) aralıklarında cevaplar alınmıştır. Bu 

bölümde kullanılan ölçeğin güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) değeri: .973’dir. 

Anket formunun ikinci bölümünde halkla ilişkiler uygulayıcılarının uygulama 

alanlarında (medya ilişkileri, kriz yönetimi, kurumsal kimlik ve imaj, itibar yönetimi, 

kurumsal sosyal sorumluluk, finansal ilişkiler, sponsorluk, pazarlama iletişimi, 

etkinlik yönetimi, lobicilik, konu/sorun yönetimi, çalışanlarla ilişkiler, toplumla 

ilişkiler ve online halkla ilişkiler) ne sıklıkta hizmet verdiklerini belirlemeye yönelik 

hazırlanan soruya katılımcıların çok az, az, biraz, fazla ve çok fazla şeklinde cevap 

vermeleri istenmiştir. İkinci bölümde kullanılan ölçeğin güvenilirlik (Cronbach’s 

Alpha) değeri ise: ,902’dir.  
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Anket formunun son bölümünde ise katılımcıların sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemeyi amaçlayan soruların yanı sıra uygulayıcıların hizmet 

verdikleri alanı, kullandıkları meslek unvanlarını, herhangi bir halkla ilişkiler 

derneğine üye olup olmadıklarını keşfetmeye yönelik sorulara da yer verilmiştir. 

1.3. Araştırma Soruları  

Ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri üzerine yapılan çalışmalar 

son derece sınırlı olduğundan, bu araştırma betimleyici olarak tasarlanmış ve bundan 

dolayı hipotez kurma yerine sadece araştırma sorularına yer verilmiştir. Çalışmada 

cevapları aranan sorular şunlardır. 

Araştırma Sorusu 1: Ülkemizde halkla ilişkiler alanında görev yapan 

uygulayıcıların üstlendiği roller nelerdir? 

Araştırma Sorusu 2: Uygulayıcılar hangi rolde daha fazla hizmet 

etmektedirler? 

Araştırma Sorusu 3: Uygulayıcıların üstlendikleri rol farklılaştığında hizmet 

ettikleri halkla ilişkiler alanları da farklılaşmakta mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Halkla ilişkiler uygulayıcılarının en fazla ve en az 

hizmet ettikleri uygulama alanları hangileridir? 

1.4. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 

Saha araştırması daha önce de belirtildiği gibi 20 Aralık 2010 tarihi ile 15 

Şubat 2011 tarihleri arasında hem e-mail aracılığıyla hem de yüz yüze görüşme 

yoluyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik programı 

kullanılarak elektronik ortamda analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde 

araştırmaya katılan kişilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin betimleyici 

istatistik teknikleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birincil amacı olan halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin alt boyutlarının belirlenmesinde, keşfedici faktör 

analizi (Exploratory Factor Analysis) kullanılmıştır. Faktör analizi sonucu elde 

edilen gruplar değişken olarak kaydedilip, demografik özelliklerle olan ilişkisi 

Bağımsız Örneklem T-testi (Independent Samples T-Test) ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) aracılığıyla test edilmiştir. Diğer yandan elde edilen faktörler 
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arasındaki ilişkinin şiddetini ortaya koyabilmek için korelasyon analizine 

başvurulmuştur. Yine ortaya konan rollerden birisini benimseyen halkla ilişkiler 

uygulayıcısının, hangi halkla ilişkiler alanlarında daha fazla hizmet verdiğini 

belirlemek için korelasyon analizinden faydalanılmıştır. 

2. BULGULAR  

2.1. Katılımcılara İlişkin Bazı Temel Bilgiler  

Gerçekleştirilen betimleyici istatistik analizleri sonucunda elde edilen, 

katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (yaş, aylık gelir, cinsiyet, eğitim 

durumları), genellikle hizmet verdikleri alanlar, herhangi bir halkla ilişkiler 

derneğine üye olup olmadıkları ve kullandıkları meslek unvanlarına ilişkin bazı 

bulgular aşağıda ayrı ayrı tablolaştırılarak sunulmuştur. Buna göre; 

2.1.1. Katılımcıların Yaş Dağılımı 

Katılımcıların yaş dağılımının betimleyici istatistikleri incelendiğinde en düşük 

19 ve en yüksek 58 yaşında katılımcılarla anket gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. 

Anket sorularını cevaplayanların yaş ortalaması 32.75, dağılımın standart sapması ise 

5.63 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların yaşı kategorilendirildiğinde ise; 

katılımcıların yüzde 28.7’si 19-29, yüzde 63.8’i 30-40, yüzde 6.5’i 41-51 ve yüzde 

0.7’si 52 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Yaş sorusuna 1 kişi (yüzde 0.4) 

cevap vermemiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Yaş Dağılımı 

Yaş Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

19-29 80 28.7 28.8 28.8 

30-40 178 63.8 64.0 92.8 

41-51 18 6.5 6.5 99.3 

52- + 2 .7 .7 100.0 

Toplam 278 99.6 100.0  

Cevapsız 1 .4   

Genel Toplam 279 100.0   
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2.1.2. Katılımcıların Aylık Gelir Durumları 

Katılımcıların aylık gelirlerine ilişkin betimleyici istatistik sonuçlarına 

bakıldığında, en düşük 600 TL, en yüksek 5000 TL gelire sahip oldukları göze 

çarpmaktadır. Bu sonuçlara göre aylık gelirle ilgili soruya cevap veren katılımcıların 

ortalama aylık geliri 1934.37 TL’dir. Aylık gelir kategorilendirildiğinde ise; 

katılımcıların yüzde 9’u 1000 TL ve altında, yüzde 53’ü 1001-2000 TL arasında, 

yüzde 17.6’sı 2001-3000 TL, yüzde 4.3’ü 3001-4000, ve yüzde 2.5’i 4001 TL ve 

üzerinde bir gelire sahiptir. Katılımcıların yüzde 13.6’sı ise bu soruyu cevapsız 

bırakmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Aylık Gelir Durumları 

Sayı En Düşük En Yüksek Aritmetik Ortalama Standart Sapma 

241 600 5000 1934.3734 831.05655 

2.1.3. Katılımcıların Cinsiyetleri 

Ankete katılanların cinsiyet bakımından yüzde 59.1’i kadın, yüzde 40.9’u ise 

erkektir. Cinsiyet oranlarına bakıldığında, karşılaştırmanın yapılabileceği bir düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetleri 

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Kadın 165 59.1 59.1 59.1 

Erkek 114 40.9 40.9 100.0 

Toplam 279 100.0 100.0  

2.1.4. Katılımcıların Genellikle Hizmet Verdikleri Alan 

Hizmet verdikleri alana ilişkin betimleyici istatistik sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların yüzde 20.1’i genellikle kamu kesimine hizmet verirken; yüzde 39.8’i 

ise genelde özel kesime hizmet verdiklerini belirtmişlerdir. Yine sonuçlardan 

katılımcıların yüzde 39.4’ünün ise genel itibariyle hem kamu hem de özel kesime 

hizmet verdikleri görülmektedir. Sonuçlardan hareketle halkla ilişkiler faaliyetleriyle 

ilgili olarak özel kesimin kamu kesimine göre daha fazla hizmet talep ettiği ve 
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uygulayıcıların da bu paralel de kamu kesiminden daha çok özel kesimde hizmet 

ettikleri söylenebilir. 

Tablo 4. Katılımcıların Genellikle Hizmet Verdikleri Alan 

Hizmet Verdiği Alan Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Kamu 56 20.1 20.2 20.2 

Özel kesim 111 39.8 40.1 60.3 

Hem kamu hem özel 
kesim 

110 39.4 39.7 100.0 

Toplam 277 99.3 100.0  

Cevapsız 2 .7   

Genel Toplam 279 100.0   

2.1.5. Katılımcıların Herhangi Bir Halkla İlişkiler Derneğine Üye Olup 
Olmadıkları 

Anket formunda katılımcılara, herhangi bir halkla ilişkiler derneğine üye olup 

olmadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların 

sadece yüzde 8.2’sinin bir halkla ilişkiler derneğine üye olduğu, buna karşılık yüzde 

91.8’inin ise herhangi bir halkla ilişkiler derneğine üye olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sonuçlara bakılarak halkla ilişkiler alanında hizmet eden uygulayıcıların 

dernekleşme oranlarının çok düşük olduğu söylenebilir.  

Tablo 5. Katılımcıların Herhangi Bir Halkla İlişkiler Derneğine Üye Olup 
Olmadıklarına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Evet 23 8.2 8.2 8.2 

Hayır 256 91.8 91.8 100.0 

Toplam 279 100.0 100.0  

Şu ana kadar ülkemizde halkla ilişkiler alanına ilişkin yasal düzenlemelerin 

(kimlerin alanda hizmet edebileceği, mesleki yeterlilik kriterleri vb) hayata 

geçirilememiş olması ve halkla ilişkiler mesleğinin sınırlarının halen belirsizliğini 

koruyor olması dernekleşme olgusunun yeterli olmamasıyla bağlantılı olarak 

açıklanabilir.  
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2.1.6. Bir Halkla İlişkiler Derneğine Üye Olan Katılımcıların Dağılımı 

Bir halkla ilişkiler derneğine üye olan katılımcıların hangi derneğe üye 

olduklarına ilişkin istatistiki bilgilere bakıldığında, yüzde 8.2’lik oranın tekabül ettiği 

23 kişiden 10 tanesinin Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’ne, yine 10 kişinin Bursa 

Halkla İlişkiler Derneği’ne ve son 3 kişinin ise Ankara Halkla İlişkiler Derneği’ne 

üye oldukları görülmektedir. 

Tablo 6. Bir Halkla İlişkiler Derneğine Üye Olan Katılımcıların Dağılımı     

Hangi Derneğe Üye 
Oldukları? Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği 

10 3.6 43.5 43.5 

Bursa Halkla İlişkiler 
Derneği 

10 3.6 43.5 87.0 

Ankara Halkla İlişkiler 
Derneği 

3 1.1 13.0 100.0 

Toplam 23 8.2 100.0  

Bir Halkla İlişkiler 
Derneğine Üye Olmayan 

256 91.8   

Genel Toplam 279 100.0   

2.1.7. Katılımcıların Eğitim Durumları 

Eğitim durumu açısından katılımcıların yüzde 9.3’ü lise, yüzde 79.6’sı 

üniversite ve yüzde 11.1’i lisansüstü eğitime sahip olduklarını ifade etmişlerdir.   

Tablo 7. Katılımcıların Eğitim Durumları 

Mezuniyet Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Lise 26 9.3 9.3 9.3 

Üniversite 222 79.6 79.6 88.9 

Yüksek lisans 31 11.1 11.1 100.0 

Toplam 279 100.0 100.0  

Oranlara bakıldığında katılımcıların büyük bir kısmının (yüzde 90.7) üniversite 

eğitimi almış oldukları görülmektedir.  
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2.1.8. Katılımcıların Mezun Oldukları Fakülteler 

Katılımcıların mezun olduğunuz fakülte sorusuna verdikleri cevaplara 

bakıldığında onbir fakülte, bir meslek yüksek okulu olmak üzere toplam oniki farklı 

birimden mezun oldukları görülmektedir. Katılımcıların yüzde 48.4’ü İletişim, yüzde 

19.4’ü İktisadi ve İdari Bilimler, yüzde 6.5’i Açık Öğretim, yüzde 6.1’i Fen 

Edebiyat, yüzde 1.1’i Teknik Eğitim, yine yüzde 1.1’i Siyasal Bilgiler Fakültesi 

mezunu olduklarını belirtmişken; Ziraat, Eğitim, İlahiyat, Güzel Sanatlar 

fakültelerinden mezun olanların oranı yüzde 0.7’dir.  

Tablo 8. Mezun Oldukları Fakültelere Göre Katılımcıların Dağılımı 

Mezun Olunan Fakülte Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

İletişim 135 48.4 54.9 54.9 

İktisadi ve İdari Bilimler 54 19.4 22.0 76.9 

Açık Öğretim 18 6.5 7.3 84.2 

Fen Edebiyat 17 6.1 6.9 91.1 

Meslek Yüksekokulu 7 2.5 2.8 93.9 

Teknik Eğitim 3 1.1 1.2 95.1 

Siyasal Bilgiler 3 1.1 1.2 96.3 

Ziraat 2 .7 .8 97.1 

Eğitim 2 .7 .8 97.9 

İlahiyat 2 .7 .8 98.7 

Güzel Sanatlar 2 .7 .8 99.5 

Mühendislik 1 .4 .4 100 

Toplam 246 88.2 100.0  

Cevapsız  33 11.8   

Genel Toplam 279 100.0   

Bir kişinin mezun olduğu Mühendislik Fakültesinin toplam oran içindeki 

değeri ise yüzde 0.4’tür. Katılımcıların yüzde 2.5’i ise Meslek Yüksekokulu mezunu 

olduklarını belirtmişlerdir. 
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Sonuçlara bakıldığında alanda hizmet edenlerin yarıya yakınının iletişim 

fakültesi mezunu olmasına karşılık halen yarıdan fazlasının diğer fakültelerden 

mezun oldukları görülmektedir. Ülkemizde alanda eğitim veren iletişim 

fakültelerinin sayısı geçmişle kıyaslanamayacak derecede artmışken alanda hizmet 

sunanların daha çok diğer fakültelerden olması, alanın yapılanmasındaki yasal ve 

mesleki kriterlerdeki boşluklardan kaynaklanmaktadır. Alana yönelik herhangi bir 

yasal düzenleme gerçekleştirilmediği sürece de bu tür sıkıntıların aşılması zor 

gözükmektedir.    

