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AÇILIŞ OTURUMU 

BAŞKAN: 

Prof. Dr. Nermin Abadan-UNAT 



Prof.  Dr. NERMİN ABADAN - ÜNAT 

Çok değerli Ankara Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri, Sayın, 
A.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürü Prof.  Dr. Ferruh Dinçer Bey, de-
ğerli gençler: 

Bu onurlu görev bana nasıl teveccüh edildi diye düşünürken, kendi 
kendime dedim ki, herhalde, Ferruh Bey, eski SBF Dergilerini karıştırıp, 
1955 yılında "halkla ilişkiler" üzerine yazmış olduğum makaleyi görmüş 
olacak. Belki, ondan dolayı bana bu görevi verdi. Fakat, "halkla ilişkiler" 
kavramını, belki, tesadüfen  yaşım dolayısıyla, ilk ben yazdıysam da, 
programa baktığınız zaman görüyorsunuz ki, ondan sonra o kadar çok de-
ğerli bilim adamı ve araştırıcı bu hususta yapıtlar vermişlerdir. Kavram 
çok çabuk gelişti, serpildi, ürünlerini verdi ve bu sempozyumda, bunla-
rın gayet güzel bir şekilde, kronolojik sıra ile gelişimini ve getirdiği so-
runları göreceğiz. ı 

Şimdi, gündemimiz gereğince, ilk konuşmayı yapmak üzere, A.Ü. 
Sayın Prof.  Dr. Tarık Somer'i rica ediyorum. 
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HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU - 87 

Açış Konuşması: 20 Nisan 198? 

Prof.  Dr. Tarık Somer 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Sayın Davetliler, 
Üniversitemiz Basın Yayın Yüksek Okulu ve Türkiye ve Orta 

Doğu Amme idaresi Enstitüsü tarafından  ortaklaşa tertip edilen "Halkla 
ilişkiler Sempozyumu - 87"nin açılışında sizlere hitap etmek benim için 
bir gurur vesilesidir. Sempozyumun ülkemize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını, ekonomik ve sosyal hayatımızın gelişmesine katkılarda 
bulunmasını içtenlikle dilerim. 

Bir şahsın veya kuruluşun çevresiyle olan münasebetlerini açıklığa 
kavuşturmak veya bu münasebetleri geliştirmek amacıyla yürüttüğü 
faaliyetlerin  tümüne "Halkla ilişkiler" diyoruz. Bu konu şüphesiz tari-
hin derinliklerine kadar inmektedir. Bununla beraber, uygulama alanı ge-
niş ve bağımsız bir konu haline gelişi, I. Dünya Savaşından sonralara 
rastlar. 

19. Yüzyılın başlarında Amerika'daki gazetelerin pekçoğu para kar-
şılığında yazılar yayınlayarak bazı şahıs ve kuruluşların haber sütunla-
rında reklamlarını yapardı. Değersiz bir kişi övülür, seçimde kazandırılır, 
hisse senetleri alınmak istenen kârlı bir şirketin iflas  etmekte olduğu et-
rafa  yayılarak panik yaratılırdı. Emlâkçılar, demiryolu şirketleri, politi-
kacılar ve finans  gurupları bu etik ve terbiye dışı yollardan geniş ölçüde 
faydalanıyorlardı.  Para karşılığında yalan yanlış haberler yayınlatmak 
ve bundan sayısız çıkarlar sağlamak o kadar yaygınlaştı ki, 1890'larda ti-
cari kuruluşlar ve politik dernekler "Yazışma Bürosu" adı altında kendi 
bünyelerinde birer büro kurmayı faydalı  ve lüzumlu gördüler. 1900'larda 
New York'ta bu işleri tezgahlayan veya yürüten reklam menajerleri bir-
denbire artmağa başlamıştı. Bunların çoğu eski gazetecilerdi. Halkın han-
gi haberlerden hoşlandığım bildikleri için, reklam uğruna haberler uy-
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duruyor ve bunları para karşılığında serbestçe yayınlıyorlardı. 1909'da 
Amerikan Gazeteciler Birliği'nin yaptığı bir etüdde, bu faaliyetlerde  bu-
lunan 757 kişi tesbit edilmişti. Bununla beraber, gazetecilerin aldığı pa-
ralar, yayınladıkları sansasyonel haberler dolayısıyla gazete tirajmdaki 
artış, tatlı geliyor, neticede bu uygulama Amerika ve İngiltere'de sürüp 
gidiyordu. 

20. Yüzyılın başlarında ticaret ve finans  kuruluşlarının bu tutumuna 
karşı çıkıldığını görüyoruz; halka yalan ve yanlış haberler vererek şahsi 
çıkar sağlayanlara müsaade edilmemesi kararma varılmıştı. Buna karşı 
şiddetli tepkiler oldu. Mesela, Banker George F. Baker "ben istediğimi 
yaparım. Benim yaptığım halkı ilgilendirmez" demişti. Meşhur milyarder 
J.P. Morgan, "ben halka hiçbir şey borçlu değilim" ifadesinde  bulunmuş-
tu. Demiryolları kralı William H. Vanderbilt, "halkın canı cehenneme" 
diyecek kadar ileri gidebilmişti. Halk ve iş çevreleri arasındaki bu çekiş-
me meclis tahkikatlarına kadar vardı. Bu arada Henry Clews, yazdığı bir 
makalede, bankacılık ve sigortacılıkta gizlilik politikasına son verilmesi 
gerektiğine işaret ederek, bu gizlilik politikasının "halkın hissiyatını hiçe 
saymak anlamına geldiğini" belirtmişti. 

Halkla ilişkilere ve kamuoyuna önem vermiyen zihniyet 20. Yüzyı-
lın ilk senelerinde iflas  etmiştir. Nitekim, 1906 yılında antrasit kömür 
ocakları işleten bir şirketler gurubuna müşavir tayin edilen Ivy L. Lee, 
gazetecilere şöyle söylüyordu; "Ben her olayı, her konuyu sizlere bütün 
açıklığı ile bildireceğim; bundan sonra gizlilik diye birşey tanımıyorum". 
Bu sözlerle Lee, yeni bir inanç ve akıma öncülük etmiş oluyordu. Artık 
bütün iş kazaları, olaylar, işçi ve işverenle ilgili kararlar, anında gazete-
lere bildiriliyordu. 

1923 yılında Edward L. Bernays'ın yayınladığı "Kamu Oyunun Kris-
talleşmesi" adlı kitabı, haber ve reklam fonksiyonlarını,  sosyal sorumlu-
luk duygusunu ve etik kurallarını dile getiren önemli bir eserdir. Bu ki-
tap, "Halkla İlişkiler" tabirinin yerleşmesine öncülük etmiştir. 

II. Dünya Savaşı sırasında ingiltere ve Amerika Hükümetleri tarafın-
dan halkla ilişkiler daireleri kurulmağa başlanmış, bu dairelere müdür-
ler tayin edilmiştir. Savaştan sonra Üniversite ders programlarına "Halk-
la ilişkiler" derslerinin konulduğunu görüyoruz, ilk halkla ilişkiler okulu 
da Boston Üniversitesinde 1947 senesinde açılmıştır. 

Şu hususu önemle belirtmek gerekir ki, halkla ilişkilerin ardında 
önemli bir felsefe  yatar; bu da halk oyunun en üst düzeyde otorite oldu-
ğu ve önem taşıdığı felsefesidir.  Böylece, halkla ilişkilerin esas amacı, her 
türlü işlemde veya olayda iyi niyetin yerleştirilmesi, doğrunun dile geti-
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rilmesi ve bu geleneğin yaşatılmasıdır. Herhangi bir olayın veya faaliye-
tin açıklanmasında tahrif  veya kısıtlama asla düşünülemez. Bu inanca 
bağlı kalan Amerika Birleşik Devletleri, Watergate ve İran'a silah satışı 
olaylarını kamu oyuna açıklanmaktan kaçınmamış, bu arada acaba dış 
politika veya milli güvenlik yara alır mı diye düşünmemiştir. Bu örnek-
ler de gösteriyor ki, herhangi bir kuruluşun tasarladığı bir işin ilerde en 
az tenkide maruz kalabilmesi için önceden iyi planlanması ve kusursuz 
biçimde yapılması gerekir. Bu suretle halkla ilişkiler bir ilerleme, gelişme 
ve kontrol mekanizması durumundadır. Zira, bir işin önceden iyi yapıl-
masını sağlamak, sonradan çıkacak özürleri kapatmak için tedbir aramak-
tan veya bahane bulmaktan çok daha sağlıklı ve tutarlı bir yoldur. Her-
hangi bir kuruluş, herhangi bir konuda bir uygulama düzeni kabul etmiş 
ve yürürlüğe koymuş ise, bunu oldu bitti haliyle çevresine benimsetmek 
yoluna gitmemeli, bunun yerine, çok daha önceden uygulamanın halkın 
kabul edebileceği ve benimseyebileceği tarzda olmasına özen gösterme-
lidir. Gazetecilikte, bir gazetenin halk tarafından  benimsenmesi, haber-
lerin ilgi çekici olmasına, halk tarafından  tasvip görmesine bağlıdır. Halk, 
neyi, niçin ve nasıl ister soruları, basının en çok ilgilendiği ve sürekli araş-
tırmak zorunda olduğu sorular arasındadır. 

Her sınai kuruluş işçinin gönlünü kazanmak zorundadır. Zira, işçinin 
morali ve işinden memnuniyeti, üretimi ve ürün kalitesini tayin eden 
bir faktördür.  O kuruluşun çevresiyle olan ilişkileri, mahalli idarenin o 
müesseseye karşı tutumunu belirliyecektir. Hiçbir halkla ilişkiler prensi-
bi, normalin altında bir işçi ücretini veya çalışma şartlarını hedef  alamaz. 
Bir kuruluşun aldığı kararlar derhal açıklanmak, işçi ve personele bildi-
rilmek durumundadır. Aksi takdirde konu üzerinde yapılan tahminler ve 
çıkartılan dedikodular çok acı olaylara yol açabilmektedir. Şirketlerin iş 
ve işçi politikaları, gelir ve giderleri, geleceğe matuf  planları, halkla iliş-
kilerin normal faaliyetleri  içinde olup, açıklanmak zorundadır. 

Halkla ilişkiler, her türlü haber ve bilgileri söz, yazı, resim, bülten, 
ilan, makale, reklam, video, film,  radyo, televizyon ve grafik  gibi araç 
ve metodlarla ilgililere zaman kaybetmeden ulaştırmak zorundadır. Maa-
lesef  bu uygulamayı ülkemizde gerekli titizlik ve sür'atle yerine getire-
miyoruz. Bu konuda çok şeyler öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Mev-
cut eksikliğin çok zararlarını görüyoruz. Zira, yurt içinde ve yurt dışında 
kötü niyetli kişiler ve kuruluşlar, yaydıkları yalan haberlerle ve dediko-
dularla psikolojik savaşta başarılı olmaktadırlar. Geçmiş tarihimiz, ülke-
sine iyi niyetlerle hizmet edenlerin sürgüne gönderilmesi, hükümetlerin 
iyi ve faydalı  kararlarının kötü gösterilmesi, kasıtlı propagandalarla grev 
ve boykotların düzenlenmesi gibi acı olaylarla doludur. Şu hususu da be-
lirtmek isterim ki, halkla ilişkilerde zayıf  kalan bir milletin, uluslararası 
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ilişkilerde başarılı olması düşünülemez. Yabancıların bizi tanımayışı, ne-
ticede uluslararası kararlarda pek çok sonuçların aleyhimize tecelli edişi, 
halkla ilişkilerde geç kalışımızın, yetersiz kalışımızın tabii birer sonucu-
dur. 1923'den beri, değil Atatürk ilkelerini dünyaya tanıtmak, fesi  çıkar-
tıp şapka giydiğimizi bile yeterince duyuramamışız, Hâlâ dünya karika-
türleri Türkleri püsküllü fesle  göstermektedir. 

Sanayileşmemiz, dünya pazarlarına açılmamız, turizmde başarı sağ-
lıyabilmemiz, halk ve hükümet ilişkilerinde gelişmeler kaydedebilmemiz 
İçin büyük önem taşıyan halkla ilişkiler konusunda Sempozyum - 87'nin 
tertip edilmiş olmasının, büyük faydalar  sağlıyacağına ve sık sık tekrar-
lanması gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Sözlerime son verirken, 
Sempozyumda görev alan arkadaşlarıma teşekkür ederek başarılar diler, 
siz sayın davetlilere en içten saygılarımı sunarım. 
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Prof.  Dr. Nuri TORTOP'un Konuşması 

Sayın Başkan, Sayın Rektör, değerli konuklar, sevgili öğrenciler; Ba-
sm-Yayın Yüksekokulumuzun girişimi ve TODAÎE'nin işbirliği ile ger-
çekleştirilen bu sempozyuma teşriflerinizden  dolayı teşekkürlerimi suna-
rım. Bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde ilk girişim B.Y.Y.O. Müdü-
rümüz Sayın Prof.  Dr. Ferruh DÎNÇER tarafından  başlatılmıştır. Bunun 
için ben kendilerine ve diğer emeği geçen BY.Y.O. mensuplarına ve Ens-
titümüz öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. 

Halkla ilişkiler konusu, Türkiye'de daima yönetimin iyileştirilmesi, 
kamu yönetimi reformu konularıyla birlikte ele alınmıştır. Nitekim 1962 
yılında geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen ilk Merkezi Hükümet Teş-
kilatı Araştırma Projesi'nde, kısaca ismine MEHTAP dediğimiz projede, 
halkla ilişkilere değinilmiş ve Türkiye'de yönetimin iyileştirilmesinde 
halkla ilişkilerin katkısına yer verilmiştir. Yine 1971 yılında yapılan ida-
renin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda ve hazırlanan projede 
halkla ilişkilere daha çok yer verilmiş, özellikle bu projede, Türkiye'de 
halkla ilişkiler konusunun çeşitli biçimlerde değişik isimler altında yürü-
tüldüğü, bu konuda bir birlik beraberliğin yaratılması gerektiği vurgulan-
mış ve halkla ilişkiler eğitiminin Türkiye'de gereği gibi yer almadığı be-
lirtilmiştir. Bu konuda kurumlar arasında bir işbirliği sağlanması teklif 
edilmiştir. O yıllarda, 1971'li yıllarda yapılan bu önerilerin büyük ölçüde 
gerçekleştiğini görüyoruz. Bir defa,  Devlet Memurları Kanunu'nda, istis-
nai mevkilerle ilgili; valilik ve büyük elçilikleri sıralayan 59. maddede, 
değişiklik yapılarak, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri de istisnai 
mevki olarak eklenmiştir. Yine, eğitim konusundaki o tekliflerin  gereğini 
yerine getirmek için, o yıllarda mevcut olan gazetecilik yüksekokulları, 
"gazetecilik ve halkla ilişkiler" yüksekokulları haline dönüştürülmüştür. 
1982'den sonraki YÖK'ndan sonra, bilindiği gibi, bütün bu okullara aynı 
isim, "Basın Yayın Yüksekokulu" ismi verilmiştir. Bu okullar bünyesin-
de Halkla İlişkiler ayrı bir bölüm olarak ve ağırlıklı derslerle yer almıştır. 

Bir başka gelişme de, kalkınma planlarında ve özellikle planların ge-
liştirilmesinde halkla ilişkilerin payının belirtilmesi ve halkla ilişkilere 
geniş yer verilmesidir. Nitekim, 1985-1989 yıllarını kapsayan 7. Beşyıllık 
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Kalkınma Planı'nda, hem plan hedefleri  ve stratejisinde ve hem de planın 
kendisinde, "tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma" başlığı altında halkla 
ilişkilere geniş yer ayrılmıştır. İçinde bulunduğumuz 1987 yılını kapsa-
yan 1987 Uygulama Programında da, yine aynı başlık altında, tanıtma ve 
Kamuoyunu aydınlatma faaliyetlerinin  nasıl yapılacağına ait bazı direk-
tifleri  görüyoruz. Bunlar arasında en önemlisi, planda ve programda Tür-
kiye'de halkla ilişkiler eğitimine yer verilmesi, özellikle kamu kuruluş-
larının bu alanda eğitim yapmalarına değinilmesidir. Devlet Personel 
Dairesi ve T.O. Amme İdaresi Enstitüsünün işbirliği ile bu programın ger-
çekleştirileceği de yine planda yer almaktadır. Nitekim, Enstitümüz ge-
çen yıllar çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan halkla ilişkiler uzmanları 
için bir kaç seminer düzenlemiş bulunmaktadır. Bir başka gelişme, 1984 
vılmda çıkarılan KHK ile halkla ilişkiler hizmetlerinin düzenlenmesidir. 
202 sayılı KHK, bildiğimiz gibi bakanlıkların nasıl teşkilatlandırılacağına 
dairdir. Orada, her bakanlıkta basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri ku-
rulabileceği vurgulanmıştır. Daha sonra 203 Sayılı KHK ile de, Başbakan-
lıkta basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri birbirinden ayrılmıştır. Söz 
konusu kararnamede, basın müşavirinin ve halkla ilişkiler müşavirinin 
neler yapacakları ayrı ayrı belirtilmiştir. Dışişleri ve Milli Savunma Ba-
kanlıkları hariç, diğer bakanlıklarda, 202 Sayılı KHK'yi izleyen 203 ve 
204 Sayılı KHK'lerle basın ve halkla ilişkiler müşavirliği yardımcı birim 
olarak yeralmıştır. Basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinin görevleri, 
bu bakanlıkların teşkilat kanunlarında belirtilmiştir. Basın ve halkla iliş-
kiler müşavirlerinin görevi, bu alandaki faaliyetleri  kurumlarında plan-
lamak ve belirtilen ilkeler çerçevesinde halkla ilişkiler faaliyetlerini  yü-
rütmek olarak belirtilmiştir. İki bakanlık istisna demiştim. Bunlardan 
Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığında, onların teşkilat ka-
nunlarında basın ve halkla ilişkiler müşavirliği yoktur. Dışişleri Bakan-
lığında 5 müsteşar yardımcısından birisi bakanlık sözcüsü olarak görev-
lendirilmekte ve basın ve halkla ilişkiler görevleri bu sözcü tarafından  ye-
rine getirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığında ise, teşkilat kanunun-
da olmamakla birlikte, bir şube müdürlüğü ki, ismi "Basın, Protokol ve 
Halkla İlişkiler Şube Müdüriüğü"dür, basın ve halkla ilişkiler görevini 
yürütür. Bu gelişmelerden gördüğümüz gibi, Türkiye'de 1962'li yıllarda 
Mehtap projesinden bu yana, gerek halkla ilişkiler eğitimi alanında, ge-
rekse teşkilatlanma alanında büyük gelişmeler olmuştur. Düzenlenen bu 
?empo?.yumun bu gelişmelerin değerlendirilmesinde ve değerli uzmanla-
rın fikir  alış verişinde bulunmalarında katkısı olacaktır. Konunun ne gibi 
aksak yönleri bulunduğu, Türkiye'de bu konuda neler yapılması gerekti-
ği konularında da sempozyumun büyük katkıları olacağını umud ediyo-
rum. Bendeniz bu duygular içinde sempozyumun başarılı geçmesini diler-
ken hepinize saygılar sunuyorum. 
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Prof.  Dr. FERRUH DİNÇER 
A.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu 
Müdürü 