2.1.9. Katılımcıların Kullandıkları Meslek Unvanları 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kullanmış oldukları meslek unvanlarını belirlemeye 

yönelik olarak sorulan soruya verilen cevaplar doğrultusunda oluşturulan Tablo 9 

incelendiğinde katılımcıların yüzde 30.1’inin halkla ilişkiler uzmanı, yüzde 

29.4’ünün basın ve halkla ilişkiler sorumlusu, yüzde 9.3’ünün kurumsal iletişim 

direktörü, yüzde 6.8’inin iletişim danışmanı, yüzde 4.7’sinin müşteri ilişkileri ve 

proje yönetmeni, yüzde 4.3’ünün iletişim koordinatörü, yüzde 3.6’sının halkla 

ilişkiler yöneticisi unvanını kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. 

Bunların haricinde idari işler koordinatörü, pazarlama yöneticisi, medya 

koordinatörü unvanını kullananların oranı yüzde 1.4 olarak belirlenirken; kurumsal 

iletişim asistanı, teknisyen, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, organizasyon 

direktörü unvanını kullananların oranı yüzde 0.7 olarak belirlenmiştir. Son olarak 

marka ve reklam sorumlusu, halkla ilişkiler müşteri asistanı ve sosyal medya 

sorumlusu unvanlarını kullananların oranı ise yüzde 0.4’tür. 

Alanda hizmet edenlerin almış oldukları eğitimde olduğu gibi kullandıkları 

meslek unvanlarında da bir bütünlük olmadığı görülmüştür. Bütünlüğün 

sağlanamamasında halkla ilişkiler kavramının bazı uygulayıcılar tarafından negatif 

bir şekilde algılanmasının yanı sıra, günümüzde alanın çok genişlemiş olmasının da 

uygulayıcıları farklı unvanlara yönelttiği söylenebilir. 
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Tablo 9. Katılımcıların Kullandıkları Meslek Unvanları 

Meslek Unvanı Sayı Yüzde (%)
Geçerli 
Yüzde 

Toplamlı 
Yüzde 

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 84 30.1 31.2 31.2 

Halkla İlişkiler Uzmanı 82 29.4 30.5 61.7 

Kurumsal İletişim Direktörü 26 9.3 9.7 71.2 

İletişim Danışmanı 19 6.8 7.1 78.3 

Müşteri İlişkileri ve Proje Yönetmeni 13 4.7 4.8 83.1 

İletişim Koordinatörü 12 4.3 4.5 87.6 

Halkla İlişkiler Yöneticisi 10 3.6 3.7 91.4 

İdari İşler Koordinatörü 4 1.4 1.5 92.9 

Pazarlama Yöneticisi 4 1.4 1.5 94.4 

Medya Koordinatörü 4 1.4 1.5 95.9 

Kurumsal İletişim Asistanı 2 .7 .7 96.7 

Teknisyen 2 .7 .7 97.4 

Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 2 .7 .7 98.1 

Organizasyon Direktörü 2 .7 .7 98.8 

Marka ve Reklam Sorumlusu 1 .4 .4 99.2 

Halkla İlişkiler Müşteri Asistanı 1 .4 .4 99.6 

Sosyal Medya Sorumlusu 1 .4 .4 100.0 

Toplam 269 96.4 100.0  

Cevapsız 10 3.6   

Genel Toplam 279 100.0   

2.1.10. Katılımcıların Halkla İlişkiler Alanlarındaki Hizmet Dağılımları 

Halkla ilişkiler uygulama alanlarında ne sıklıkta hizmet veriyorsunuz? 

sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplardan fazla ve çok fazlaya ait oranlar 

toplanarak elde edilen verilere bakıldığında uygulayıcıların en fazla toplumla ilişkiler 

(% 70.1), kurumsal sosyal sorumluluk (% 66.5), online halkla ilişkiler (% 61.7), 

kurumsal kimlik ve imaj (% 58) ve itibar yönetimi (%56.1) alanlarında hizmet 

ettikleri görülmektedir.  

Buna karşın aynı soruya verilen cevaplardan çok az ve az cevabına ait oranlar 

toplanarak elde edilen verilere bakıldığında ise halkla ilişkiler uygulayıcılarının en az 



 104

hizmet verdikleri alanların finansal ilişkiler (% 66.2), lobicilik (% 63.6), sponsorluk 

(% 58), kriz yönetimi (% 49.8) ve pazarlama iletişimi (% 42.9) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 10. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Halkla İlişkiler Alanlarında Ne Oranda 
Hizmet Verdiklerine İlişkin Dağılımlar   

Halkla 
İlişkiler 
Alanları 

Çok Az Az Biraz Fazla Çok Fazla Toplam 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

S
ay
ı 

Y
üz

de
 %

 

Medya 
İlişkileri 

83 29.9 20 7.2 29 10.4 41 14.7 105 37.8 278 100

Kriz 
Yönetimi 

97 35 41 14.8 55 19.8 47 17 37 13.4 277 100

Kurumsal 
Kimlik ve 
İmaj 

39 14.1 27 9.8 50 18.1 72 26.1 88 31.9 276 100

İtibar 
Yönetimi 

53 19.1 20 7.2 49 17.6 66 23.7 90 32.4 278 100

Kurumsal 
Sosyal 
Sorumluluk 

33 12 18 6.5 41 14.9 85 30.9 98 35.6 275 100

Finansal 
İlişkiler 

144 51.8 40 14.4 34 12.2 40 14.4 20 7.2 278 100

Sponsorluk 118 42.8 42 15.2 44 15.9 33 12 39 14.1 276 100
Pazarlama 
İletişimi 

97 35 22 7.9 33 11.9 55 19.9 70 25.3 277 100

Etkinlik 
Yönetimi 

68 24.5 21 7.6 44 15.9 73 26.4 71 25.6 277 100

Lobicilik 136 50.6 35 13 31 11.5 34 12.6 33 12.3 269 100
Konu/Sorun 
Yönetimi 

62 22.5 27 9.8 52 18.6 58 21.1 76 27.6 275 100

Çalışanlarla 
İlişkiler 

54 19.9 31 11.4 43 15.8 56 20.6 88 32.4 272 100

Toplumla 
İlişkiler 

29 10.6 21 7.7 32 11.7 64 23.4 128 46.7 274 100

Online 
Halkla 
İlişkiler 

53 19.1 19 6.9 34 12.3 45 16.2 126 45.5 277 100

Sonuçlara bakıldığında ülkemizde halkla ilişkilerin daha çok toplumla iyi 

ilişkiler geliştirme olarak algılandığı ve bu amaçla en çok toplumla ilişkiler alanında 

faaliyette bulunulduğu anlaşılmaktadır. En fazla hizmet verilen diğer alanların da bir 
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kurumun içinde hayat bulduğu toplumun iyi niyetini kazanıp, onayını almasına 

hizmet eden kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal kimlik ve imaj ve itibar yönetimi 

alanları olduğu görülmektedir. Öte yandan en az hizmet edilen alanlara bakıldığında 

ise bu alanların daha çok uzmanlaşmayı gerektiren alanlar olduğu gözden 

kaçmamaktadır.  

2.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemek amacıyla likert tipi 50 

maddelik bir soru formu oluşturulmuş ve katılımcılara uygulanmıştır. 

Katılımcılardan toplanan veriler faktör analizine tabi tutulmuş ve sekiz faktörlü bir 

dağılımın olduğu izlenmiştir. Ancak çıkan son üç faktörü tanımlayan itemlerin çok 

az olduğu (6. faktörü üç, 7. faktörü iki ve 8. faktörü bir item) görülmüştür. 

Bir faktörün tanımlanması için sorulan sorular o olguya ait birbirinden farklı 

ancak birbirini destekleyen unsurları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Burada son üç 

faktörü tanımlayan soru sayısının az olması bu olgular hakkında derinlemesine bilgi 

sahibi olunmasını kısıtlaması sebebiyle söz konusu faktörler ve bunlara ilişkin 

itemler çıkarılarak geriye kalan 39 item üzerinden faktör analizi tekrardan 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öz değer (eigenvalue) ve yamaç eğrisi (secree 

plot) değerleri incelenmiş ve 5 faktör grubunun ele alınabileceği anlaşılmıştır. Bu 

faktörler;  

1- Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü   

2- Gözlemci/Savunucu Rolü 

3- İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

4- İletişim Teknisyeni Rolü 

5- Uzman Reçeteci Rolü’dür 

Faktör gruplarının sınıflandırılma ve değerlendirilmesinde Varimax rotasyonlu 

tablo dikkate alınmıştır. Faktör analizine tabii tutulan maddelerin özdeğeri 

(eigenvalue) 1’den daha büyük ve minimum yükleme büyüklüğü olarak 0.40 kriteri 

kullanılmıştır. Faktör analizine dâhil edilen 39 maddenin güvenilirlik oranı 

(Cronbach’s alpha) .973 olarak bulunmuş olup; söz konusu değerin kabul edilebilir 

sınırlar içinde ve yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu ifade edilmektedir 

(Özdamar, 1999: 522).  
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Tablo 11. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rollerini Belirlemeye Yönelik Faktör 
Analizi Sonuçları (Principal Component Analysis, Varimax Rotation, N= 279) 

Halkla ilişkiler çalışmalarında aşağıdaki aktiviteleri ne  
ölçüde gerçekleştiriyorsunuz? 

X

 

S
D

 

F
ak

tö
r 

Y
ü

k
le

m
es

i 

1. Faktör: Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü    

Halkla ilişkiler konusunda kurum yönetimini bilgilendiririm 3.63 1.23 .706

Toplantılarımızda yönetime sistematik bir halkla ilişkiler planının 
takip edilmesi gerektiğini belirtirim 

3.34 1.35 .700

Kurumu etkileyen krizlerle başa çıkmada bir uzman olarak rol 
oynarım 

3.12 1.27 .695

Kurumsal amaçların başarılmasına engel olabilecek kurumsal 
çevrenin baskılarını gözlemlerim  

3.39 1.18 .664

Bir halkla ilişkiler problemiyle başa çıkabilmek için kurum 
uygulamalarında gerekli olan bir değişikliği desteklemek için kurum 
üyelerini ikna ederim 

3.12 1.22 .657

Halkla ilişkiler problemlerinin çözümü için gerçekleştirilmesi 
gereken eylemlerin yönünü tayin ederim 

3.13 1.37 .611

Halkla ilişkiler problemlerini teşhis ederim ve kurumdaki diğer 
kişilere açıklarım 

3.53 1.15 .605

Kurum çıkarları için çeşitli hedef kitleler ile konuşurum 3.50 1.24 .556

Problemlerin önlenmesi ya da çözümü noktasında yöneticilerin 
yeteneklerini geliştirmesine yardım ederim 

2.68 1.29 .536

Halkla ilişkiler konusunda önemli kararların alınmasına katılması için 
yönetimi cesaretlendiririm 

2.94 1.37 .523

Halkla ilişkiler açısından uygun olmayan kurum uygulamalarıyla 
mücadele ederim 

3.25 1.29 .489

Kurumu tehdit edebilecek beklenmedik olaylarla başa çıkabilmek için 
sorumluluk alırım 

3.51 1.22 .465

Çeşitli hedef kitlelerin düşüncelerinden yönetimi haberdar kılmak 
için kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını rapor ederim 

2.78 1.31 .405

2. Faktör: Gözlemci/Savunucu Rolü  X   SD FY 

Kurumun politik durumunu etkileyebilecek olan sosyal konuları takip 
ederim 

3.71 1.18 .765

Hedef kitlelere uygun bir kurum imajı sunarım 3.80 1.22 .683

Kurumun ekonomik ve sosyal bakış açısını hedef kitlelere sunarım 3.36 1.30 .660

Kurum stratejilerini etkileyebilecek olan önemli hedef kitlelerdeki 
değişiklikleri izlerim 

3.45 1.23 .646

Kurumu etkileyebilecek dış eğilimleri/trendleri gözlemlerim 3.59 1.23 .623

Kurumun pozisyonu hakkında hedef kitlelerde bir anlayışın 
oluşmasını sağlarım 

3.42 1.28 .571

Hedef kitlelerin isteklerine kurumun cevap verebilmesi için gerekli 
olan değişimi harekete geçiririm 

3.17 1.22 .533
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3. Faktör: İletişim Kolaylaştırıcı Rolü X   SD FY 

Kurum çalışanları arasındaki iletişime yardımcı olacak iletişim 
kanallarını ve programlarını sağlarım 

3.03 1.37 .674

Dış hissedar gruplarıyla çatışmalardan ortaya çıkan sorunların 
yönetilmesi için yönetime yardımcı olurum 

2.48 1.30 .659

Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırırım 3.25 1.36 .567

Yönetimin karar alma sürecinde bir katalizör (hızlandırıcı) gibi 
faaliyette bulunurum 

2.86 1.36 .531

Dış hedef kitlelerin düşüncelerinden haberdar olmaları için yönetime 
fırsatlar yaratırım 

2.98 1.31 .509

4. Faktör: İletişim Teknisyeni Rolü X   SD FY 

Günlük olarak medyayı takip eder ve ilgili haberleri dosyalarım 3.57 1.51 .771

Medya organlarıyla irtibat kurarak kuruma ilişkin haberlerin çeşitli 
araçlarda yer almasını sağlarım 

3.24 1.64 .754

Halkla ilişkiler faaliyetleri için gerekli olan yazılı materyalleri (basın 
bildirisi, vb.) hazırlarım 

3.37 1.60 .716

Kurumu tanıtıcı broşür, kitapçık vb. yayın araçlarını çıkarırım 2.72 1.53 .614

Halkla ilişkiler faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli grafik ve fotoğrafları 
hazırlarım 

3.05 1.51 .614

Başkalarınca hazırlanan yazılı materyalleri gramer bilgisi açısından 
denetlerim gerekirse yeniden yazarım 

3.28 1.43 .601

Kurum için önemli olan konular hakkında medyada çıkan haberlerle 
ilgili olarak çalışanları bilgilendiririm 

3.63 1.28 .497

5. Faktör: Uzman Reçeteci Rolü X   SD FY 

Kurumla ilgili çeşitli araştırmaları yaparım veya koordine ederim 3.00 1.31 .667

Büyük sorunlardan kaynaklanan tehditlere nasıl cevap verilmesi 
gerektiği noktasında öneride bulunurum 

3.37 1.26 .641

Kurumun hedef kitlelerini olumsuz şekilde etkileyebilecek olan kurum 
uygulamalarıyla mücadele ederim 

3.29 1.29 .640

Kuruma ilişkin dışarıda konuşulanları analiz ederim 3.67 1.20 .609

İletişim problemlerini belirlemek için hizmet verdiğim kurumlardaki 
iletişim koşullarını denetlerim 

2.95 1.33 .553

Halkla ilişkiler problemlerinin çözümü için yönetime alternatif 
yaklaşımlar sunarım 

3.23 1.37 .498

Kurumdaki herhangi bir halkla ilişkiler probleminde üst yönetim beni 
sorumlu görür 

3.05 1.44 .459

Faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme değeri 0.955; 

Barlett’s testi sonucu değeri 7741.4 ve p< .0001 düzeyinde gerçekleşmiştir. Elde 

edilen sonuçlar; bulguların yüksek derecede gerçekleştiğini ve kabul edilebilir 

sınırlar içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Analizde kullanılan 39 itemin faktör 

yüklemesi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Analiz sonucunda ortaya çıkan beş faktörden ilki toplam varyansın yüzde 

16.97’sini, ikincisi yüzde 12.91’ini, üçüncüsü yüzde 12.45’ini, dördüncüsü yüzde 

12.22’sini, beşincisi ise yüzde 11.48’ini açıklamaktadır. Açıklanan toplam varyans 

ise yüzde 66.05’tir. Bu değer sosyal bilimler için iyi bir değer olarak kabul 

edilmektedir. Elde edilen bu beş faktör daha sonra değişken olarak kaydedilerek 

sosyo demografik özellikler ile olan ilişkileri de analiz edilmiştir. 

Tablo 12. Faktör Özdeğerleri, Açıklanan Varyans Oranları ve Güvenilirlik Düzeyleri 

 
FAKTÖRLER 

Özdeğer 
(Eigenvalue) 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Güvenilir
lik (α) 

Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı 
Rolü 

19.49 16.97 .938 

Gözlemci/Savunucu Rolü 1.84 12.91 .900 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 1.66 12.45 .859 

İletişim Teknisyeni Rolü 1.57 12.22 .904 

Uzman Reçeteci Rolü 1.18 11.48 .906 

Toplam  66.05 .973 

KMO Measure of Sampling Adequacy: .955; Barlett’s Test of Sphericity: X2= 
7741.4; df= 741; p= .000 

2.2.1. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

Analiz sonuçlarına bakıldığında halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği 

birinci rolün, Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü olduğu görülür. Birinci 

faktörün öz değeri 19.49; güvenilirlik derecesi ise .938 gibi oldukça yüksek bir 

değere sahiptir. Faktörün açıkladığı varyans da 16.97 olarak belirlenmiştir. Sorun 

Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü’ne ait maddeler incelendiğinde; halkla ilişkiler 

konusunda kurum yönetimini bilgilendiririm, toplantılarımızda yönetime sistematik 

bir halkla ilişkiler planının takip edilmesi gerektiğini belirtirim, kurumu etkileyen 

krizlerle başa çıkmada bir uzman olarak rol oynarım, kurumsal amaçların 

başarılmasına engel olabilecek kurumsal çevrenin baskılarını gözlemlerim, bir halkla 

ilişkiler problemiyle başaçıkabilmek için kurum uygulamalarında gerekli olan bir 

değişikliği desteklemek için kurum üyelerini ikna ederim, halkla ilişkiler 

problemlerinin çözümü için gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin yönünü tayin 

ederim, halkla ilişkiler problemlerini teşhis ederim ve kurumdaki diğer kişilere 
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açıklarım, kurum çıkarları için çeşitli hedef kitleler ile konuşurum, problemlerin 

önlenmesi ya da çözümü noktasında yöneticilerin yeteneklerini geliştirmesine yardım 

ederim, halkla ilişkiler konusunda önemli kararların alınmasına katılması için 

yönetimi cesaretlendiririm, halkla ilişkiler açısından uygun olmayan kurum 

uygulamalarıyla mücadele ederim, kurumu tehdit edebilecek beklenmedik olaylarla 

başa çıkabilmek için sorumluluk alırım ve çeşitli hedef kitlelerin düşüncelerinden 

yönetimi haberdar kılmak için kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını rapor ederim 

maddelerinin yer aldığı görülmektedir. 

2.2.1.1. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Sosyo Demografik 
Değişkenler  

2.2.1.1.1.  Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Cinsiyet 

Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ile demografik değişkenler 

arasındaki ilişki incelendiğinde cinsiyet değişkeninin anlamlı bir farklılaşma 

meydana getirmediği ortaya çıkmaktadır (t= -1.54; sd.= 277; p> .05) (bknz: Ek 1.). 

Bir başka anlatımla halkla ilişkiler uygulayıcılarının yerine getirdikleri rollerden 

birisi olan Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolüyle ilgili eylemleri 

gerçekleştirme bakımından kadınlar ( X = 3.15) ve erkekler ( X = 3.33) birbirine 

yakın değerlere sahiptirler.  

2.2.1.1.2. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyi  

Katılımcıların eğitim düzeyi ile Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı rolü 

arasında ise anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır (F=8.01; sd.=2; p < .01). 

Tablo 13. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ile Eğitim Düzeyi Arasındaki 
Farklılaşma 

ANOVA 

 
Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 14.025 2 7.012 8.013 .000 

Within Groups 241.527 276 .875   

Total 255.552 278    
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Buna göre halkla ilişkiler uygulayıcılarının eğitim seviyesi yükseldikçe, Sorun 

Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolünü daha fazla yerine getirdikleri görülmektedir. 

Bu sonuçla ilgili veriler Tablo 14’te sunulmuştur.  

Tablo 14. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

Sorun Çözme Sürecini 
Kolaylaştırıcı Rolü N Mean Std. Deviation 

Lise 26 3.0737 .90974 

Üniversite 222 3.1614 .97919 

Yüksek lisans 31 3.8610 .54589 

Total 279 3.2309 .95878 

Bu doğrultuda betimleyici istatistikler ve çoklu karşılaştırma tablosu 

incelendiğinde ise; farklılaşmanın yüksek lisans mezunları ile üniversite ve lise 

eğitimine sahip katılımcılar arasında yaşandığı ortaya çıkmaktadır (bknz: Ek 2.).  

2.2.1.1.3. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyi 

Gelir düzeyi (F=11.66; sd.=4; p < .01) ile Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı 

rolü arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Çoklu karşılaştırma 

tablosu incelendiğinde 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan uygulayıcılarla 1000 

TL ve altında aylık gelire sahip olan uygulayıcılar arasında anlamlı bir farklılaşma 

olduğu, yine 3001 -4000 TL arasında gelire sahip olan uygulayıcılar ile de 1001- 

2000 TL arasında aylık gelire sahip uygulayıcılarla 1000 TL ve altında aylık gelire 

sahip olan uygulayıcılar arasında anlamlı bir farklılaşmanın gerçekleştiği 

görülmüştür.  

Tablo 15. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ile Gelir Düzeyi Arasındaki 
Farklılaşma 

ANOVA 

 
Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 38.201 4 9.550 11.661 .000 

Within Groups 193.277 236 .819   

Total 231.477 240    
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Bir diğer farklılaşma ise 2001-3000 TL arasında aylık gelire sahip olan halkla 

ilişkiler uygulayıcıları ile 2000 TL’den daha az aylık gelire sahip olan uygulayıcılar 

arasındadır (bknz: Ek 3.). 

Buna göre aylık geliri fazla olan halkla ilişkiler uygulayıcıları aylık geliri 

düşük olan uygulayıcılara göre Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolünü daha 

fazla sergilemektedirler  

Tablo 16. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki 

Sorun Çözme Sürecini 
Kolaylaştırıcı Rolü N Mean Std. Deviation 

1000 TL ve altında 25 2.4092 .95038 

1001-2000 TL 148 3.0753 .98606 

2001-3000 TL 49 3.5914 .70861 

3001-4000 TL 12 3.9936 .56380 

4001 TL ve üzeri 7 4.0659 .42233 

Total 241 3.1856 .98208 

2.2.1.1.4. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Yaş 

Katılımcıların yaşı ile (F= 2.52; sd.= 3; p> .05), Sorun Çözme Sürecini 

Kolaylaştırıcı faktörü arasında ise anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır (bknz: 

Ek 4.). 

2.2.2. Gözlemci/Savunucu Rolü 

Analiz sonuçlarına bakıldığında halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği 

ikinci rolün, Gözlemci/Savunucu Rolü olduğu görülür. Bu rolü meydana getiren 

maddeler; kurumun politik durumunu etkileyebilecek olan sosyal konuları takip 

ederim, hedef kitlelere uygun bir kurum imajı sunarım, kurumun ekonomik ve sosyal 

bakış açısını hedef kitlelere sunarım, kurum stratejilerini etkileyebilecek olan önemli 

hedef kitlelerdeki değişiklikleri izlerim, kurumu etkileyebilecek dış eğilimleri/ 

trendleri gözlemlerim, kurumun pozisyonu hakkında hedef kitlelerde bir anlayışın 

oluşmasını sağlarım, hedef kitlelerin isteklerine kurumun cevap verebilmesi için 

gerekli olan değişimi harekete geçiririm şeklindedir. Gözlemci/Savunucu Rolü 
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toplam varyansın yüzde 12.91’ini açıklarken faktörün güvenilirlik değeri 

(Cronbach’s α) =.900 ve öz değeri (eigenvalue) 1.84’tür. 

2.2.2.1. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Sosyo Demografik Değişkenler  

2.2.2.1.1. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Cinsiyet 

Gözlemci/Savunucu Rolü ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 

incelendiğinde cinsiyetin, anlamlı bir farklılaşma meydana getirmediği (t= -1.391; 

sd.= 277; p> .05) ortaya çıkmaktadır (bknz: Ek 5.).  

2.2.2.1.2. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Eğitim Düzeyi 

Katılımcıların eğitim düzeyi ile Gözlemci/Savunucu Rolü arasında anlamlı bir 

farklılaşma bulunmaktadır (F= 3.57; sd.= 2; p< .05).  

Tablo 17. Gözlemci/Savunucu Rolü ile Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
Gözlemci/Savunucu Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.727 2 3.363 3.574 .029 

Within Groups 259.717 276 .941   

Total 266.444 278    

Betimleyici istatistikler ve çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde, 

farklılaşmanın yüksek lisans mezunları ile üniversite eğitimine sahip halkla ilişkiler 

uygulayıcıları arasında yaşandığı ortaya çıkmaktadır (bknz: Ek 6.). 

Buna göre yüksek lisans mezunu halkla ilişkiler uygulayıcıları; üniversite 

eğitimi almış uygulayıcılara göre Gözlemci/Savunucu Rolüne ait eylemleri daha 

fazla gerçekleştirmektedirler.  

Tablo 18. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

Gözlemci/Savunucu Rolü 
N Mean Std. Deviation 

Lise 26 3.5330 .83940 

Üniversite 222 3.4450 1.02651 

Yüksek lisans 31 3.9416 .55474 

Total 279 3.5084 .97900 
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2.2.2.1.3. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Gelir Düzeyi 

Gözlemci/Savunucu Rolü ile halkla ilişkiler uygulayıcılarının gelir düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur (F=6.64; sd.=4; p<.05). 

Tablo 19. Gözlemci/Savunucu Rolü ile Gelir Düzeyi Arasındaki Farklılaşma  

ANOVA 

 
Gözlemci/Savunucu Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.164 4 6.041 6.646 .000 

Within Groups 214.498 236 .909   

Total 238.662 240    

İlgili analiz tabloları incelendiğinde 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan 

halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla 1000 TL ve altında aylık gelire sahip olan 

uygulayıcılar arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu gibi, 2001-3000 TL arasında 

aylık gelire sahip olan uygulayıcılar ile 2000 TL’den az aylık gelire sahip olan 

uygulayıcılar arasında da, anlamlı bir farklılaşmaya rastlanılmıştır (bknz: Ek 7.). 

2.2.2.1.4. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Yaş 

Araştırmaya katılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının yaşı (F=4.64; sd.=3; 

p<.05) ile Gözlemci/Savunucu Rolü arasında da anlamlı bir farklılaşmanın olduğu 

görülmüştür.  

Tablo 20. Gözlemci/Savunucu Rolü ile Katılımcıların Yaşı Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
Gözlemci/Savunucu Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12.890 3 4.297 4.645 .003 

Within Groups 253.433 274 .925   

Total 266.322 277    

Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde farklılaşmanın, 41-51 yaş 

aralığındaki kişiler ile 40 ve altındaki yaşlarda bulunan kişiler arasında olduğu 

görülmektedir (bknz: Ek 8.).  
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Analiz sonuçları incelendiğinde, 41-50 yaş aralığında olan halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının 40 ve altındaki yaşlarda olan uygulayıcılara göre bu rolün 

gereklerini daha az yerine getirdikleri Tablo 21’deki sonuçlarda görülmektedir.  