Sayın Başkan, Sempozyumun değerli konuşmacıları, Sayın konuklar, 
A.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu'nda bir yılı aşan görevim içerisinde ge-
çirdiğim heyecanlı günlerden birini yaşıyorum. Bu nedenle Sempozyumda 
görülebilecek eksikliklerle birlikte benim de hatalarımın hoşgörülmesini 
diliyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, Basın-Yayın Yüksekokulu'na bugüne 
kadar yapmış olduğu değerli yardımları ve yakın ilgileri için A.Ü. Rek-
törü Prof.  Dr. Sayın Tarık SOMER'e ve bu sempozyumun düzenlenmesin-
de verimli bir işbirliği ortamı yaratarak tüm olanaklarını bize açan 
TODAİE Genel Müdürü Prof.  Sayın Nuri TORTOP'a burada bulunanla-
rın huzurunda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Türkçemizde çok gü-
zel bir söz var; "bir elin nesi var, iki elin sesi var" diye. Benim o kadaı 
çok elim var ki, bu ellerin en büyüğünü Rektörden, daha sonra rektörlük 
yönetiminden ve çok çok sıcak elleri de müdürlüğünü yapmakta olduğum 
Yüksekokulumdaki öğretim elemanlarından, sevgili öğrencilerimden ve 
işbirliği yaptığımız kurumların yöneticilerinden alıyorum. Bu sıcak ilgi 
ve işbirliği olmasa, sanıyorum ki, temeli halkla ilişkilerle pekiştirilen bu 
tür olaylar gerçekleşemeyecekti. Bu nedenle, bugün, burada bulunmamızı 
sağlayan tüm ilgililere teşekkür etmeyi bir borç kabul ediyorum. 

Halkla ilişkilerin tarihsel süreç içerisinde günümüze kadar gelişi, öne-
mi ve Türkiye'deki durumu konusunda, Sayın Rektör ve değerli Genel 
Müdürümüz bilgi sundular. İzmir Halkla İlişkiler Seminerinde bir konuş-
macı Türk toplumunda halkla ilişkilerin önemine değinmiş; Türklerin 
dünya üzerinde hiç bir millette görülmeyen sevgi bağlarına sahip oldu-
ğunu, halkla ilişkilerin ana öğesini sevginin teşkil ettiğini; o halde, "Tür-
kiye'de değil de, nerede halkla ilişkilerden bahsedilebileceğini" sormuştu. 
Konuşmacı devamla, "Aslında, biz, yılların ötesinden, halkla ilişkileri en 
iyi uygulayan bir milletiz; ne var ki, birçok şeyde olduğu gibi, bunun 
kuramsal ve kurumsal yönlerini ithal etmişiz" demişti. Bu yoruma katıl-
mamak mümkün değil. Sanıyorum 16-17 bildiride bu konulara sık sık 
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değinilecek. Ben çok kısa bir geçmişten örnek vermek istiyorum. Neden 
bu toplantıyı düzenledik? 

Geçtiğimiz (1986) ekim ayında Halkla İlişkiler Derneği'nin İstanbul 
toplantısına basın-yayın yüksekokulu müdürleri ve ilgili öğretim üyeleri 
katıldı. Orada, halkla ilişkilerin Ülkemizde uzun bir geçmişi olmasına kar-
şın arzu edilen, beklenen sonuçların henüz alınmamış olduğu üzüntüyle 
belirtildi. "Biz profesyoneller,  siz teorisyenler ile el ele verelim ve halkla 
ilişkileri Batıda olduğu gibi, hızla gelişmekte olan Ülkemizde de gerçek 
anlamıyla yerleştirelim, kabul ettirelim" denildi. 

Bu öneriden hareketle, hatırlanacağı gibi, Kasım 1986'da İzmir'de ve 
bir hafta  önce (Nisan 1987) yine İzmir'de ve bugün ve yarın da burada 
halkla ilişkiler toplantıları düzenledik. İstanbul'daki ilk toplantıda bir ko-
nuşmacı çok duygulanmış ve "Bu toplantı o kadar önemlidir ki, bin kilo-
metrelik yola atılan ilk adımdır" demişti. Ben de, olaya "sevgi bağı" açı-
sından baktığımda mesafeyi  gerçekten bin kilometre görüyorum. Ancak, 
mesafeyi  koşanların 100 km.lik hıza ulaştıklarını hissedebiliyorum. Uma-
rım ki, bu 1000 kilometrelik yol 100 km/saatlik hızla aşılır ve ip göğüs-
lenir. 

Şüphesiz ki, bildirilerde konu derinliğine incelenecektir. Ben İzmir' 
deki toplantıdan esinlenerek bir iki noktaya değinmek isterim. Gazetele-
re de intikal etmişti, çok yerinde bir eleştiri ile üniversitelerde halkla iliş-
kiler eğitiminin arzu edilen düzeyde olmadığı söyleniyor. Objektif  bir de-
ğerlendirme ile bu görüşe katılmamak elde değil. Bunu biliyor ve kabul 
ediyoruz. Esasen, bir süredir basın-yayın yüksekokullarında eğitim ve öğ-
retimin yeniden düzenlenmesi konusunda yapılagelen toplantılarda bu 
sorun önemle ele alınmıştır. Burada bulunan E.Ü. Basın-Yayın Yüksek-
okulu Müdürü Prof.  Dr. Sayın Özcan ÖZAL'm İzmir'de de belirttikleri 
gibi biz bu eksikliği biliyoruz. Yüksekokulumuzun Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi'ne bağlı olduğu ilk yıllarda gazetecilik ve halkla ilişkiler iki ayrı bö-
lüm halindeydi. Daha sonraki düzenlemelerle bu iki bölüm birleştirilmiş-
tir. Yine İzmir'de üzerinde ısrarla durulmuştu. Neden kamu kuruluşların-
da "basın ve halkla ilişkiler" gibi iki ayrı işlev bir başlık içinde yan yana 
kullanılıyor? Oysa, basın, halkla ilişkilerin bir öğesidir, ona hizmet eden 
bir iletişim aracıdır. Asıl olan halkla ilişkilerdir. Ben, değerli basın men-
suplarının, burada göründüklerinden çok daha ötede, halkla ilişkiler ko-
nusuna değer vereceklerini, ilgi duyacaklarını ve belki de bunu yaptıkça, 
gelecekte hizmetlerini de beklenen ölçüde değerlendirebileceklerini zan-
nediyorum. 

Sayın Başkanım, belirtmiş olduğunuz makalenizi okumadım. Aslında 
burada bu açılış oturumunda, Prof.  Dr. Nermin ABADAN-UNAT'ı başkan 
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olarak görmek bizim için "basın ve bilim ahlâkı açısından" yerine getiril-
mesi gereken bir görevdir. Çünkü, Değerli Hocamız Yüksekokulumuzun 
Müdürlüğünü yapmışlardır. Bizi yetiştiren büyüklerimizi unutmadığınız 
ölçüde, gelecek nesillerin de kendilerine hizmet edenleri hatırlayacakları-
na inanıyoruz. Bu sözlerimle egoistik bir yorum yapmak istemediğime 
inanmanızı diliyorum. Bu bağlamda, değerli hocama bu sempozyumda 
görev kabul ettikleri için huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanımız mutlaka hatırlayacaklardır, dışarda bir sergimiz 
var; "Anadolu Basınından örnekler Sergisi". Bu serginin gerçekleşmesinde 
emeği geçenlerin başında Basın-Yayın ve Enformasyon  Genel Müdürü 
Sayın Tuncer TOPUR Bey ile Anadolu Basın Birliği Başkanı Sayın Lüt-
fü  AKÇAN geliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım ki, bu 
ilk örnek giderek çoğalacak ve daha yaygın ve yararlı hizmetleri sizlere 
sunma olanağına sahip olacağız. 

Huzurlarınızdan sevgi ile ayrılıyor, sempozyumun sağlıklı sonuçlar 
getirmesi inancı ile tüm konuşmacılara ve katkıda bulunanlara başarılar 
diliyorum. 

13 



Prof.  Dr. NERMİN ABADAN-UNAT 

Sayın Prof.  Dr. Ferruh Dinçer'e gösterdikleri kadirşinaslık için ger-
çekten teşekkür ederim. Şahsın sözkonusu olması önemsiz, fakat  gerçek-
ten, meşalenin bir kuşaktan diğerine geçerken unutulmaması gerekir. Bu 
bakımdan kendilerine karşı özel bir minnet duygusu taşıyorum. 

Bir küçük noktayı belirtmeme izninizi rica ediyorum : Sayın Prof. 
Dinçer, basın ve halkla ilişkiler şubelerinin eskiden ayrılmış olması ya-
hut tekrar ayrılarak, halkla ilişkilere gereken önemin verilmesi dileğin-
de bulundu. Bu dileği, ben, can-ı gönülden desteklerim. Çünkü, kitle ile-
tişimi araçları çeşitli özellikler taşıyan özerk bir konudur. Halkla ilişkiler 
gibi, daha çok onları değerlendiren ve bunu bilimsel bir yaklaşım içinde 
gerçekleştiren bir faaliyet  de başka bir konudur. Bu vesileyle bir noktaya 
daha değinmek istiyorum: Bilindiği üzere, dünyanın her yerinde halkla 
ilişkiler, hem özel sektörün halka verebildiği ölçüde hizmet ve katkılarını 
yansıtmaya yardım eder, hem de, kamu sektörü bu yöntemlerle yapmış ol-
duğu hizmeti kamuoyuna duyurur. Demokratik süreci bu şekilde güçlen-
dirir. Bugünlerde, basında yer yer bazı kişilerin, biz bundan sonra PİAR'-
cılık yapacağız dedikleri gözüme çarptı. Şimdi, bilmeyenler olabilir, PİAR, 
İngilizce'de Public Relations'ın kısaltılmış biçimidir. Özellikle Amerika'da 
hayat çok hızlı geçtiği için, insanlar, kısaltılmış harflerle  konuşmaktan 
hoşlanırlar. Bizim Türkçe'de de çok güzel bir terim yerleşti: "halkla iliş-
kiler". Temennim şudur ki, halkla ilişkilere sahip çıkalım ve PİAR'ı de-
ğerli hizmetler yapan bir kuruma bırakalım. O da onun özel tanıtma is-
mi olsun. Bu, benim başkan olarak, özür dileyerek yaptığım küçük bir 
katkıdır. Hepinizi sevgilerimle selamlayarak bu oturumu kapatıyorum. 