Tablo 21. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Katılımcıların Yaşı Arasındaki İlişki 

Gözlemci/Savunucu Rolü 
N Mean Std. Deviation 

19-29 80 3.5771 .97076 

30-40 178 3.5591 .90693 

41-50 18 2.6905 1.40078 

51-+ 2 3.4286 .20203 

Total 278 3.5071 .98054 

2.2.3. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü  

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü olarak adlandırılan üçüncü faktör çatısı altında yer 

alan maddeler; kurum çalışanları arasındaki iletişime yardımcı olacak iletişim 

kanalları ve programlarını sağlarım, dış hissedar gruplarıyla çatışmalardan ortaya 

çıkan sorunların yönetilmesi için yönetime yardımcı olurum, üst yönetim ve 

çalışanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırırım, yönetimin karar alma sürecinde bir 

katalizör (hızlandırıcı) gibi faaliyette bulunurum, dış hedef kitlelerin düşüncelerinden 

haberdar olmaları için yönetime fırsatlar yaratırım olmak üzere toplam beş tanedir. 

Söz konusu faktör toplam varyansın yüzde 12.45’ini açıklamaktadır. Güvenilirlik 

değeri .859, özdeğeri ise 1.66’dır. 

2.2.3.1. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Sosyo Demografik Değişkenler 

2.2.3.1.1. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Cinsiyet 

Cinsiyet (t= -1.515; sd.= 277; p> .05) ile İletişim Kolaylaştırıcı Rolü arasında 

anlamlı bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır (bknz: Ek 9.).  

2.2.3.1.2. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyi ile İletişim Kolaylaştırıcı Rolü arasında ise anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu (F= 3.69; sd.= 2; p< .05) görülmüştür. 
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Tablo 22. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ile Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

Çoklu tablolara bakıldığında farklılaşmanın yüksek lisans mezunu halkla 

ilişkiler uygulayıcıları ile üniversite mezunu uygulayıcılar arasında olduğu tespit 

edilmiştir (bknz: Ek 10.).  

Sonuçlar yüksek lisans mezunu uygulayıcıların, İletişim Kolaylaştırıcı Rolünü 

üniversite mezunu olan uygulayıcılardan daha fazla yerine getirdiklerini göstermiştir.  

Tablo 23. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

2.2.3.1.3. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyi 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ile gelir değişkeni arasında bir anlamlı farklılaşma 

olup olmadığına bakılmış, aralarında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür 

(F=7.62; sd.=4; p < .01).  

Tablo 24. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ile Gelir Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32.064 4 8.016 7.624 .000 

Within Groups 248.147 236 1.051   

Total 280.212 240    

 
İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.262 2 4.131 3.694 .026 

Within Groups 308.602 276 1.118   

Total 316.864 278    

İletişim Kolaylaştırıcı 
Rolü N Mean Std. Deviation 

Lise 26 2.7615 1.12573 

Üniversite 222 2.8832 1.08265 

Yüksek lisans 31 3.4065 .77198 

Total 279 2.9300 1.06761 
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Buna göre, 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olanlar ile 2000 TL’den daha az 

gelire sahip olanların oluşturduğu iki grup (1000 TL ve altında aylık gelire sahip 

olanlar ve 1001-2000 TL aylık gelire sahip olanlar) arasında anlamlı bir farklılaşma 

olduğu, yine ikinci bir farklılaşmanın da 2001-3000 TL aylık gelire sahip olan 

uygulayıcılar ile yukarıda belirtilen iki grup uygulayıcı arasında olduğu tespit 

edilmiştir (bknz: Ek 11.). Sonuçlara göre 2001-3000 TL aylık gelire sahip olan 

uygulayıclarla 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan uygulayıcılar, adı geçen rolün 

gereklerini farklılaşmanın olduğu diğer iki gelir grubunda yer alan uygulayıcılara 

göre daha çok yerine getirmektedirler.  

Tablo 25. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki 

2.2.3.1.4. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Yaş 

Araştırmaya katılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının yaşı ile İletişim 

Kolaylaştırıcı Rolü arasında ise anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir (bknz: 

Ek 12.). 

2.2.4. İletişim Teknisyeni Rolü 

Faktör analizi sonucu elde edilen dördüncü rol ya da diğer ifadeyle faktör ise 

İletişim Teknisyeni Rolüdür. Bu faktör toplam açıklanan varyansın yüzde 12.22’sini 

açıklamaktadır. Faktörün güvenilirlik derecesi .904 ve öz değeri ise 1.57 olarak 

gerçekleşmiştir. 

İletişim Teknisyeni Rolü, günlük olarak medyayı takip eder ve ilgili haberleri 

dosyalarım, medya organlarıyla irtibat kurarak kuruma ilişkin haberlerin çeşitli 

araçlarda yer almasını sağlarım, halkla ilişkiler faaliyetleri için gerekli olan yazılı 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 
N Mean Std. Deviation 

1000 TL ve altında 25 2.2960 1.17064 

1001-2000 TL 148 2.7642 1.05431 

2001-3000 TL 49 3.4299 .84229 

3001-4000 TL 12 2.9667 1.18424 

4001TL ve üzeri 7 3.8571 .62944 

Total 241 2.8928 1.08053 
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materyalleri (basın bildirisi vb.) hazırlarım, kurumu tanıtıcı broşür, kitapçık vb. yayın 

araçlarını çıkarırım, halkla ilişkiler faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli grafik ve 

fotoğrafları hazırlarım, başkalarınca hazırlanan yazılı materyalleri gramer bilgisi 

açısından denetlerim gerekirse yeniden yazarım, kurum için önemli olan konular 

hakkında medyada çıkan haberlerle ilgili olarak çalışanları bilgilendiririm 

maddelerinden meydana gelmektedir.  

2.2.4.1. İletişim Teknisyeni Rolü ve Sosyo Demografik Değişkenler 

2.2.4.1.1. İletişim Teknisyeni Rolü ve Cinsiyet 

İletişim Teknisyeni Rolü ile demografik değişkenler arsında anlamlı bir 

farklılaşma olup olmadığına bakıldığında cinsiyet ile anlamlı bir farklılaşmanın 

olmadığı (t= -1.775; sd.= 277; p> .05) görülmüştür (bknz: Ek 13.).  

2.2.4.1.2. İletişim Teknisyeni Rolü ve Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyi (F= 9.55; sd.= 2; p< .01) ile İletişim Teknisyeni Rolü arasında 

anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 26. İletişim Teknisyeni Rolü ile Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
İletişim Teknisyeni Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26.085 2 13.042 9.559 .000 

Within Groups 376.584 276 1.364   

Total 402.669 278    

Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında farklılaşmanın yüksek lisans 

mezunu uygulayıcılar ile üniversite ve lise mezunu uygulayıcılar arasında olduğu 

görülmüştür (bknz: Ek. 14.). Buna göre yüksek lisans mezunu olan uygulayıcılar, 

üniversite ve lise mezunu olan uygulayıcılara göre İletişim Teknisyeni Rolünün 

içerdiği fiilleri daha çok yerine getirmektedirler. 

2.2.4.1.3. İletişim Teknisyeni Rolü ve Gelir Düzeyi 

Gelir değişkeni (F= 8.49; sd.= 4; p< .01)  ile İletişim Teknisyeni Rolü arasında 

anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.  
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Tablo 27. İletişim Teknisyeni Rolü ile Gelir Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
İletişim Teknisyeni Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 43.679 4 10.920 8.497 .000 

Within Groups 303.295 236 1.285   

Total 346.974 240    

Hangi gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma olduğuna bakıldığında öncelikli 

olarak 2001-3000 TL aylık gelire sahip olan uygulayıcılar ile 2000 TL ve altında 

aylık gelire sahip olan uygulayıcıların oluşturduğu iki grup (1000 TL ve altında aylık 

gelire sahip olanlar ve 1001-2000 TL aylık gelire sahip olanlar) arasında, ikinci 

olarak 3001-4000 TL aylık gelire sahip olan uygulayıcılarla yine yukarıda belirtilen 

iki grup arasında ve son olarak da 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan 

uygulayıcılarla 1000 TL ve altında aylık gelire sahip olan kişiler arasında anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu görülmektedir (bknz: Ek. 15.).  

2.2.4.1.4. İletişim Teknisyeni Rolü ve Yaş 

Araştırmaya katılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının yaşı ile İletişim 

Teknisyeni Rolü arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığına bakılmış, ancak 

anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir (bknz: Ek 16.).  

2.2.5. Uzman Reçeteci Rolü 

Faktör analizi sonucunda elde edildikten sonra değişken olarak kaydedilen son 

faktör, Uzman Reçeteci Rolüdür. Uzman Reçeteci Rolünün öz değeri 1.18; 

güvenilirlik derecesi ise .906’dır. Faktör, toplam varyansın 11.48’ini açıklamaktadır. 

Bu faktörün alt yapısını;  kurumla ilgili çeşitli araştırmaları yaparım veya koordine 

ederim, büyük sorunlardan kaynaklanan tehditlere nasıl cevap verilmesi gerektiği 

noktasında öneride bulunurum, kurumun hedef kitlelerini olumsuz şekilde 

etkileyebilecek olan kurum uygulamalarıyla mücadele ederim, kuruma ilişkin 

dışarıda konuşulanları analiz ederim, iletişim problemlerini belirlemek için hizmet 

verdiğim kurumlardaki iletişim koşullarını denetlerim, halkla ilişkiler problemlerinin 

çözümü için yönetime alternatif yaklaşımlar sunarım ve kurumdaki herhangi bir 
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halkla ilişkiler probleminde üst yönetim beni sorumlu görürden oluşan toplam yedi 

madde oluşturmaktadır. 

2.2.5.1. Uzman Reçeteci Rolü ve Sosyo Demografik Değişkenler 

2.2.5.1.1. Uzman Reçeteci Rolü ve Cinsiyet 

Uzman Reçeteci Rolü ile cinsiyet (t= -1.667; sd.= 277; p> .05) arasında anlamlı 

bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır (bknz: Ek 17).  

2.2.5.1.2. Uzman Reçeteci Rolü ve Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyi ile Uzman Reçeteci Rolü arasında anlamlı bir farklılaşma (F= 

7.01; sd.= 2; p< .05) mevcuttur.  

Tablo 28. Uzman Reçeteci Rolü ile Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
Uzman Reçeteci Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 14.903 2 7.452 7.013 .001 
Within Groups 293.283 276 1.063   
Total 308.187 278    

Bu farklılaşmanın yüksek lisans mezunu kişiler ile lise ve üniversite mezunu 

kişiler arasında olduğu tespit edilmiştir (bknz: Ek 18.). Analiz sonuçlarına göre söz 

konusu rolü, yüksek lisans mezunlarının lise ve üniversite mezunlarına göre daha 

fazla yerine getirdikleri görülmektedir.  

Tablo 29. Uzman Reçeteci Rolü ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki 

 

 

 

Uzman Reçeteci 
Rolü N Mean Std. Deviation 

Lise 26 3.0714 .95212 

Üniversite 222 3.1582 1.08967 

Yüksek lisans 31 3.8802 .52307 

Total 279 3.2303 1.05289 
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2.2.5.1.3. Uzman Reçeteci Rolü ve Gelir Düzeyi 

Uzman Reçeteci Rolü ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılaşma olup 

olmadığına bakıldığında ise bu iki değişkenin anlamlı bir farklılaşmaya neden 

oldukları tespit edilmiştir (F=9.50; sd.=4; p<.01).  

Tablo 30. Uzman Reçeteci Rolü ile Gelir Düzeyi Arasındaki Farklılaşma 

ANOVA 

 
Uzman Reçeteci Rolü 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 38.060 4 9.515 9.500 .000 

Within Groups 236.368 236 1.002   

Total 274.428 240    

Buna göre; 1001- 2000 TL arasında aylık gelire sahip olan uygulayıcılar ile, 

1000 TL ve altında aylık gelire sahip olan uygulayıcılar arasında; 2001-3000 TL 

arasında aylık gelire sahip olanlar ile, 2000 TL’nin altında aylık gelire sahip olan iki 

grup arasında; 3001-4000 TL aylık gelire sahip olan uygulayıcılar ile, 1000 TL ve 

altında aylık gelire sahip olan uygulayıcılar arasında ve son olarak da 4001 TL ve 

üzeri aylık gelire sahip olan uygulayıcılar ile 1000 TL ve altında gelire sahip olan 

uygulayıcılar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir (bknz: Ek 

19.).  

2.2.5.1.4. Uzman Reçeteci Rolü ve Yaş 

Uzman Reçeteci Rolü ile yaş (F=1.74; sd.= 3; p>.05) değişkeni arasında ise 

anlamlı bir farklılaşmanın izlerine rastlanılmamıştır (bknz: Ek 20.). 

2.3. Faktörler Arası Korelasyon Analizi 

Faktörler arası ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için korelasyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde faktörler 

arasındaki ilişkinin yönünün pozitif, şiddetinin ise orta düzeyde ve güçlü olduğu 

tespit edilmiştir. Buna göre; 
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Tablo 31. Faktörler Arası Korelasyon Analizi  

FAKTÖRLER 

S
or

un
 Ç

öz
m

e 
S

ür
ec

in
i 

K
ol

ay
la
şt
ır
ıc
ı  

G
öz

le
m

ci
/ S

av
un

uc
u 

İl
et

iş
im

 
K

ol
ay

la
şt
ır
ıc
ı 

İl
et

iş
im

 T
ek

ni
sy

en
i 

U
zm

an
 R

eç
et

ec
i 

Sorun Çözme Sür. 
Kolaylaştırıcı 1 .742** .773** .721** .789** 

Gozlemci/Savunucu .742** 1 .699** .651** .727** 

İletişim Kolaylaştırıcı .773** .699** 1 .715** .776** 

İletişim Teknisyeni .721** .651** .715** 1 .729** 

Uzman Reçeteci .789** .727** .776** .729** 1 

Not: ** p< .01 

 Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= 

.789, p< .01); 

 Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve İletişim Kolaylaştırıcı faktörü 

arasında (r= .773, p< .01);  

 Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve Gözlemci /Savunucu faktörü 

arasında (r= .742, p< .01);  

 Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve İletişim Teknisyeni faktörü arasında 

(r= .721, p< .01); 

 Gözlemci /Savunucu ve İletişim Kolaylaştırıcı faktörü arasında (r= .699, p< 

.01);  

 Gözlemci /Savunucu ve İletişim Teknisyeni faktörü arasında (r= .651, p< 

.01); 

 Gözlemci /Savunucu ve Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .727, p< .01); 

 İletişim Kolaylaştırıcı ve İletişim Teknisyeni faktörü arasında (r= .715, p< 

.01); 
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 İletişim Kolaylaştırıcı ile Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .776, p< .01); 

  İletişim Teknisyeni ile Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .729, p< .01) bir 

ilişki mevcuttur. 