BİRİNCİ OTURUM 

HALKLA İLİŞKİLERİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ YE 
KURUMSALLAŞMASI 

BAŞKAN: 

Prof. Dr. Özcan Ö Z A L 



Prof.  Dr. ÖZCAN ÖZAL 

Sayın konuklar, sevgili öğrenciler, halkla ilişkilerin, dünyada geliş-
mesine paralel olarak ülkemizde de önem ve gerekliliği gittikçe anlaşıl-
maktadır. Bunun sonucu olarak da, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları 
konuya ilgi göstermektedir. Bugün için belki değil ama, ileride bu kuru-
luşlarm tümünde halkla ilişkiler ünitelerinin mevcut olabileceğine inanı-
yoruz. Ancak, halkla ilişkiler alanının gelişmesi, gerek üniversitelerin ge-
rekse diğer kuruluşların konu ile ilgili çalışmalarına bağlı bulunmaktadır. 
Bugün, A.Ü. BYYO ile TODAİE bu görevin bir bölümünü de bu sempoz-
yumla yerine getirmiş bulunmaktadırlar. Bu nedenle her iki kuruma te-
şekkür ediyoruz... Sizleri saygı ile selamlayarak birinci oturumu açıyo-
rum. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN ABD'DE GELİŞİMİ VE AVRUPA'YA GİRİŞİ 

Betûl MARDİN 

Günümüzde dünyanın en büyük Halkla İlişkiler Şirketlerinden biri 
olarak değerlendirilen Burson Marsteller'in tanıtım kitapçığı şu sözlerle 
başlıyor: 

"Dünyanın her bölgesindeki merkezlerimizde Halkla İlişkiler hizme-
tini aynı standartta vermeye çalışıyoruz. Büyük şirketlerden hükümetle-
re, hayır cemiyetlerinden öğretim kurumlarına kadar 400 ayrı müşterimiz 
var. 

Borsalardan İngiltere'deki Avam Kamarasına, moda ve kozmetik fir-
malarından hükümet temsilcilerinin konuşmalarına kadar her yerde biz 
varız. 

Sorunları çözmek için olaylara daima çok yönlü yaklaşırız. Tüm per-
sonelimiz iletişim kuramları, hukuk, medeni kanun, çözümleme, ekonomi, 
işletme, pazarlama gibi konularda eğitim görmüş ya da pratikte bilgilen-
miştir. Ayrıca personelimiz tüm bu niteliklerin yanı sıra değişik yapı ve 
kültürlerden gelmekte, tüm farklı  kültürlerle iletişimimizi sağlamaktadır." 

Günümüzde böylesine geçerli bir meslek halini almış olan halkla iliş-
kilerin gerçek başlangıcı aslında insanlığın başlangıcıyla aynı zamanda-
dır. Ancak son yüzyılda Halkla İlişkiler çeşitli iletişim araçlarının kulla-
nıldığı yeni bir bilim dalı haline gelmiştir. 

Halkla İlişkiler'in ABD'de Gelişimi: 

Amerika Birleşik Devletlerin'de tanıtım olayı toplumun tarihinden 
de daha eskidir. (Amerikalılar mesaj göndermenin önemini Kızılderili-
lerin duman sinyallerinin getirdiği sonuçlardan öğrendiler.) Yapılan 
araştırmalara göre, Amerika'nın tanıtmaya yatkınlığı 1644'de Doğu kıyı-
sında yerleşen guruplara dayanır. İlk sistemli bağış toplama veya fon 
kurma çabaları 1641'de o devirdeki ufak  Harvard Üniversitesi'nin İngil-
tere'ye gönderdiği misyoner ekiple başladı. Bu misyonerler İngiltere'ye 
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vardıklarında Harvard hakkında bilgi içeren bir tanıtım mektubuna veya 
bir kitapçığa ihtiyaçları olduğunu anladılar. Bu kitapçık basılmadıkça 
yardım toplamaya başlamayacaklarını bildirmeleri üzerine Harvard yöne-
ticileri Massachussets'de metinleri hazırladılar ve daha ucuz olacağından 
baskısı Londra'da yapılan kitapçık misyonerler tarafından  kullanıldı, iş-
te, adı "ilk Meyvalar" olan bu tanıtım materyali halkla ilişkiler tarihin-
de kabul edilen ilk broşürdür. Günümüzde milyonlarca basılan bu broşür-
ler şirketler aracılığıyla hedef  kitlelere gönderilmektedir. 

Amerika'da halkla ilişkiler tekniği ve silahlarının politik anlaşmaz-
lıklarda kullanımı gene çok eski bir geçmişe dayanır, ingiltere'ye karşı 
yürüttükleri Bağımsızlık Savaşı döneminden öncelerde bile kamunun fi-
kirlerini etkilemek ve yönlendirmek için sürekli olarak kampanyalar dü-
zenlenmiştir. Devrin ileri gelen devlet adamlarından Samuel Adams ve 
arkadaşları toplum desteğinin ne denli önemli ve etkili olduğunu anladık-
larından bunu çeşitli yönlerde değerlendirdiler. Hayal gücüne dayanan, 
ilgi çekici, cesur, hatta acımasız bir üslupla kaleme alınan yazılar, açık 
ve kapalı yerlerde yapılan ateşli konuşmalar, özel olaylar ve kolay akılda 
kalacak .simgesel sloganlar, sızıntı haberler ve fısıltı  gazeteleri ile kamu-
yu etkilediler. Adams "Toplumun büyük çoğunluğu mantığından çok duy-
gularıyla yönlendirilir." fikrinden  yola çıkarak çalışmalarını sürdürdü. 
Amacına hizmet edecek bir olay olmadığı zaman bile kendine yeni olay-
lar yaratan bu ekip bugünki halkla ilişkiler mesleğinin prensipleri göz 
önünde tutulursa, ağırlıklı olarak propaganda yapmaktaydı. 

Halkla ilişkilerin gelişmesinde bir başka dönüm noktası 1787-88 yıl-
larında Alexander Hamilton, Madison ve Ray tarafından  önce gazetelere 
gönderilen 85 mektubun sonradan kitap halinde yayınlanmasıdır. "Feda-
ralist" adı altında toplanan bu mektuplar anayasanın kabulünde önemli 
bir rol oynadı. Devrin ünlü devlet adamı, hukukçu ve ekonomist Hamil-
ton'a göre toplumun bir konuda fikri  yoksa bu boşluğu gerçek bilgilerle 
doldurmak gerekiyordu. Dolayısıyla Hamilton yalnız anayasayı sunmakla 
kalmadı, onun anlaşılması ve kabulü için de büyük çaba harcadı. Tarihçi 
Allan Nevins'e göre tarihin en başarılı halkla ilişkiler örneklerinden biri 
genç Amerika'nın anayasayı bu denli içtenlikle kabullenmesidir. 

Başkanlık seçimlerinde halkla ilişkiler kampanyalarının düzenlenme-
si ise 19. y.y. başlarında Andrew Jackson döneminde başladı. Halk ara-
sında okuryazarlığın hızla yayılması politikaya olan ilgiyi de arttırdı. Do-
ğan yeni demokrasi bireye güç ve haklar kazandırdı. Kibar sınıfın  "ayak-
takımı" diye nitelendirdiği gurup da demokrasi istiyordu. Seçimlerin ge-
tirdiği fırtınalı  günlerde Başkan adayı Andrew Jackson kendisine bir ba-
sın danışmanı tuttu: Amos Kendall... Fikirlerini iletmede pek başarlı ol-
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madığından tüm politik kampanya sırasında ve daha sonra da kamuoyu-
nun mimarisinde Kendall'ın stratejisinden ve uzmanlığından yararlandı. 

Bu sırada özel sektör bankacıları gazete sahiplerine kredi vererek 
basını etkileme yollarını aramaya başladılar. Fakat tüm bu faaliyetler 
Jackson-Kendall çalışmalarının yanında sönük kaldı. 

Halkla ilişkilerin çağdaş içeriği ve terimleri 19. yüzyılın genç Ame-
rikasında henüz bilinmiyordu. Ancak bu yüzyılda "tanıtım" açısından üç 
olay gelişti: 1. Basın ilişkilerinin önemi kavrandı ve basın sözcüleri işe 
alındı, 2. Reklamcılık gelişti, 3. işveren çevrelerini eleştiren guruplar sa-
yesinde sosyal reformlara  gidildi ve tanıtımında yeni yöntemler gelişti. 

Bu konuda örnekler vermek gerekirse; Amerika'nın efsane  kahra-
manlarından Daniel Boone'un hikayesi Kentucky'e yerleşimi sağlamak 
amacı ile buradaki toprak sahiplerinden biri tarafından  uyduruldu. Dave 
Crockett ise Başkan Jackson'un muhalifleri  tarafından  ortaya çıkarıldı. 
Barnum Sirki'nin kurucusu Phineas Barnum ile başlayan artist ve sanat-
çı tanıtımı basın sözcülerinin kudretini bir kez daha kanıtladı. 

1810-1891 yılları arasında yaşayan Barnum tüm hayatı boyunca hal-
kın isteklerini ortaya çıkmadan önce tasarlayıp halka sunduğunu söyler-
di. Denebilir ki, Barnum'un yarattığı her olay halkla ilişkiler mesleğinde 
bir kilometre taşıdır. "Başarılı iseniz taklitçileriniz çoğalır." diyerek bu 
sahne adamının başlattığı akımın ardından tanıtım olayları çığ gibi sah-
ne dünyasına ve oradan sosyal yaşama girdi. Kitap satışlrı için imza gün-
leri düzenlendi. Devlet tahvilleri ünlü yıldızlar tarafından  satıldı... Deni-
ze indirilen gemilerin burnuna yıldızlar, ünlü kişiler şampanya vurdu... 
vs.... vs... Ve olaylar basın sözcüleri tarafından  gazetelere yansıdı. 

Çağdaş politik kampanya tekniklerinin gelişmesi de yine 19. yüzyılın 
son dönemine rastlar. Yüksek doğum oranı ve göçler yüzünden sürekli 
artan seçmen sayısı karşısında destek sağlamak amacıyla yeni yollar aran-
maya başlandı. 

1888 kampanyası süresince gazeteler büyük ölçüde kullanıldı. Seçim 
propagandası, artan baskı teknikleri ve ucuz kağıt temini ile geniş tirajlı 
basın organlarında seçim haberleri yayınlandı. Bu kampanya esnasında 
yalnız bir eyalette, adayın 300.000 litograf  baskı portresi yine 300.000 ro-
zetle birlikte seçmenlere dağıtıldı ve aday evinin verandasında Temmuz' 
dan Kasım'a kadar her gün saatlerce oturarak 200.000 kişiyle konuştu ve 
sonuçta seçimi kazandı. 

işte 1890'lı yıllarda uygulanan afişli,  bültenli, resimli, rozetli, basın 
sohbetli seçim kampanyası o denli başarı kazandı ki, radyo ve TV gibi 
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da öldüğünde bir Alman Şirketine danışmanlık yaptığı için eleştirilmek-
teydi. 

Ivy Lee ile birlikte duyulan bir ikinci isim ise halen hayatta olan 
Edward Bernays'dır. Tarım mühendisi olan Bernays önceleri tarımla ilgi-
li bir dergide çalıştı ve bir tesadüf  sonucunda halkla ilişkiler çalışmaları-
na başladı. 1917 ile 1925 yılları arasında, en ünlüsü Bernays'm "Kamuoyu-
nun Kristalleştirilmesi" adını taşıyan 28 kitap yazıldı. Bernays üniversite-
de halkla ilişkiler dersi veren ilk uzmandır. 

Renkli bir kişiliğe sahip olan Bernays ünlü tenor Caruso'dan ilaç sa-
nayine, salamdan sabuna, II. Dünya Savaşında Seferberlik  Komitesine 
kadar çeşitli kuruluşlarda danışmanlık yaptı. Halen 95 yaşında olan ve 
kendisini "imaj mimarlığına" adayan Bernays kendini "kamuoyunu oluş-
turma mühendisi" olarak tanıtır. 

Halkla ilişkilerin Avrupa'ya Girişi: 

tik kez ingiltere'de, Başbakan L. George'nin 1912'deki seçim kampan-
yasında halkla ilişkiler yöntemlerine başvuruldu. 

ingiltere'de bilinen ilk bilinçli halkla ilişkiler uzmanı Sir Stephen 
Tarrents'dir. Yine ingiltere'de halkla ilişkiler sözcüğü ilk kez 1932 yılında 
kullanıldı. 

1939-1945 yıllarında yani II. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından 
yürütülen kampanyalar da halkla ilişkiler mesleğinin yerleşmesini sağla-
dı. 

1946 yılında COI (Merkez Informasyon  Bürosu) kuruldu. Hükümetin 
tanıtımı bu merkezden yapılmaya başlandı. 

Kanada'da 1940'da, Fransa'da 1946'dan itibaren (La Maison de Vevre: 
Cam Evi), Hollanda'da 1948'de, Norveç'te 1949'da mesleki faaliyetler  baş-
ladı. italya, Belçika, İsveç ve Finlandiya'da, 1950'den itibaren, Orta Ame-
rika, Güney Amerika, Avustralya, Japonya, Yeni Zellanda ve Güney Af-
rika'da ise 1950-55 yılları arasında Halkla İlişkiler mesleği yayılmağa baş-
ladı. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'DE BENİMSENMESİ 

M. Alaaddin AŞNA 

Sayın başkan, değerli dinleyiciler. Halkla ilişkilerin Türkiye'de be-
nimsenmesi konu olarak bana söylendiğinde, konuyu, Türkiye'de başla-
ması ve kabul görmesi anlamına aldım. Yani bir çeşit Türkiye'de geliş-
mesi. Önün için, müsaade ederseniz, olaya o açıdan bakacağım. Dış ülke-
lerde gelişme konusunu Betûl arkadaşım anlatmaya çalıştı. Konuşması-
nın sonuna doğru Avrupa'ya geçtiğinde görüldü ki, bazı ülkelerde halkla 
ilişkilerin 1950'lerin sonuda başladığı ortaya çıkıyor. Türkiye bu bakım-
dan öbür ülkelerden çok geri değil. Amerika'da 1920'lerde çağdaş anlam-
da halkla ilişkiler başlıyor. 1950'lere doğru Avrupa'ya geliyor. 1960'larda 
dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygınlaşıyor... Türkiye'deki gelişimi 1960'lı 
yıllarda başlıyor. Aslında, 1960 öncesinde de kamu kuruluşlarının, bugün 
halkla ilişkiler diye tanımlanan birtakım çalışmaları var. Örneğin, Dış-
işleri Bakanlığı Enformasyon  Genel Müdürlüğü 1950'li yıllardan itibaren 
çalışan bir birim ve yaptığı çalışmalar halkla ilişkiler. Milli Savunma Ba-
kanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının sadece Ankara'da değil, İstanbul' 
da bile "basın irtibat bürosu'', "yayın ve temsil şubesi", "basın ve halkla 
münasebetler daire başkanlığı" gibi isimlerle anılan birimleri olmuş... 

Çağdaş anlamda halkla ilişkiler dediğimizde, bunu, üniversitelerde 
öğrenci arkadaşlarımıza 4 adım kuralı diye anlatıyoruz: Bilgi toplama -
araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme gibi. Bütün bunları içi-
ne alan bilimsel anlamda halkla ilişkiler çalışması, Türkiye'de 1960'dan 
sonra, 27 Mayıs'tan sonra kurulan ya da organize edilen kamu kuruluşla-
rında görülüyor. Bunlardan birincisi de 1961'de 91 Sayılı Kanunla kuru-
lan DPT, 3 yıl sonra da DPT ve SSYB ortaklaşa bir nüfus  planlaması ya-
pıyorlar. Nüfus  planlaması genel müdürlüğü kuruluyor. Bu ikisinde de 
kuruluş yıllarında halkla ilişkiler üniteleri var. Birincisinde, planlı kal-
kınma fikrinin  halka tanıtılması, benimsetilmesi ve desteklenmesi amaç-
lanıyor. İkincisinde, nüfus  planlaması ya da doğum kontrolü veya aile 
planlamasının halka tanıtılıp benimsetilmesi amaçlanıyor. Görüyoruz ki, 
her ikisi de ihtiyaçtan, yani şartların zorlanmasından çıkıyor. Türkiye'de 
belirgin bir plan fikri,  planlı kalkınma fikri  yok. Daha evvel bir takım 
planlı kalkınma girişimleri olmuş elbette. Ama yarıda kalmış. Bilimsel 
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olarak planlı kalkınmaya gidilecek. Planlı kalkınma halktan belirli feda-
kârlıkların istenmesini gerektiren bir çalışma. Dolayısıyla, halk desteği 
olmadan olmaz. Nüfus  planlaması, doğum kontrolü eşler arasındaki bir 
olay, siz bunu devlet gücüyle yapamazsınız. Eşlerin karar vermesi lazım.... 
Öyleyse bunun halka benimsetilmesi, kabul ettirilmesi, bunu bir ihtiyaç 
zorlaması haline getirmek gerek. Bunu da halkla ilişkiler çalışmasıyla ya-
pacaksınız. Bütün bunlardan şu çıkıyor : Mardin arkadaşımın Amerika' 
dan verdiği örneklerde görülüyor ki, Rockefeller  bu kadar sıkışmasaydı, 
kendi toplumunda bile pis kapitalist nitelemelerine maruz kalmasaydı ve 
Amerikan kapitalizminde bir hareket başlamasaydı, halkla ilişkilere ihti-
yaç duyulmayacaktı. Ivy Lee'yi yanında müşavir olarak çalıştırmayacak-
tı O zamanın parasıyla bin dolar (o zamanlar bin dolara Teksas'm yarı-
sından fazlası  satın alınırdı) maaş vermeyecekti. Halkla ilişkiler çalışma-
sı, şartların zorlamasıyla meydana gelen bir çalışma. Şartlar deyince şun-
ları anlıyoruz: demokrasinin yönetimi açık hale getirme, yönetimlerin 
halka dayanarak lıerşeyin üstesinden gelebilecekleri inancı yönündeki ge-
lişmesi. Öle yandan, açık ekonomi dönemine geçilmesi ve haberleşmenin 
gelişmesi ve böylece gizliliğin sürdürülemeyecek hale gelmesi. Ekonomik 
rekabet de, özel sektörde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkarmış. Yanı 
halkla ilişkiler bir toplumsal zorlamanın sonucu olarak ortaya çıkan bir 
meslek. Oyle olduğu içindir ki, Türkiye'de her alanda olduğu gibi, kamu 
sektöründe başlamış, devlet öncülüğünde Türkiye'ye gelmiştir. Çoğu alan-
da olduğu gibi boynuz kulağı geçtiğinden, özel sektörde gelişmiş kamu 
sektöründe güdük kalmıştır. Bunun en önemli sebebi de, özel sektörün 
mali olanaklarının kamu sektörüne göre daha geniş olması ve gelişme-
leri daha yakından izleme avantajına ya da esnekliğine sahip olmasıdır. 
Özel sektörde gelişmiştir de iyi mi olmuştur? Bence hayır. Çünkü dejene-
re olmuştur. Çünkü, Türkiye'de halkla ilişkiler mesleği öyle hale gelmek-
tedir ki, gerçek tarifinden  uzaklaşmakta ve halkla ilişkiler bir protokol-
cülük ya da teşrifatçılık,  görevi olmaktadır. Bunun sebebi, aslında, zorun-
luluğun getirdiği halkla ilişkilerin bir moda olarak benimsenmesidir. Zen-
gin Ahmet Bey "benim arkadaşım zengin Mehmet Bey'in halkla ilişkileri 
var, haydi benim de olsun" diyor. O zaman Hasan Bey de "bende de ol-
sun" diyor. Fakat Hasan Bey halkla ilişkilerin ne olduğunu bilmediği için 
halkla ilişkiler biriminin başına getirdiği elemanları da ince eleyip sık 
dokumuyor. İşin uzmanını çalıştırmaya da gerek görmüyor. "Bizim ba-
canak boşta, işi gücü yok, boşta gezmesin, bizim holdingin halkla ilişkiler 
müdürü yapalım" diyor. 