Analiz sonuçları faktörler arasındaki ilişkinin şiddeti açısından 

değerlendirildiğinde en güçlü ilişkinin, Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve 

Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .789, p< .01) olduğu görülür. Diğer bir 

anlatımla Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırma Rolünü üstlenen kişiler aynı zamanda 

en fazla uzman reçeteci rolünü yerine getirmektedirler.  

Aralarındaki ilişkinin şiddeti açısından diğer faktörlere bakıldığında ise İletişim 

Kolaylaştırıcı ile Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .776, p< .01) pozitif yönde 

güçlü;  Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve İletişim Kolaylaştırıcı faktörü 

arasında (r= .773, p< .01) pozitif yönde güçlü; Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı 

ve Gözlemci /Savunucu faktörü arasında (r= .742, p< .01) pozitif yönde güçlü; 

İletişim Teknisyeni ile Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .729, p< .01) pozitif 

yönde güçlü; Gözlemci /Savunucu ve Uzman Reçeteci faktörü arasında (r= .727, p< 

.01) pozitif yönde güçlü; Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı ve İletişim Teknisyeni 

faktörü arasında (r= .721, p< .01) pozitif yönde güçlü;  İletişim Kolaylaştırıcı ve 

İletişim Teknisyeni faktörü arasında (r= .715, p< .01) pozitif yönde güçlü bir ilişki 

olduğu görülürken; Gözlemci /Savunucu ve İletişim Kolaylaştırıcı faktörü arasında 

(r= .699, p< .01) pozitif yönde orta düzeyde ve son olarak Gözlemci /Savunucu ve 

İletişim Teknisyeni faktörü arasında (r= .651, p< .01) pozitif yönde yine orta 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

2.4. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rol Tercihlerine Göre Hizmet 
Verdikleri Halkla İlişkiler Uygulama Alanları 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendikleri role göre farklı halkla ilişkiler 

alanlarına yönelip yönelmediklerini ortaya koymak için gerçekleştirilen korelasyon 

analizi sonuçları, farklı rolleri benimseyen uygulayıcıların halkla ilişkilerin farklı 

alanlarına yöneldiklerini ortaya koymuştur (bknz: Tablo 32).  
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Tablo 32. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri ve Uygulama Alanları 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Halkla ilişkiler uygulama alanlarının on dört tane olması ve her bir rolü 

benimseyen uygulayıcıların bu alanlara olan ilgisini yorumlamanın çok uzun ve 

kargaşaya sebebiyet vereceği düşüncesiyle her bir rolün en fazla ilişkili görüldüğü ilk 

beş uygulama alanı değerlendirilmeye alınmıştır. 

Buna göre; Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolünü benimseyen halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının en fazla itibar yönetimi (r= .551, p< .01); ikinci olarak 

pazarlama iletişimi (r= .550, p< .01); üçüncü olarak kurumsal kimlik ve imaj (r= 

.518, p< .01); dördüncü olarak kriz yönetimi (r= .498, p< .01) ve beşinci olarak da 

etkinlik yönetimi alanına yöneldikleri tespit edilmiştir. Yine sonuçlardan Sorun 

Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ile söz konusu alanlar arasındaki ilişkinin 

yönünün, pozitif ve şiddetinin, orta düzey olduğu görülmektedir.  
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ili
şk

ile
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Faktörler  

Sorun Çözme 
Sürecini  
Kolaylaş. 
Rolü 

.477 
** 

.498 
** 

.518 
** 

.551 
** 

.382 
** 

.281 
** 

.473 
** 

.550 
** 

.489 
** 

.435 
** 

.447 
** 

.341 
** 

.258 
** 

.179 
** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 

278 277 276 278 275 278 276 277 277 269 275 272 274 277 

Gözlemci/ 
Savunucu 
Rolü 

.407 
** 

.421 
** 

.515 
** 

.513 
** 

.387 
** 

.240 
** 

.382 
** 

.408 
** 

.381 
** 

.343 
** 

.405 
** 

.282 
** 

.351 
** 

.247 
** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

278 277 276 278 275 278 276 277 277 269 275 272 274 277 

İletişim 
Kolaylaş. 
Rolü 

.449 
** 

.444 
** 

.465 
** 

.470 
** 

.347 
** 

.396 
** 

.432 
** 

.497 
** 

.440 
** 

.447 
** 

.407 
** 

.418 
** 

.259 
** 

.181 
** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 

278 277 276 278 275 278 276 277 277 269 275 272 274 277 

İletişim 
Tenkis. 
Rolü 

.729 
** 

.494 
** 

.483 
** 

.502 
** 

.347 
** 

.232 
** 

.550 
** 

.542 
** 

.536 
** 

.380 
** 

.314 
** 

.266 
** 

.148 
* 

.176 
** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .003 

278 277 276 278 275 278 276 277 277 269 275 272 274 277 

Uzman 
Reçeteci 
Rolü 

.473 
** 

.495 
** 

.513 
** 

.520 
** 

.433 
** 

.302 
** 

.445 
** 

.489 
** 

.468 
** 

.465 
** 

.423 
** 

.353 
** 

.220 
** 

.224 
** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

278 277 276 278 275 278 276 277 277 269 275 272 274 277 
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Gözlemci/Savunucu Rolünü benimseyen halkla ilişkiler uygulayıcılarının ise 

en çok kurumsal kimlik ve imaj (r= .515, p< .01); ikinci olarak itibar yönetimi (r= 

.513, p< .01); üçüncü olarak kriz yönetimi (r= .421, p< .01); dördüncü olarak 

pazarlama iletişimi (r= .408, p< .01); ve beşinci olarak da medya ilişkileri (r= .407, 

p< .01) alanına yöneldikleri saptanmıştır. 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolünü benimseyen halkla ilişkiler uygulayıcılarının ise 

en çok pazarlama iletişimi (r= .497, p< .01); ikinci olarak itibar yönetimi (r= .470, 

p< .01); üçüncü olarak kurumsal kimlik ve imaj (r= .465, p< .01); dördüncü olarak 

medya ilişkileri (r= .449, p< .01) ve beşinci olarak da lobicilik (r= .447, p< .01) 

alanına yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

İletişim Teknisyeni Rolünü benimseyen halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

yöneldikleri uygulama alanlarına bakıldığında söz konusu rolü benimseyen kişilerin 

ise en fazla medya ilişkileri (r= .729, p< .01); ikinci olarak sponsorluk (r= .550, p< 

.01); üçüncü olarak pazarlama iletişimi (r= .542, p< .01); dördüncü olarak etkinlik 

yönetimi (r= .536, p< .01); ve beşinci olarak da itibar yönetimi (r= .502, p< .01) 

alanına yöneldikleri görülmektedir. Son olarak Uzman Reçeteci Rolünü benimseyen 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının ise en fazla itibar yönetimi (r= .520, p< .01); ikinci 

olarak kurumsal kimlik ve imaj (r= .513, p< .01); üçüncü olarak kriz yönetimi (r= 

.495, p< .01); dördüncü olarak pazarlama iletişimi (r= .489, p< .01) ve beşinci olarak 

da medya ilişkileri (r= .473, p< .01) alanına yöneldikleri tespit edilmiştir. 

Bir bütün olarak bakıldığında üstlenilen rol ve hizmet edilen ilk beş halkla 

ilişkiler alanı arasındaki en güçlü ilişkinin İletişim Teknisyeni Rolü ile medya 

ilişkileri (r= .729, p< .01) alanı arasında, en zayıf ilişkinin ise Gözlemci/Savunucu 

Rolü ile medya ilişkileri (r= .407, p< .01) alanı arasında olduğu tespit edilmiştir. 

2.5. Uygulayıcıların Mezun Oldukları Fakülte ve Üstlendikleri Roller 

İletişim fakültesi ya da diğer fakültelerden mezun olma ile benimsenen rol 

arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak için gerçekleştirilen 

analizden önce uygulayıcılardan mezun oldukları fakültelere ilişkin elde edilen 

dağınık veriler analiz yapılmaya uygun hale getirilmiştir.  
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Tablo 33. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri ve Mezun Olunan Fakülte 

Bağımsız Örneklem  
T-Testi 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances T-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differ. 

Std. 
Error 

Differ. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Sorun Çözme Sürecini 
Kolaylaştırıcı Rolü 

6.738 .010 2.946 244 .004 .35971 .12211 .11919 .60023 

  2.907 220.06 .004 .35971 .12374 .11585 .60357 

Gözlemci ve Savunucu 
Rolü 

2.660 .104 2.456 244 .015 .31043 .12642 .06142 .55944 

  2.432 224.51 .016 .31043 .12765 .05888 .56198 

İletişim Kolaylaştırıcı 
Rolü 

6.759 .010 3.831 244 .000 .50779 .13255 .24670 .76888 

  3.783 220.95 .000 .50779 .13423 .24326 .77232 

İletişim Teknisyeni 
Rolü 

8.135 .005 5.703 244 .000 .82566 .14478 .54047 1.11084 

  5.623 219.08 .000 .82566 .14683 .53629 1.11503 

Uzman Reçeteci Rolü 
5.573 .019 3.047 244 .003 .41019 .13463 .14500 .67537 

  3.009 220.87 .003 .41019 .13634 .14149 .67888 

Bu çerçevede uygulayıcıların mezun oldukları fakülteler, iletişim fakültesi ve 

diğer fakülteler şeklinde kategorik hale dönüştürülmüştür. 

Uygulayıcıların mezun oldukları fakülteler kategorik hale getirildikten sonra 

yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında; iletişim fakültesinden ya da diğer 

fakültelerin birisinden mezun olma ile Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü (t= 

2.946; sd.= 244; p< .05), İletişim Kolaylaştırıcı Rolü (t= 3.831; sd.= 244; p< .01), 

İletişim Teknisyeni Rolü (t= 5.703; sd.= 244; p< .01) ve Uzman Reçeteci Rolü (t= 

3.047; sd.= 244; p< .05) arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. 

İletişim fakültesinden ya da diğer fakültelerden mezun olma ile Gözlemci/Savunucu 

Rolü (t= 2.456; sd.= 244; p> .05) arasında ise, anlamlı bir faklılaşmanın olmadığı 

tespit edilmiştir.  

Buna göre iletişim fakültesi mezunu olan halkla ilişkiler uygulayıcılarının diğer 

fakültelerden mezun olan uygulayıcılara göre Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı 

Rolünü, İletişim Kolaylaştırıcı Rolünü, İletişim Teknisyeni Rolünü ve Uzman 

Reçeteci Rolünü daha fazla yerine getirdikleri görülmektedir (bknz: Ek 21.). 
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Sonuçlara bakarak mezun olunan fakültenin anlamlı bir farklılaşmaya sebep 

olduğu rollerin daha fazla uzmanlık bilgisi isteyen roller olduğu; Gözlemci/Savunucu 

Rolünün ise uzmanlık bilgisinden ziyade iyi bir gözlemci olma yetisini gerektirdiği 

için böyle bir sonucun ortaya çıktığı söylenebilir. 

2.6. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Cinsiyetlerine Göre Gelir Dağılımları 

Yurt dışında yapılan bazı çalışmalarda aynı görevleri yerine getiren erkek 

uygulayıcıların kadın uygulayıcılara göre daha fazla gelir elde ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tablo 34. Cinsiyete Göre Gelir Dağılımları 

Gelir  Cinsiyet  

Kadın  Erkek  Toplam  

1000 TL ve altında 
13 12 25 

9.4% 11.7% 10.4% 

1001-2000 TL 
93 55 148 

67.4% 53.4% 61.4% 

2001-3000 TL 
22 27 49 

15.9% 26.2% 20.3% 

3001-4000 TL 
6 6 12 

4.3% 5.8% 5.0% 

4001 TL ve üzeri 
4 3 7 

2.9% 2.9% 2.9% 

Toplam  
138 103 241 

100.0% 100.0% 100.0% 

Buradan hareketle ülkemizde alanda hizmet eden kadın uygulayıcıların mı 

yoksa erkek uygulayıcılarının mı daha fazla gelir elde ettiklerini ortaya koymak için 

yapılan analiz sonucunda cinsiyetin, elde edilen aylık gelir üzerinde anlamlı bir 

farklılaşmaya sebep olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 25’te elde edilen sonuçlara 

bakıldığında 1000 TL ve altında gelire sahip olan uygulayıcıların yüzde 9.4’ü kadın, 

yüzde 11.7’si ise erkektir. 1001 TL ile 2000 TL arasında gelire sahip olanlar 

içerisinde kadınların yüzde 67.4, erkeklerin ise yüzde 53.4’lük kısmı oluşturduğu 

görülmüştür. 2001 TL ve 3000 TL gelire sahip olan uygulayıcıların oranlarına 

bakıldığında ise kadınların yüzde 15.9’unun, erkeklerin ise yüzde 26.2’sinin  bu gelir 

grubunda oldukları tespit edilmiştir. 3001 TL ve 4000 TL arasında gelire sahip 
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olanlar arasında ise kadınlar yüzde yüzde 4.3’lük dilimi, erkekler ise 5.8 lik dilimi 

oluşturmaktadırlar. Son olarak 4001 TL ve üstü gelire sahip olan uygulayıcılar 

arasında ise kadınlar ve erkeklerin eşit yüzdeleri paylaştıkları görülmüştür.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde halkla ilişkilerin değişik alanlarında hizmet 

sunan halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemekti. Konuya bir altyapı 

oluşturmak için ilk önce birinci bölümde kavramsal çerçeve ve halkla ilişkilerin 

uygulama alanlarına yer verildi. İkinci bölümde öncelikli olarak halkla ilişkiler 

rolleri; toplumsal roller ve kurumsal (uygulayıcıların) roller olarak ikili bir 

sınıflandırmayla ele alındı. 

Çalışmanın asıl amacının halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemek 

olmasından dolayı halkla ilişkilerin toplumsal rolleri kısaca ele alındıktan sonra 

uygulayıcıların rollerine geçildi. Uygulayıcıların rollerine ilişkin yerli ve yabancı 

literatür tarandığında konunun farklı şekillerde ve farklı alanlarla ilişkilendirilerek 

ele alındığı görüldü. Temel eğilimin Broom ve Smith tarafından ortaya konan 

sınıflandırma çerçevesinde olduğunun belirlenmesiyle birlikte farklı 

sınıflandırmaların olduğu da tespit edildi. 

Bu çerçevede halkla ilişkiler alanında hizmet eden uygulayıcıların üstlendiği 

rolleri belirlemek amacıyla toplam 60 sorunun bulunduğu bir anket formu 

oluşturuldu. Bu anket formunun uygulanması için sahaya inildi. Toplam 279 halkla 

ilişkiler uygulayıcısının anket formuna verdiği cevaplar SPSS 17.0 programına 

girildikten sonra, araştırmaya katılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının bazı temel 

özellikleri betimleyici istatistik testleriyle belirlendi. Halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının rollerini belirlemek için faktör analizi gerçekleştirildi. Faktör 

analizi sonucunda halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği beş rol belirlendi. Bu 

beş rol ile sosyo-demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup 

olmadığı bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

aracılığıyla test edildi. Ayrıca rollerin birbirleriyle ilişkilerini ve eğer aralarında ilişki 

varsa bu ilişkinin yönünü ve şiddetini tespit etmek için korelasyon analizine 

başvuruldu. Daha sonra üstlenilen rol ile en fazla hizmet edilen halkla ilişkiler 

alanları arasında bir farklılaşmanın olup olmadığı belirlendi. Bunun için yine 

korelasyon analizinden yararlanıldı.  
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Yapılan analizler doğrultusunda ulaşılan sonuçlara bakıldığında halkla ilişkiler 

alanında hizmet eden uygulayıcıların en çok 30-40 yaş aralığında kişilerden oluştuğu, 

52 yaş ve üzerinde olup alanda hizmet edenlerin oranının ise sadece yüzde 0.7 

olduğu görülmektedir. Bu sonucun ülkemizde halkla ilişkiler alanının gelişimiyle 

ilgili olduğu söylenebilir. Halkla ilişkiler alanı ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren 

gözle görülür bir gelişim ivmesi kazanmış ve bu alanda daha çok kişi istihdam 

edilmeye başlanmıştır. 

Ulaşılan bir diğer sonuç halkla ilişkiler uygulayıcıları arasında gelir dağılımı 

açısından büyük bir uçurumun olduğudur (en az 600 TL ve en çok 5000 TL). 

Bununla birlikte ortalama gelire bakıldığında 1934 TL gibi bir rakam görülmektedir 

ki bunun ülke şartlarında orta düzey bir gelir olduğu söylenebilir. 

Dikkat çeken bir diğer sonuç araştırmaya katılan halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının cinsiyet dağılımlarında kendini göstermiştir. Araştırmaya katılan 

halkla ilişkiler uygulayıcılarından yüzde 59.1’i kadınlardan meydana gelirken; yüzde 

40.9’u erkeklerden oluşmaktadır. Buradan hareketle alanda kadınların daha çok 

istihdam edildikleri veya kendilerine iş bulabildikleri ifade edilebilir. 

Araştırma neticesinde elde edilen bir başka sonuç ise, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının daha çok özel sektöre yönelik veya özel sektörde hizmet 

sunduklarıdır. Bu sonucun ülkemizde halkla ilişkilerin gelişimiyle doğrudan 

bağlantılı olduğu söylenebilir. Ülkemizde halkla ilişkilerin gelişimi düşünüldüğünde 

ilk önce kamu kesiminde başlamasına karşın özellikle büyük yabancı firmaların 

ülkemizde hizmet sunmaya başlamaları ve onlarla rekabet etmek durumunda 

kalınmasıyla birlikte yerli özel kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkilere yöneldiği 

görülmüştür. Bu yönelişten sonra halkla ilişkiler, özel kesimde daha fazla işlerlik 

kazanmıştır ki yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar da bununla paralellik arz 

etmektedir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının herhangi bir halkla ilişkiler derneğine üye 

olup olmamalarına ilişkin ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde uygulayıcıların 

dernekleşme olgusuna çok fazla ilgi göstermedikleri görülmüştür. Araştırmanın 

yapıldığı İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa illerinde halkla ilişkiler alanında hizmet 
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eden 279 uygulayıcıdan sadece 23 uygulayıcının bir halkla ilişkiler derneğine üye 

olduğu diğerlerinin ise herhangi bir derneğe üye olmadıkları tespit edilmiştir. Böyle 

bir sonuçta, halkla ilişkiler uygulayıcılarının derneklere olan ilgisizliğinin yanı sıra 

dernekler tarafından ilk üyelikte ve sonrasında alınan üyelik aidatlarının da bir payı 

olduğu düşünülebilir. 

Yine dikkat çekici sonuçlardan birisi halkla ilişkiler uygulayıcılarının eğitim 

düzeyleriyle ilgilidir. Şöyle ki, halkla ilişkiler uygulayıcılarının büyük çoğunluğu 

üniversite mezunu iken çok az bir kısmı lise mezunudur. Bu sonuçta hem halkla 

ilişkiler eğitimi veren fakültelerin sayısındaki artışın hem de ülkemizin eğitim 

düzeyindeki yükselişin bir payı olduğu söylenmelidir. Bu sonuçta etkili olan bir diğer 

faktörün, kurum ve kuruluşların artık ahbaplık ilişkilerinden daha çok alanda 

yetişmiş kişileri tercih etmeleri olduğu belirtilebilir.  

Ulaşılan sonuçlardan bir diğeri de araştırmaya katılan halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının mezun oldukları fakültelerle ilgilidir. İletişim fakültelerinden 

mezun olanların bir üstünlüğü söz konusu olsa da bunun ezici bir üstünlük olduğu 

söylenemez. İletişim fakültesi mezunlarının oranı yüzde 48.4, bu oran diğer her bir 

fakülte ile karşılaştırıldığında yüksek bir oran gibi gözükse de diğer fakültelerden 

mezun olup alanda hizmet eden uygulayıcıların daha fazla olduğu da bir gerçek 

olarak durmaktadır. Bu sonuçta dikkati çeken bir diğer husus mezun olunan 

fakültelerin çeşitliliğinde kendini göstermektedir. Alanda hizmet veren halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının farklı 11 fakülteden mezun oldukları görülmektedir ki bu 

fakülteler arasında alanla ilgisi bulunmayan fakültelerde bulunmaktadır. 

Mezun olunan fakülte açısından yaşanan farklılaşmaya benzer bir tablo 

kullanılan unvan hususunda da kendisini göstermektedir. Araştırmaya katılıp alanda 

hizmet sunan uygulayıcıların 17 farklı unvan kullandıkları tespit edilmiştir. Bu 

farklılaşmanın sebebi olarak halkla ilişkiler alanında yaşanan genişleme 

gösterilebilir. Diğer yandan alanda bazı uygulayıcıların kendilerini iletişim yöneticisi 

olarak addetmeleri bazılarının ise ilişki yöneticisi olarak görmeleri de bunda bir 

etkendir. Son olarak üstlenilen role göre kullanılan unvanın farklılaşabildiği ve yine 

uygulayıcıların kendilerini farklı göstermek için böyle bir yola başvurdukları için bu 

kadar farklılığın yaşandığı söylenebilir. 
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Ulaşılan bir diğer sonuç halkla ilişkiler uygulayıcılarının daha çok toplumla 

ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, online halkla ilişkiler, kurumsal kimlik ve imaj 

ve itibar yönetimi alanlarında hizmet ettikleridir. Bu alanlara genel olarak 

bakıldığında, daha çok dış hedef kitlelerin kurumla olan ilişkilerini ya da 

algılamalarını yönetmeyle ilgili olduğu görülür. Uygulayıcıların halkla ilişkiler 

alanındaki hizmetlerini online olarak da gerçekleştirmeleri bu kişilerin iletişim 

teknolojileri alanında yaşanan gelişmeleri takip ettiklerinin bir göstergesi olarak 

kabul edilebilir.  

Araştırma da halkla ilişkiler uygulayıcılarının beş rolü yerine getirdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu roller; Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü, 

Gözlemci/ Savunucu Rolü, İletişim Kolaylaştırıcı Rolü, İletişim Teknisyeni Rolü ve 

Uzman Reçeteci Rolü’dür. Elde edilen rollerin Broom ve Smith tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya konan rollerle aynı olduğu, ancak 

ülemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının bu rollere ek olarak Gözlemci/Savunucu 

rolünü de yerine getirdikleri görülmüştür. Bu rol daha önce Choi tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada Gözlemci ve Savunucu rolü olmak üzere ayrı ayrı iki rol 

olarak ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise iki rolün tek çatı altında birleştiği 

görülmüştür. 

Söz konusu roller ile demografik değişkenler (cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir 

düzeyi ve yaş) arasındaki ilişkiye bakıldığında cinsiyetin hiçbir rol ile anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmadığı buna karşın eğitim düzeyinin tüm rollerle anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olduğu, yine gelir düzeyinin tüm roller ile anlamlı bir 

farklılaşma yarattığı görülmüştür. Yaş değişkeninin ise sadece Gözlemci/Savunucu 

Rolü ile anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu diğer dört rolle anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmadığı tespit edilmiştir. 

Tespit edilen beş rol arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetine bakıldığında ise en 

yüksek korelasyonun Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ile Uzman Reçeteci 

Rolü arasında olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle Sorun Çözme Sürecini 

Kolaylaştırıcı Rolünü üstlenen uygulayıcılar aynı zamanda en fazla Uzman Reçeteci 

Rolünü yerine getirmektedirler. Bu iki rol arasındaki ilişkinin yüksek oluşu, söz 
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konusu rollerin birbirine yakın görevler veya birbirlerini tamamlayan görevler 

olmalarından dolayı anlamlı gözükmektedir.  

Roller arasında en zayıf ilişkinin ise Gözlemci Savunucu Rolü ile İletişim 

Teknisyeni Rolü arasında olduğu tespit edilmiştir ki söz konusu roller doğrultusunda 

üstlenilen görevler açısından düşünüldüğünde bu sonuç da anlamlıdır.  

Çalışmada son olarak üstlenilen rol ile hizmet verilen halkla ilişkiler alanları 

arasında bir farklılaşmanın olup olmadığıyla ilgili de çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Buna göre, üstlenilen rol ve hizmet edilen ilk beş halkla ilişkiler alanı arasındaki en 

güçlü ilişki İletişim Teknisyeni Rolü ile medya ilişkileri (r= .729, p< .01) alanı 

arasında, en zayıf ilişki ise Gözlemci/Savunucu Rolü ile medya ilişkileri (r= .407, p< 

.01) alanı arasındadır. Bir önceki sonuçla bu sonuç arasında belirli bir tutarlılık 

olduğu ve bu manada roller arasındaki ilişkiye bakıldığında en zayıf ilişkinin 

Gözlemci Savunucu Rolü ile İletişim Teknisyeni Rolü arasında olduğu, burada da 

buna paralel olarak en zayıf ilişkinin Gözlemci/Savunucu Rolü ile medya ilişkileri 

alanı arasında olduğu dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışma ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini 

belirlemeye yönelik olarak atılmış ilk adımlardan birini teşkil etmektedir. İmkânların 

sınırlı ve çalışmanın evreninin çok dağınık olmasından dolayı, çalışmada belirli 

sayıda halkla ilişkiler uygulayıcısına ulaşılabilmiş ve bu kişilerden elde edilen 

bilgiler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Bundan sonra hem konuyu daha 

anlaşılır kılmak hem de bir karşılaştırma yapabilme fırsatı yaratmak için alanda 

benzer çalışmaların muhakkak gerçekleştirilmesi gerekir. Öte yandan yapılacak 

çalışmalara yol gösterici olması açısından çalışma gerçekleştirilirken bazı güçlüklerle 

karşılaşıldığının da burada belirtilmesi gerekir. Öncelikli olarak bu çalışmada 

ekonomik sebeplerle sıkıntı yaşanmıştır. Yapılacak çalışmalarda maddi olanaklardan 

kaynaklanan sıkıntıları yaşamamak için çalışmaların proje haline dönüştürülmesi bir 

çözüm olarak düşünülebilir. Yaşanan bir başka sıkıntının ise alan araştırması 

gerçekleştirilirken araştırmaya katılan kişilerin anketi cevaplamaları hususunda 

yaşanmıştır. Söz konusu sıkıntının yaşanmaması için de çalışmalarda, yapılacak alan 

araştırması kapsamında sorulacak soruların daha az sayıda tutulması gerekir. 
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EKLER 

 

     Ek 1. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Cinsiyet  

 
 

Ek 2. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyine İlişkin Çoklu 
Karşılaştırma tablosu 

 

  

Bağımsız 
Örneklem T Testi 

Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances t-test for Equality of Means 

ig. t df 
Sig. 2 
tailed

Mean 
Differ. 