Bir başkası, o birimi kapatıyor, yahut reklamcılığa bağlıyor, onun bir 
parçası yapıyor. Ya da satış müdürlüğünün bir parçası yapıyor. Böylece, 
halkla ilişkiler mesleği, ileri gitmesi gerekirken, geri gidiyor. Şimdi, bu 
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geri gidişin bir sebebi patronlarsa... bir başka sebebi yeterli halkla iliş-
kiler elemanı bulunmayışıdır. Bu ne demek? Türkiye'de beş tane yüksek-
okul var. Gazetecilik, Rd. Tv. yanında halkla ilişkiler mesleğine adam ye-
tiştiriyor. Yüzlerce mezun veriyorlar. Hâlâ da eleman yok ne demek? Şu 
demek: Türkiye'de sadece bizim meslek alanımızda değil, her alanda eği-
tim sorunun bir sonucu olarak, liseden iyi yetişmiş elemanlar bu okulla-
ra gelmedikleri için, bu okullar dört yıl boyunca onlara birşey veremiyor. 
Çünkü, halkla ilişkiler mesleği biraz da yapısal güçlüğe dayanan, yani 
sağlam bir kumaşın üzerine inşa edilmesi gereken bir eğitim sistemi ge-
rektirir. Halkla ilişkiler eğitimine başladığınız zaman Türkçe'yi çok iyi 
biliyor olmalısınız. Çok iyi yabancı dil, sosyoloji, psikoloji, sosyal politika 
tarih vs. biliyor olmanız gerekir. Bunlar eksikse, o dört yıl içinde gazete-
ciliği halkla ilişkileri, Rd - Tv'yi tanımakla başarılı bir mezun olamıyor-
sunuz. Diploma alıyorsunuz, ama, liseden gelen açıklarınız o dört yıl bo-
yunca devam ediyor. Benim A.Ü. BYYO'nun ilk halkla ilişkiler hocası 
olduğum söylendi. Eklemek istiyorum ki, TODAÎE'nin de ilk halkla iliş-
kiler elemanıyım. Burada bu güzel semineri düzenleyen bu iki önemli ku-
ruluşun da başlangıçta içinde olma gururunu ayrıca taşıyorum. 

Bunu şunun için söylüyorum: O yılları hatırlıyorum, ilk BYYO me-
zunlarını, 1967-1968 mezunlarını. Bu arkadaşlarımız arasında şimdi çok 
başarılı olan kişiler var. Gerek halkla ilişkilerde gerek gazetecilikte, tele-
vizyonda, ve gerekse öğretim alanında. Benim ilk sınıfım,  yanılmıyorsam 
20-25 kişiydi. Bunların hepsi başarılıydı. Hepsi iyi yerlerde çalıştılar. Ne 
oldu da, ben şimdi eleman sıkıntısından bahsediyorum. Olan, bizim eği-
tim sistemimizin her yıl daha bozulduğu. Ayrıca, ben bu gelişimi hocalı-
ğım devam ederken her yıl gözlerimle görebildim. O nedenle bu muka-
yeseyi yapabildim. îyi yetişmiş öğrenciler şimdi BYYO'larını seçmiyorlar. 
Bu önemli neden de, Türkiye'de yabancı dil eğitiminin yeterince önemsen-
memesi. Halkla ilişkilerde yabancı dil hayati önem taşıdığı için bir başka 
zorluk, sıkıntı da ordan geliyor. 

Diyeceğim şu ki, Halkla İlişkiler mesleğinin başlatılmasında Türkiye 
hiç de geri kalmamıştır. Buna ihtiyaç görülmüştür, eleman yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Başta petrol şirketleri olmak üzere, çok uluslu şirketler ko-
nuya önem vermişler, merkezlerinden esinlenerek, onları model alarak 
öncülük etmişlerdir. Çok uluslu şirketlerin hemen arkasından Koç, Ecza-
cıbaşı, Sabancı gibi büyük holdinglerin olaya eğilmeleri halkla ilişkiler 
mesleğine katkı sağlamıştır. Halkla ilişkiler elemanları 1972'de bir dernek 
kuracak sayıya ulaşmışlardır. Dergiler çıkartmışlardır. Bu mes-
leki gelişme, sonradan olayı moda gibi gören patron ve yöne-
ticilerin himmetleriyle... bir yandan da mesleğe gelen, yani piyasaya 
yeni arz edilen elemanların azlığı ve yetersizliği yüzünden bir bocalama 

29 



devrine girmiştir. Bu bocalama devrinde, halkla ilişkiler bir teşrifatçılık 
kurumu haline geliyor demiştim. Bu endişemin Türkiye dışındaki ülkeler-
de de görüldüğünü söylemeden geçemeyeceğim. Bu endişelerden dolayı-
dır ki, public relations deyimi bile bazı ülkelerde kaçılan deyim oldu. 
Özellikle Amerika ve İngiltere'de şirketler, artık public affairs  deyimini 
yani kamu işleri deyimini kullanıyorlar. Çünkü public relations yapan 
adamların bir kısmı gerçekten teşrifatçılık  yapıyor. Hakikaten kokteyl 
düzenliyor, parti yapıyor, işte bu kadar diyor. Bir kısmı da lobicilik ya-
pıyor. Halbuki lobicilik, public relationscıların sevdikleri iş değil. Kara-
ladıkları, kötümsedikleri bir iş. Onun için public affairs  deyimini kulla-
nıyorlar ve public relations'ı kendi mukadderatıyla başbaşa bırakmak gi-
bi bir eğilim var dünyada. Türkiye'de de bu dejenere oluş devam eder-
se, önümüzdeki yıllarda belki de, halkla ilişkiler deyimini bırakacağız. 
Sevgili hocam, Abadan-Unat PİAR deyimini kullanmayın, halkla ilişki-
ler deyimini kullanın, çünkü yerleşti diyor. Haklılar, ama ben halkla iliş-
kiler deyimini sevmiyorum, kişisel olarak: Çünkü, halkla ilişkiler dediği-
miz zaman ne olduğunu bir türlü anlatamıyoruz. Onun için de bir ilişki 
var, halk public kelimesinden tercüme edilmiş. Ama public halk değil. 
Belki de, onların public relations'ı bırakmaları gibi, halkla ilişkileri tek 
başına bırakıp bir deyim arama telaşına düşeceğiz. 

Özetle, 25-30 yıl içinde halkla ilişkiler olumlu bir başlangıç yaptı, hız-
la yükselen bir grafik  çizdi. Bana öyle geliyor ki, bocalama devrini de 
geçmiş düşüşe başlamıştır. Yani grafik  aşağı inmektedir. Bu son sözleri 
söylerken genç arkadaşlarım kulaklarını tıkasınlar, sadece öğrenci olma-
yanlar bu sözümü dinlesinler ve tedbir almaya çalışsınlar... Neden öğrenci 
arkadaşlarım kulaklarını tıkasınlar?, Çünkü morallerini bozmasınlar... 
Onlar mezun oluncaya kadar şartlar düzelir belki. Ayrıca, halkla ilişkiler 
mesleğinin onlardan bekledikleri var: Kendileri üstün nitelikli elemanlar 
olarak mezun olurlarsa ve piyasaya girip de, piyasadaki alaylıları kenara 
itebilir, halkla ilişkiler mesleğine sahip çıkarlarsa, o zaman halkla iliş-
kilerde bu tehlike de ortadan kalkabilir. Çünkü, biliyorum ki, basın-yaym 
gazetecilik-halkla ilişkiler okulu kurulurken çok iyi elemanlar yetiştirmek 
amaçlçanmıştı. Bunu yapmak da bu genç mezunlara düşüyor. İlk mezunlar 
bunu yaptılar. Fakat son sıralarda iyi eleman yetişmediği için alaylılar 
geri dönebildiler. Bunu önlemek genç arkadaşların elinde. 
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TÜRKİYE'DE HALKLA İLİŞKİLER 
EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? 

Dr. Mehmet TURAÇ 

Yaşadığımız çağın şartları nedeniyle günlük hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline gelen halkla ilişkiler, Basın-Yayın Yüksekokullarımız-
da, gittikçe daha fazla  önem kazanarak okutulmaya başlanmış olup, öğren -
cilerin de çok ilgi duydukları ve ilerde meslek olarak tercihan seçmek is-
tedikleri bir dersdir. 

Kamuoyunun gittikçe artan etkisi, iletişim metodlarındaki gelişme ve 
yenilikler, endüstri ve ticaretteki iç ve dış rekabet, artık, halkla ilişki-
leri günümüzün en önemli bir konusu haline getirmiştir. 