Std. 
Error 
Differ. 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

S
or

un
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öz
. S

ür
 

K
ol

. R
ol

ü 

Equal 
variances 
assumed 

099 754 
-1.545 277 .123 -.18000 .11648 -.40929 .04930

Equal 
variances 
not 
assumed 

-1.545 243.18 .124 -.18000 .11647 -.40942 .04942

Eğitim 
düzeyiniz? 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Mean 
Difference 

Std. 
Error Sig.

99% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lise Üniversite -.08766 .19391 .894 -.6573 .4820 

Yüksek lisans -.78732* .24877 .005 -1.5182 -.0565 

Üniversite Lise .08766 .19391 .894 -.4820 .6573 

Yüksek lisans -.69966* .17936 .000 -1.2266 -.1727 

Yüksek 
lisans 

Lise .78732* .24877 .005 .0565 1.5182 

Üniversite .69966* .17936 .000 .1727 1.2266 

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
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Ek 3. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyine İlişkin Çoklu 
Karşılaştırma Tablosu 

Kategorik 
gelir 

Kategorik gelir 
Mean 

Difference 
Std. 

Error Sig. 

99% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1000 TL ve 
altında 

1001-2000 TL -.66603* .19568 .007 -1.3103 -.0218 

2001-3000 TL -1.18221* .22242 .000 -1.9145 -.4499 

3001-4000 TL -1.58436* .31781 .000 -2.6307 -.5380 

4001 TL ve üzeri -1.65670* .38698 .000 -2.9308 -.3826 

1001-2000 
TL 

1000 TL ve altında .66603* .19568 .007 .0218 1.3103 

2001-3000 TL -.51619* .14916 .006 -1.0073 -.0251 

3001-4000 TL -.91833* .27163 .007 -1.8126 -.0240 

4001 TL ve üzeri -.99068 .35004 .040 -2.1431 .1618 

2001-3000 
TL 

1000 TL ve altında 1.18221* .22242 .000 .4499 1.9145 

1001-2000 TL .51619* .14916 .006 .0251 1.0073 

3001-4000 TL -.40215 .29148 .641 -1.3618 .5575 

4001 TL ve üzeri -.47449 .36566 .693 -1.6784 .7294 

3001-4000 
TL 

1000 TL ve altında 1.58436* .31781 .000 .5380 2.6307 

1001-2000 TL .91833* .27163 .007 .0240 1.8126 

2001-3000 TL .40215 .29148 .641 -.5575 1.3618 

4001 TL ve üzeri -.07234 .43040 1.000 -1.4894 1.3447 

4001 TL ve 
üzeri 

1000 TL ve altında 1.65670* .38698 .000 .3826 2.9308 

1001-2000 TL .99068 .35004 .040 -.1618 2.1431 

2001-3000 TL .47449 .36566 .693 -.7294 1.6784 

3001-4000 TL .07234 .43040 1.000 -1.3447 1.4894 

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
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Ek 4. Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü ve Yaş 

ANOVA

Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.868 3 2.289 2.522 .058 

Within Groups 248.678 274 .908   

Total 255.546 277    

 

 

   Ek 5. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Cinsiyet  

   

 

 

 

 

B
ağ
ım

sı
z 

Ö
rn

ek
le

m
 T

-
T

es
ti

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 2 
tailed 

Mean 
Differ. 

Std. Error 
Differ. 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper

G
öz

le
m

ci
/ 

S
av

un
uc

u 
R

ol
ü 1.414 .235 -1.391 277 .165 -.16561 .11903 -.39993 .06870

  -1.420 259.12 .157 -.16561 .11665 -.39531 .06408
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Ek 6. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Eğitim Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lise Üniversite .08799 .20108 .900 -.3858 .5618 

Yüksek lisans -.40866 .25797 .254 -1.0165 .1992 

Üniversite Lise -.08799 .20108 .900 -.5618 .3858 

Yüksek lisans -.49665* .18599 .022 -.9349 -.0584 

Yüksek 
lisans 

Lise .40866 .25797 .254 -.1992 1.0165 

Üniversite .49665* .18599 .022 .0584 .9349 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek 7. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Gelir Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

Kategorik 
gelir Kategorik gelir 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1000 TL 
ve altında 

1001-2000 TL -.38741 .20615 .331 -.9541 .1793 

2001-3000 TL -.96311* .23432 .001 -1.6072 -.3190 

3001-4000 TL -.84333 .33481 .090 -1.7637 .0770 

4001TL ve üzeri -1.27020* .40767 .017 -2.3909 -.1495 

1001-2000 
TL 

1000 TL ve altında .38741 .20615 .331 -.1793 .9541 

2001-3000 TL -.57570* .15713 .003 -1.0076 -.1437 

3001-4000 TL -.45592 .28615 .503 -1.2425 .3307 

4001TL ve üzeri -.88279 .36876 .121 -1.8965 .1309 

2001-3000 
TL 

1000 TL ve altında .96311* .23432 .001 .3190 1.6072 

1001-2000 TL .57570* .15713 .003 .1437 1.0076 

3001-4000 TL .11978 .30707 .995 -.7243 .9639 

4001TL ve üzeri -.30709 .38521 .931 -1.3660 .7519 

3001-4000 
TL 

1000 TL ve altında .84333 .33481 .090 -.0770 1.7637 

1001-2000 TL .45592 .28615 .503 -.3307 1.2425 

2001-3000 TL -.11978 .30707 .995 -.9639 .7243 

4001TL ve üzeri -.42687 .45341 .880 -1.6733 .8196 

4001TL ve 
üzeri 

1000 TL ve altında 1.27020* .40767 .017 .1495 2.3909 

1001-2000 TL .88279 .36876 .121 -.1309 1.8965 

2001-3000 TL .30709 .38521 .931 -.7519 1.3660 

3001-4000 TL .42687 .45341 .880 -.8196 1.6733 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek 8. Gözlemci/Savunucu Rolü ve Yaş Dağılımına İlişkin Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

   

Ek 9. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Cinsiyet 

 

Kategorik 
yaş 

Kategorik 
yaş 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound

19-29 

30-40 .01796 .12945 .999 -.3167 .3526 

41-51 .88661* .25089 .003 .2381 1.5351 

52-62 .14851 .68850 .996 -1.6312 1.9282 

30-40 

19-29 -.01796 .12945 .999 -.3526 .3167 

41-51 .86865* .23787 .002 .2538 1.4835 

52-62 .13055 .68386 .998 -1.6371 1.8982 

41-51 

19-29 -.88661* .25089 .003 -1.5351 -.2381 

30-40 -.86865* .23787 .002 -1.4835 -.2538 

52-62 -.73810 .71684 .732 -2.5910 1.1148 

52-62 

19-29 -.14851 .68850 .996 -1.9282 1.6312 

30-40 -.13055 .68386 .998 -1.8982 1.6371 

41-51 .73810 .71684 .732 -1.1148 2.5910 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

B
ağ
ım

sı
z 

Ö
rn

ek
le

m
 T

-T
es

ti
 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 2
tailed 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error 
Differ. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

İl
et

iş
im

 K
ol

ay
l. 

R
ol

ü Equal 
varia
n. 
assu
m 

.001 .972 -1.515 277 .131 -.19650 .12972 -.45187 .05886 

Equal 
varia
n not 
assu
m 

  -1.516 243.73 .131 -.19650 .12963 -.45184 .05883 
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Ek 10. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Eğitim Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu  

 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lise Üniversite -.12164 .21918 .844 -.6381 .3948 

Yüksek lisans -.64491 .28120 .058 -1.3075 .0177 

Üniversite Lise .12164 .21918 .844 -.3948 .6381 

Yüksek lisans -.52327* .20274 .028 -1.0010 -.0455 

Yüksek 
lisans 

Lise .64491 .28120 .058 -.0177 1.3075 

Üniversite .52327* .20274 .028 .0455 1.0010 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek 11. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Gelir Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu 

   

 

 

Kategorik 
gelir Kategorik gelir 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig.

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1000 TL ve 
altında 

1001-2000 TL -.46819 .22173 .219 -1.0777 .1413 

2001-3000 TL -1.13393* .25203 .000 -1.8267 -.4411 

3001-4000 TL -.67067 .36011 .341 -1.6606 .3193 

4001TL ve üzeri -1.56114* .43849 .004 -2.7665 -.3558 

1001-2000 TL 1000 TL ve altında .46819 .22173 .219 -.1413 1.0777 

2001-3000 TL -.66574* .16901 .001 -1.1303 -.2011 

3001-4000 TL -.20248 .30778 .965 -1.0486 .6436 

4001TL ve üzeri -1.09295* .39663 .049 -2.1833 -.0026 

2001-3000 TL 1000 TL ve altında 1.13393* .25203 .000 .4411 1.8267 

1001-2000 TL .66574* .16901 .001 .2011 1.1303 

3001-4000 TL .46327 .33027 .627 -.4447 1.3712 

4001TL ve üzeri -.42721 .41433 .841 -1.5662 .7118 

3001-4000 TL 1000 TL ve altında .67067 .36011 .341 -.3193 1.6606 

1001-2000 TL .20248 .30778 .965 -.6436 1.0486 

2001-3000 TL -.46327 .33027 .627 -1.3712 .4447 

4001TL ve üzeri -.89048 .48768 .361 -2.2311 .4502 

4001TL ve 
üzeri 

1000 TL ve altında 1.56114* .43849 .004 .3558 2.7665 

1001-2000 TL 1.09295* .39663 .049 .0026 2.1833 

2001-3000 TL .42721 .41433 .841 -.7118 1.5662 

3001-4000 TL .89048 .48768 .361 -.4502 2.2311 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek 12. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü ve Yaş 

ANOVA 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

7.111 3 2.370 2.099 .101 

Within Groups 309.470 274 1.129   

Total 316.582 277    

    

 

 

  Ek 13. İletişim Teknisyeni Rolü ve Cinsiyet 

Bağımsız 
Örneklem  
T-Testi 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F g. t df 
Sig. 2
tailed

Mean 
Differ. 

Std. 
Error 
Differ. 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper

İl
et

iş
im

 
T

ek
ni

sy
en

i 

R
ol

ü

Equal 
variances 
assumed 

9.839 
002

-1.775 277 .077 -.25911 .14601 -.5465 .02833

Equal 
variances not 
assumed 

 -1.828 265.32 .069 -.25911 .14175 -.5382 .01999
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Ek 14. İletişim Teknisyeni Rolü ve Eğitim Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Eğitim 
düzeyiniz? 

Mean 
Difference Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lise Üniversite -.38668 .24212 .249 -.9572 .1839 

Yüksek lisans -1.25186* .31063 .000 -1.9838 -.5199 

Üniversite Lise .38668 .24212 .249 -.1839 .9572 

Yüksek lisans -.86518* .22396 .000 -1.3929 -.3374 

Yüksek 
lisans 

Lise 1.25186* .31063 .000 .5199 1.9838 

Üniversite .86518* .22396 .000 .3374 1.3929 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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  Ek 15. İletişim Teknisyeni Rolü ve Gelir Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu 

 

 

 

Kategorik 
gelir 

 Kategorik gelir 
Mean 
Differ.  

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1000 TL ve 
altında 

1001-2000 TL -.57121 .24513 .139 -1.2451 .1027 

2001-3000 TL -1.26789* .27863 .000 -2.0338 -.5019 

3001-4000 TL -1.56381* .39812 .001 -2.6582 -.4694 

4001TL ve üzeri -1.49578* .48477 .019 -2.8284 -.1632 

1001-2000 
TL 

1000 TL ve altında .57121 .24513 .139 -.1027 1.2451

2001-3000 TL -.69668* .18684 .002 -1.2103 -.1830 

3001-4000 TL -.99260* .34026 .031 -1.9280 -.0572 

4001TL ve üzeri -.92457 .43849 .220 -2.1300 .2808 

2001-3000 
TL 

1000 TL ve altında 1.26789* .27863 .000 .5019 2.0338

1001-2000 TL .69668* .18684 .002 .1830 1.2103

3001-4000 TL -.29592 .36513 .927 -1.2997 .7078 

4001TL ve üzeri -.22789 .45806 .988 -1.4871 1.0313

3001-4000 
TL 

1000 TL ve altında 1.56381* .39812 .001 .4694 2.6582

1001-2000 TL .99260* .34026 .031 .0572 1.9280

2001-3000 TL .29592 .36513 .927 -.7078 1.2997

4001TL ve üzeri .06803 .53915 1.000 -1.4141 1.5502

4001TL ve 
üzeri 

1000 TL ve altında 1.49578* .48477 .019 .1632 2.8284

1001-2000 TL .92457 .43849 .220 -.2808 2.1300

2001-3000 TL .22789 .45806 .988 -1.0313 1.4871

3001-4000 TL -.06803 .53915 1.000 -1.5502 1.4141

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek 16. İletişim Teknisyeni Rolü ve Yaş 

 

 

 

 

    Ek 17. Uzman Reçeteci Rolü ve Cinsiyet 

 

 

 

 

 

ANOVA 

İletişim Teknisyeni Rolü 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.838 3 2.613 1.818 .144 

Within Groups 393.856 274 1.437   

Total 401.695 277    

Bağımsız 
Örneklem T-
Testi 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F ig. t df
Sig. 2
tailed

Mean 
Differ.

Std. 
Error 
Differ.