Yeni bir ilim dalı olması ve Türkiye'den önce dışarda gelişmesi nede-
niyle, referanslarımızın  çoğu da yabancı yazar ve uygulamacılardır. Ülke-
mizde bu sahada çalışan, hâlen çoğu pratikten yetişen veya başka sahalar-
dan gelmiş, sayıları yüzü geçmeyen halkla ilişkiler uzmanına karşılık, dı-
şarda, yarısı Avrupa ve Amerika'da olmak üzere, 1 milyona yakın bu mes-
lek mensubu vardır. Demek ki, Türkiye'de de bu sahada kalifiye  elemana 
ihtiyaç vardır ve üniversitelerimizin bu ihtiyacı karşılamak için çalışma-
ları doğru ve yerindedir. 

Peki öyle ise, neden 4 yıllık bir Gazetecilik ve Halkla İlişkiler eğiti-
mi gören arzulu ve bilgili bu gençler hayatta isetdikleri meslek dalların-
da çalışarak başarılarını sürdüremiyorlar? 

Bence bunun çeşitli nedenleri var. 

Birincisi, bazı öğrencilerin bu eğitim dalını ilk veya öndeki tercihler 
olarak değil de, yedek veya son çare olarak seçmeleri ve yüksek tahsil ol-
sunda ne olursa olsun diye okulumuza gelmeleridir. Buna karşılık, bu 
mesleğe hevesli ve mutlaka gazeteci veya halkla ilişkiler uzmanı olmak 
isteyenler ise bu eğitimi görme şansına sahip olmasalar bile bu sahalara 
yönelmekte ve arzu ve gayretleriyle başarıya ulaşmaktadırlar. 
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Ancak sınıfın  % 10'u 1. veya 2. tercihi olarak halkla ilişkileri, yanı bi-
zim BYYO'yu seçmiştir. 15. tercih olarak seçenler bile vardır. 

Bir ikinci sebep ise, bu branşlarda özel eğitim, bilgi ve kültürün öne-
mini anlamamış ve Halkla İlişkileri yalnız ağırlama sanan bazı iş sahip-
lerinin bu göreve özel nitelik ve diploma aramadan, hiç ilgisi olmayan 
kimseleri getirmeleri, onların da bilgisizlikleri nedeniyle bu işi yaparım 
sanıp üstlenmeleri. 

Bu öğrenciler içinde meslek lisesinden, marangozluk bölümünden, 
tesfiye  bölümünden gelenler var. İmam Hatip Okulu mezunları var. Dil 
biliyor musunuz deyince arapça diyorlar. Bu işin gerektirdiği geniş ge-
nel kültür ve yabancı dil bilgisinin önce liselerimizde, sonra yüksek okul-
larımızda verilemediği de maalesef  acı bir gerçektir. Bu arada ekono-
mik nedenler de, gençlerimizi derslerinin yanısıra, para kazanmaya zor-
lamakta iş ve ders arasında bölünen öğrenciler derslerine gereği kadar 
kendilerini verememektedirler. Sonuç olarak da derslerinde arzulanan ba-
şarıyı gösteremeyip, özlenilen, aranılan nitelikte mezun olamamaktadır-
lar. Yeni gelen öğrencilere ticari bir mektup yazın deseniz yazamıyorlar. 
Sonra pek çok hemşire okulu mezunu var. Kendi branşında yükselmemiş, 
gelmiş basm-yaym okuluna. Halbuki Amerika'da çocuklar ortaokulda is-
tedikleri alanı seçip onda ilerliyorlar. Belki de bizim eğitimimizdeki ak-
saklık bu % 10 dediğim, kalifiyeyi  ortaya çıkarıyor. Eskiden otuz kişiye 
teker teker hitap ediyorduk. Şimdi 200 kişilik sınıflar,  bu bakımdan eği-
tim hem öğrenci, hem de öğretici için zor oluyor. 

Nedenlerden en önemli birisi ve belki en önemlisi de, pratik çalışma-
ların bu meslekte her meslekten fazla  önemli olmasına karşılık, öğrenci-
lerimizin pek az bir süre için, o da müesseselerin keyif  ve isteğine bağlı 
olarak staj yapabilmeleridir. Teorik olarak mesleğiyle ilgili bilgileri mü-
kemmele yakın bir düzeyde öğrenen bir Basın-Yayın Yüksek Okulu öğ-
rencisinin pratik bilgisi genelde sıfırdır.  Nasıl bir doktor pratik hastahane 
çalışması yapmadan, bir hâkim, bir avukat mesleki stajım bitirmeden 
çalışma hayatına atılamıyorsa, bizim mezunlarımızın da meslekleriyle il-
gili pratik çalışma yapmadan iş hayatında gerektiği ve beklenildiği gibi 
başarılı olmaları beklenemez. Bunun için iki yol vardır : ya ders programla-
rında değişiklik yapılarak staj ders yılı içinde, yapılır. Zira yaz aylarında 
çoğu Anadolu'dan gelen öğrenciler memleketlerine dönmekte ve orada staj 
imkânı bulamamaktadırlar. İstanbul'da kalıp staj için seçilen ve stajyer 
kabul etmiş müesseselere devam etmiş olsalar bile, bu devrenin ilgililerin 
yaz tatiline rastlaması dolayısiyle, bu pratik çalışma sembolik olmadan öte-
ye gidememektedir. Yahut da yukarıda bahsi geçen diğer meslek dalların-
da olduğu gibi, mezun olduktan sonra 6 ay veya 1 yıllık mecburi stajı bu 
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dalları kendilerine meslek seçenler için mecburi kılmak gerekir. Bu saha-
da iş arayan değerli mezunlarımızın karşısına çıkan 2 önemli engelin biri 
yabancı dil, diğeri ise pratik tecrübe noksanlığı olmaktadır. 

Öğrencilerimin çoğu ile, mezun olmalarından sonra da okulda kurdu-
ğumuz samimi ilişkileri ve diyalogu devam ettirmekte ve iş sahibi olma-
larına yardımcı olmaya çalışmaktayım. Maalesef  bu konuda tam bir ba-
şarı elde edemediğimi de üzülerek itiraf  etmek isterim. 

Zira genellikle müessese sahibi veya kendilerini işe alacak yönetici-
ler, Halkla İlişkilerin ne olduğu tam manasiyle bilemedikleri gibi, aday-
larda da ne gibi nitelikler aramaları gerektiğinden habersizdirler. 

Basın-Yayın Yüksek Okullarımızın gayeleri, programları ve mezun-
ları hakkında her fırsatta  her yerde bilgi vermek, onları tercihlerinde 
doğru istikamette yönlendirmek, hem iş sahiplerinin, hem mezunlarımızın, 
hem de memleketimizin menfaatine  olacaktır. Bu maksatla Basınla ve 
Halkla İlişkiler Dernekleriyle işbirliği şartdır. Halkla İlişkilere duyulacak 
ihtiyaç belirlenip şekillendikçe yeni iş sahaları açılacak, hâlen köşeleri 
tutmuş eski Halkla İlişkiler uzmanları da işlerinin daha da iyileşeceğine 
şaşırarak şahit olacaklardır. TRT kanalıyla, konferans,  toplantı ve seminer-
lerle, basında makalelerle, şahsi temaslarla, herkese Basın-Yayın Yük-
sekokulları olarak neler yaptığımızı devamlı olarak duyurmalıyız. Hatta iş 
sahipleriyle iş arayan eski mezunlarımız arasında irtibat kurulması, kendi-
lerine ihtiyaçlarına uygun kalifiye  eleman tavsiye edilmesinde de başarılı 
bir rol oynayabiliriz. 

Resmi çevrelerin de günün şartlarına uyarak "Türkiye'yi Tanıtma 
Vakfını"  kurmuş olmaları, şimdiye kadar gereksiz bir tevazu ile ve haklı 
olmanın verdiği gururla susan devletimizin, bu suskunluktan çıkararak, 
Dünya Kamuoyu ve Oluşturucularına geç de olsa hitap etmeye karar ve-
rip uygulamaya geçmesi, tezimizi kuvvetlendirmekte olup, iyi yetişmiş ele-
manlara ihtiyacın her gün biraz daha artacağına bir işarettir. 

Üniversitelerimizin de bu çalışmalara destek olması, Halkla İlişkiler 
Dernekleriyle birlikte gerek fikir  ve planlama gerek media ve eleman yö-
nünden Vakfa  hizmet etmeleri, Türkiye için yapabileceğimiz en iyi ve 
en faydalı  hizmet olacaktır. Dünya üzerinde bu yolda o kadar çok ve ba-
şarılı örnek var ki, Amerika'yı yeniden keşfe  kalkmaktansa başarılı uygu-
lamaların Türkiye'ye uyanlarını adapte ederek kullanmak bize hem za-
man kazandıracak, hem de israfı  önleyecektir. 

Halika İlişkilerde 17 yıllık Üniversite görevimin yanısıra, 27 yılı aşan 
mesleki çalışmalarımın çok büyük bir kısmı çok uluslu bir şirketin Halkla 
İlişkiler şubesi müdürü olarak geçmiştir. Bu konuda edindiğim çeşitli tec-
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rübeleri derslerimde uygulamalı olarak öğrencilerime aktarmakta, imti-
han sorularını ise aktüel Halkla İlişkiler Problemlerinin halledilmesi mak-
sadiyle öğrencilerimin teorik bilgilerini pratik sahada kullanmalarını sağ-
layacak şekilde seçmekteyim. Neticeler beni çok memnun edecek derece-
de olumlu. 

Halkla İlişkiler metodunu eksiksiz olarak "01ay"a göre uygulamakta, 
ön araştırma, plânlama, olaya ve probleme yaklaşım, hedef  kitle, eleman 
ve media seçimleri, sonuçları değerlendirmeleri çok başarılı. 

O halde, bu gençlerin değerlendirilmemelerinde bizler de kabahatli-
yiz. Ortada mezunlarımıza yani Halkla İlişkiler elemanlarına ihtiyaç 
varken, elimizde de memleket şartlarına göre en iyi şekilde eğitilmiş genç-
ler mevcutken, Türkiye'nin de gerek Milletlerarası, gerek yurt-içi tanıtma 
ve Halkla İlişkiler yönünden büyük sorunları varken ne duruyoruz? 