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

U
zm

an
 

R
eç

et
ec

i 
R

ol
ü

Equal 
variancea
ssumed 1.014 315 -1.667 277 .097 -.21302 .12782 -.4644 .03861 

Equal 
variance 
not 
assumed  -1.685 251.99 .093 -.21302 .12646 -.4620 .03603 
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Ek 18. Uzman Reçeteci Rolü ve Eğitim Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim düzeyiniz? 
Eğitim 
düzeyiniz? 

Mean 
Differ. 

Std. 
Error Sig.

95% 
Confidence 

Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound

Lise Üniversite -.08677 .21367 .913 -.5903 .4167

Yüksek lisans -.80876* .27413 .010 -1.4547 -.1628

Üniversite Lise .08677 .21367 .913 -.4167 .5903

Yüksek lisans -.72199* .19765 .001 -1.1877 -.2562

Yüksek lisans Lise .80876* .27413 .010 .1628 1.4547

Üniversite .72199* .19765 .001 .2562 1.1877

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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  Ek 19. Uzman Reçeteci Rolü ve Gelir Düzeyine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

     

   

 

Kategorik 
gelir Kategorik gelir 

Mean 
Difference

Std. 
Error Sig.

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1000 TL ve 
altında 

1001-2000 TL -.65905* .21640 .022 -1.2539 -.0642 

2001-3000 TL -1.27275* .24597 .000 -1.9489 -.5966 

3001-4000 TL -1.44476* .35146 .001 -2.4109 -.4786 

4001TL ve üzeri -1.48558* .42795 .006 -2.6620 -.3091 

1001-2000 
TL 

1000 TL ve altında .65905* .21640 .022 .0642 1.2539 

2001-3000 TL -.61370* .16495 .002 -1.0671 -.1603 

3001-4000 TL -.78571 .30038 .071 -1.6115 .0400 

4001TL ve üzeri -.82653 .38710 .209 -1.8907 .2376 

2001-3000 
TL 

1000 TL ve altında 1.27275* .24597 .000 .5966 1.9489 

1001-2000 TL .61370* .16495 .002 .1603 1.0671 

3001-4000 TL -.17201 .32234 .984 -1.0581 .7141 

4001TL ve üzeri -.21283 .40438 .985 -1.3245 .8988 

3001-4000 
TL 

1000 TL ve altında 1.44476* .35146 .001 .4786 2.4109 

1001-2000 TL .78571 .30038 .071 -.0400 1.6115 

2001-3000 TL .17201 .32234 .984 -.7141 1.0581 

4001TL ve üzeri -.04082 .47597 1.000 -1.3492 1.2676 

4001TL ve 
üzeri 

1000 TL ve altında 1.48558* .42795 .006 .3091 2.6620 

1001-2000 TL .82653 .38710 .209 -.2376 1.8907 

2001-3000 TL .21283 .40438 .985 -.8988 1.3245 

3001-4000 TL .04082 .47597 1.000 -1.2676 1.3492 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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  Ek 20. Uzman Reçeteci Rolü ve Yaş 

UzmanReceteci                                        ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.756 3 1.919 1.741 .159 

Within Groups 301.995 274 1.102   

Total 307.751 277    

    

   

 

 

 

  Ek 21. Uygulayıcı Rolleri ve Mezun Olunan Fakülte 

Group Statistics 

 
Kategorik mezun 
olunan fakülte 

N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Sorun Çözme 

Sürecini 

Kolaylaştırıcı Rolü 

İletişim Fakültesi 135 3.4031 .89214 .07678 

Diğer Fakülteler 
111 3.0434 1.02229 .09703 

Gözlemci ve 

Savunucu Rolü 

İletişim Fakültesi 135 3.6367 .94110 .08100 

Diğer Fakülteler 111 3.3263 1.03951 .09867 

İletişim Kolaylaştırıcı 

Rolü 

İletişim Fakültesi 135 3.1681 .97205 .08366 

Diğer Fakülteler 111 2.6604 1.10588 .10497 

İletişim Teknisyeni 

Rolü 

İletişim Fakültesi 135 3.6764 1.05355 .09067 

Diğer Fakülteler 111 2.8507 1.21667 .11548 
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  Ek 22. Anket Formu 

İyi günler, Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda 
yapılan “Halkla İlişkiler Rolleri ve Algılanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma” adlı doktora tez çalışmasının uygulama safhası için 
yapılmaktadır. Türkiye'de halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş olduğu rolleri belirlemeyi amaçlayan bu çalışma çerçevesinde vereceğiniz 
samimi cevaplar, araştırmanın sonucu açısından büyük önem taşımaktadır. Vakit ayırıp bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunduğunuz için 
teşekkür ederiz.                                                                                                           Arş. Gör. Hüsamettin AKAR  / pracademic@hotmail.com              

 
 
Yürütmüş olduğunuz halkla ilişkiler çalışmalarında aşağıdaki aktiviteleri ne ölçüde 
gerçekleştiriyorsunuz?  S

ü
re

k
li

 

Ç
oğ

u
n

lu
k

la
  

B
az

en
 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

  

1. Kurumun iletişim politikalarının belirlenmesini sağlarım 5 4 3 2 1 
2. Halkla ilişkiler konusunda kurum yönetimini bilgilendiririm 5 4 3 2 1 
3. Toplantılarımızda yönetime sistematik bir halkla ilişkiler planının takip edilmesi gerektiğini belirtirim 5 4 3 2 1 
4. Halkla ilişkiler faaliyetleri için gerekli olan yazılı materyalleri (basın bildirisi, vb.) hazırlarım 5 4 3 2 1 
5. Kurum çıkarları için çeşitli hedef kitleler ile konuşurum 5 4 3 2 1 
6. Kurumsal amaçların başarılmasına engel olabilecek kurumsal çevrenin baskılarını gözlemlerim 5 4 3 2 1 

7. 
Bir halkla ilişkiler problemiyle başa çıkabilmek için kurum uygulamalarında gerekli olan bir değişikliği 
desteklemek için kurum üyelerini ikna ederim 

5 4 3 2 1 

8. Kurumu etkileyen krizlerle başa çıkmada bir uzman olarak rol oynarım 5 4 3 2 1 
9. Kurum içi iletişimle ilgili iletişim sorunlarını teşhis ederim 5 4 3 2 1 
10. Halkla ilişkiler problemlerini teşhis ederim ve kurumdaki diğer kişilere açıklarım 5 4 3 2 1 

11. 
Çeşitli hedef kitlelerin düşüncelerinden yönetimi haberdar kılmak için kamuoyu araştırmalarının 
sonuçlarını rapor ederim 

5 4 3 2 1 

12. 
Problemlerin önlenmesi ya da çözümü noktasında yöneticilerin yeteneklerini geliştirmesine yardım 
ederim 

5 4 3 2 1 

13. 
Başkalarınca hazırlanan yazılı materyalleri gramer bilgisi açısından denetlerim gerekirse yeniden 
yazarım 

5 4 3 2 1 

14. Hedef kitlelere uygun bir kurum imajı sunarım 5 4 3 2 1 
15. Kurumun politik durumunu etkileyebilecek olan sosyal konuları takip ederim 5 4 3 2 1 
16. Halkla ilişkiler açısından uygun olmayan kurum uygulamalarıyla mücadele ederim 5 4 3 2 1 
17. Kurumu tehdit edebilecek beklenmedik olaylarla başa çıkabilmek için sorumluluk alırım 5 4 3 2 1 
18. Kurumdaki gelişmeler (yeni kararlar, kurum politikasındaki değişiklikler) hakkında çalışanları bilgilendiririm 5 4 3 2 1 
19. Halkla ilişkiler problemlerinin çözümü için gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin yönünü tayin ederim 5 4 3 2 1 
20. Dış hedef kitlelerin düşüncelerinden haberdar olmaları için yönetime fırsatlar yaratırım  5 4 3 2 1 
21. Halkla ilişkiler konusunda önemli kararların alınmasına katılması için yönetimi cesaretlendiririm 5 4 3 2 1 
22. Konuların, uygulamaların ya da sorunların teknik yönüyle ilgilenirim 5 4 3 2 1 
23. Kurumun ekonomik ve sosyal bakış açısını hedef kitlelere sunarım 5 4 3 2 1 
24. Kurum stratejilerini etkileyebilecek olan önemli hedef kitlelerdeki değişiklikleri izlerim 5 4 3 2 1 
25. Hedef kitlelerin isteklerine kurumun cevap verebilmesi için gerekli olan değişimi harekete geçiririm 5 4 3 2 1 

26. 
Dış hissedar gruplarıyla çatışmalardan ortaya çıkan sorunların yönetilmesi için yönetime yardımcı 
olurum 

5 4 3 2 1 

27. Kurum çalışanları arasındaki iletişime yardımcı olacak iletişim kanallarını ve programlarını sağlarım 5 4 3 2 1 
28. Kurumun halkla ilişkiler programlarının başarı veya başarısızlığında sorumluluk üstlenirim 5 4 3 2 1 

29. 
Kurum için önemli olan konular hakkında medyada çıkan haberlerle ilgili olarak çalışanları 
bilgilendiririm 

5 4 3 2 1 

30. Yönetimin uygulanan halkla ilişkiler programının her safhasında aktif bir şekilde yer almasını sağlarım  5 4 3 2 1 
31. Kurumu tanıtıcı broşür, kitapçık vb. yayın araçlarını çıkarırım 5 4 3 2 1 
32. Kurumun pozisyonu hakkında hedef kitlelerde bir anlayışın oluşmasını sağlarım  5 4 3 2 1 
33. Kurumu etkileyebilecek dış eğilimleri/trendleri gözlemlerim 5 4 3 2 1 
34. İç hedef kitlelerin (çalışanların) çıkarlarını savunurum  5 4 3 2 1 
35. Kurum tarafından cevaplanacak olan konuları/sorunları önem sırasına göre düzenlerim 5 4 3 2 1 
36. Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırırım 5 4 3 2 1 
37. Kurumla ilgili çeşitli araştırmaları yaparım veya koordine ederim 5 4 3 2 1 
38. İletişim problemlerini belirlemek için hizmet verdiğim kurumlardaki iletişim koşullarını denetlerim 5 4 3 2 1 
39. Yönetimin karar alma sürecinde bir katalizör (hızlandırıcı) gibi faaliyette bulunurum 5 4 3 2 1 
40. Halkla ilişkiler faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli grafik ve fotoğrafları hazırlarım 5 4 3 2 1 
41. Kuruma ilişkin dışarıda konuşulanları analiz ederim 5 4 3 2 1 

42. 
Kurumun hedef kitlelerini olumsuz şekilde etkileyebilecek olan kurum uygulamalarıyla mücadele 
ederim 

5 4 3 2 1 

43. Büyük sorunlardan kaynaklanan tehditlere nasıl cevap verilmesi gerektiği noktasında öneride bulunurum 5 4 3 2 1 
44. Kurumdaki herhangi bir halkla ilişkiler probleminde üst yönetim beni sorumlu görür 5 4 3 2 1 
45. Özel etkinlik ve toplantılarda kurumu temsil ederim 5 4 3 2 1 
46. Halkla ilişkiler problemlerinin çözümü için yönetime alternatif yaklaşımlar sunarım 5 4 3 2 1 
47. Medya organlarıyla irtibat kurarak kuruma ilişkin haberlerin çeşitli araçlarda yer almasını sağlarım  5 4 3 2 1 
48. Günlük olarak medyayı takip eder ve ilgili haberleri dosyalarım 5 4 3 2 1 
49. Kurumun web sayfasını oluşturur ve sürekli güncellerim 5 4 3 2 1 

50. 
Edindiğim eğitim ve deneyimlerden dolayı hizmet verdiğim kişiler/kurumlar halkla ilişkiler 
problemlerinin çözümünde beni uzman olarak düşünürler 

5 4 3 2 1 



 165

 
51. Aşağıdaki uygulama alanlarında ne sıklıkta hizmet verdiğinizi lütfen belirtiniz?  
                             Çok az------------------------------------- Çok fazla 

  Çok Az Az Biraz Fazla Çok Fazla 
1. Medya ilişkileri      
2. Kriz yönetimi      
3. Kurumsal kimlik ve imaj      
4. İtibar yönetimi      
5. Kurumsal sosyal sorumluluk      
6. Finansal ilişkiler      
7. Sponsorluk      
8. Pazarlama iletişimi      
9. Etkinlik yönetimi      
10. Lobicilik      
11. Konu/sorun yönetimi      
12. Çalışanlarla ilişkiler      
13. Toplumla ilişkiler      
14. Online halkla ilişkiler      

 
52. Genellikle hizmet verdiğiniz alan? 
1) Kamu 2) Özel kesim   3) Hem kamu hem özel kesim 
 
53. Kullandığınız meslek unvanınız? 
1) Halkla ilişkiler uzmanı 2) Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu 3) Halkla ilişkiler yöneticisi 
4) Kurumsal iletişim direktörü   5) İletişim koordinatörü  6) Diğer ……………….............................  
 
54. Herhangi bir halkla ilişkiler derneğine üye misiniz?  
1) Evet  2) Hayır 
 
55. Üye iseniz lütfen hangi dernek olduğunu belirtiniz ………………………………………………… 
 
56. Eğitim düzeyiniz? 
1) İlkokul  2) Ortaokul  3) Lise    4) Üniversite       5) Yüksek lisans  6) Doktora 
 
57. Mezun olduğunuz fakülte? Lütfen belirtiniz 
………………………Fakültesi 
 
58. Cinsiyetiniz? 
1) Kadın  2) Erkek 
 
59. Yaşınız? 
……………….lütfen belirtiniz 
 
60. Aylık geliriniz? 
……………………TL lütfen belirtiniz 

 
 

*****ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ****** 
 