Hep birlikte un, yağ ve şeker mevcutken helvayı yapmamız gerekiyor. 
Başlangıçta Mengenli ahçılar kadar başarılı olmasak da, şartlar bizi zorla-
yacak, zamanla becerimizi arttıracaktır. 

Üniversitelerimiz konunun özelliği dolayısiyle pratik çalışma ve lisan 
derslerine daha fazla  önem vererek bunlara ayrılan zaman ve gayelere 
uygun öğretim elemanlarını arttırmak suretiyle problemin hâllinde büyük 
rol oynayabilirler. 

Bu yolda gönüllü olarak baştan beri koşuşup duran bir avuç eski 
Halkla İlişkiler uzmanının bekledikleri ne şöhret ne de paradır. 

Bu gençler, daha iyi yetiştirilip, gaye ve maksada uygun Halkla İliş-
kiler uzmanı olarak başarılı olduklarında, biz eski P.R.cılar bayrak yarı-
şında kendimizden sonra koşacak elemanlara, Türkiye'nin geleceği için en 
iyi şartlarla, içimiz rahat işi devredeceğiz. Bu, bizler için mutlulukların 
en büyüğü olacaktır. 

Türkiye, halkla ilişkiler sayesinde, tanıtma sayesinde, muhakkak, gü-
nün birinde lâyık olduğu yere kavuşup ilerler. 
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HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKLEŞME OLGUSU 

Doç. Dr. Yücel ERTEKİN 
TODAİE Öğretim Üyesi 

t 

Bu bildirinin konusu esas olarak meslek kavramı ve halkla ilişkilerin 
meslekleşme yönünde ne gibi gelişmeler sağladığı ve bu meslekle ilgili 
olarak ortaya çıkan temel noktalarla birtakım araştırmaların vurgulan-
ması olarak özetlenebilir! Bu nedenle önce "meslek nedir?" sorusu üzerin-
de durulacak, meslekleşmeyi etkileyen başlıca etmenler (faktörler)  kısaca 
belirtilecek ve ondan sonra da halkla ilişkilerin meslekleşme yönündeki 
görünümü çözümlenmeye çalışılacaktır. Kuşkusuz, tüm bu açıklamalar ve 
kavramların tanımlanması az veya çok güçlüklerle doludur ve kendi için-
de birtakım sınırlılıkları da birlikte getirmektedir. Bu gerçeğin özellikle 
yeni bir meslek olarak hakla ilişkiler alanında gözönünde tutulması ge-
rektiğini öncelikle belirtmek isterim. 

Meslek 

Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için sü-
rekli olarak üzerinde çalıştığı iş veya fikir  alanı olarak anlaşılabilir. Bu, 
mesleğe daha çok ekonomik yönden ağırlık veren bir tanımdır. Aslında 
her mesleğin bu yönü pek fazla  açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. 
Oysa meslek aynı zamanda sosyal, kültürel ve teknik bir bütündür. Sos-
yolojik anlamda meslek, belirli faaliyet  alanları etrafında  yoğunlaşmış ve 
biçimlenmiş insani ilişkiler bütünüdür. Mesleki ilişkiler kendilerine özgü 
ve bu ilişkileri düzenleyip ayarlayan ve kolaylıkla akıp gitmelerini sağla-
yan birtakım normlar, değerler ve tutumlar geliştirirler. Meslek ahlakı, 
mesleki değerler sistemi ve mesleğe bağlı tutumlar bütünü bunlardandır. 
Meslek, kişinin bedeni özellikleri, davranışlar, tutumları, duyguları ve 
düşünceleri üzerinde olduğu gibi, eğilimleri ve kişilik özellikleri üzerinde 
de belirleyici etkiler yapar. Bu nedenle mesleğin hem tanımlanmasında 
hem de onun yer ve zaman içerisindeki farklılıklarında  bu olgunun gözö-
nünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bakımdan mesleği, sosyo-kül-
türel, ekonomik ve teknik özelliklere sahip belirli bir alandaki spesifik 
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işler ve faaliyetlerin  bir bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Meslek 
terimi çoğunlukla kapsamına giren ondan daha dar anlamlı terimlerle de 
karıştırılmaktadır. Örneğin, iş, zenaat, san'at, kariyer ve profesyon  gibi 
terimler onunla karıştırılanların başında gelmektedir.1 

Genellikle meslek karşılığı olarak dilimizde "uğraş" sözcüğü de kul-
lanılmaktadır. Ancak bu sözcük tam bir mesleki faaliyeti  anlatmaktan 
uzak görünmektedir. Uğraş daha dar kapsamlıdır. Oysa meslek, belirli bir 
öğrenim ve tecrübe sonunda kazanılan bilgi ve beceriler yoluyla, belirli 
kurallara uyularak yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Öğrenim se-
viyesi ve tecrübe açısından meslekler arasında farklılıklar  vardır. Meslek 
deyimiyle daha çok belirli bir işin, belirli ayrıntılara inilerek yapılması 
sözkonusu olabilir. Buna karşılık uğraş deyimi daha dar kapsamlı olarak 
anlaşılabilir. Özellikle sanayide çok kısa sürede öğrenilen ve çok dar bir 
çerçeve içinde sınırlanabilen çalışma türlerine meslek yerine uğraş demek 
daha uygundur. Her işkolu içinde birbirine benzeyen meslekler ve uğraş-
lar vardır.2 Belirli ve tek amaca ulaşmak için yapılan faaliyeti  anlatan iş 
kavramı da meslek kavramından daha dar kapsamlıdır. Kişinin başkala-
rıyla ilişki kurmadan ve kendi başına yaptığı, sosyal kabullenme görme-
miş ve piyasa değeri de bulunmayan iş ve faaliyetler  mesleki sayılmazlar. 
Çünkü meslek, kişinin başkalarıyla işbirliği ederek geçimini sağlamak 
ve toplum içinde yerini almak için sürekli olarak yerine getirdiği faaliyet-
ler bütünüdür.8 

Herhangi bir uğraşın meslek olarak nitelenebilmesi için üzerinde du-
rulması gereken birtakım noktalar şöyle sıralanabilir: 

1. İşin sosyal niteliği nedir? 
2. Meslek yapısının çözümlenmesi, geçirdiği değişim ve bunun ne-

denleri nelerdir? 
3. Bu uğraşın kurumsal içeriği ile ilgili olarak üzerinde durulması 

gereken noktalar neler olabilir? 
4. Uğraşın toplum içindeki diğer işlerle ilişki biçimi, sosyal tabaka-

laşma, yaşam biçimi ve öteki etmenlerle olan bağlantısı ne düzeydedir? 
5. Toplumda belirli bir meslek adamı olarak oynadığı rol nedir? 
Yapılan görevin incelenmesiyle ortaya çıkarılan birtakım ölçütlere 

göre irdelenmesi, nasıl bir sonuç vermektedir? Ayrıca uğraş kalıpları ve 
1 Eyüp Kemerlioğlu, Erzurum'da Meslekler ve Sosyal Tabakalaşma, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Erzurum, 1973, s. 28-33. 
2 Ferhat Şenatalar, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, İstanbul: istanbul Üni-

versitesi Kitabevi, 1978, s. 73. 
3 E. Kemerlioğlu, a.g.e., s, 36. 
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süreklilik burada üzerinde en çok durulması gereken noktalar olmalıdır. 
Mesleğin bir geçim kaynağı olarak durumu nedir, bunun tartışılması ge-
rekir. Acaba sosyal statüde değişim meslekte, saygınlıkta, yetki, görev ve 
sorumluluklarda, gelir ve refah  düzeyinde ne gibi farklılıklar  yaratmak-
tadır? Bu değişkenlerin birinde veya birkaçında meydana gelen yükselme 
ya da alçalma, genellikle öteki değişkenlerde de bir farklılık  meydana ge-
tirebilir mi?4 Özellikle hakla ilişkilerin yeni bir meslek olarak gelişmesin-
de, yukarıda değinilen noktaların açıklığa kavuşturulması, bu sorulara 
doyurucu yanıtlar verilmesi gerekir. 

Bir Meslek Olarak Halkla ilişkiler 

Bugün birtakım yazar, araştırmacı ve yöneticiler halkla ilişkileri bir 
meslek hem de toplum içinde önemli etkilere sahip bir meslek olarak gör-
mektedir. 1961 yılında birleşen ve büyük bir örgüt olan PRSA (Public 
Relations Society of  America) ve APRA (American Public Relations 
Association) halkla ilişkiler mesleği ile ilgili standartlar ve uyulması ge-
reken ahlâki kuralları saptayarak meslekleşmeyi güçlendirmektedirler. 
Öte yandan birçok kişi ve kuruluş ise henüz halkla ilişkilerin bir meslek 
düzeyine yükselmediği kanısını taşımaktadırlar. Dictionary of  Occupational 
Titles, halkla ilişkileri bir meslek olarak ele almakta ve yönetsel uzman-
lık alanlarından biri olduğunu kabul etmektedir." 

Her meslek gibi hakla ilişkiler mesleği de zamanla ilgi alanını geniş-
letmektedir. Bu alanın zaten oldukça geniş olduğu, birçok kesim ve uy-
gulamayı kapsadığı bilinmektedir. The International Public Relations-
Social Science Research Center'm yayınladığı bir gelişme raporunda de-
ğinildiği gibi, halkla ilişkiler uzmanı ister bağımsız olarak ister bir kuru-
mun danışmanı olarak çalışsın, hizmet verdiği yönetimle davranış bilim-
lerinin verilerinden yararlanma konusunda önemli bir aracılık görevi yük-
lenmiştir. Bu aracılık, verilerin uygulama alanına iletilmesinde kendini 
göstermektedir.6 İşte bu noktada halkla ilişkiler uzmanlarının değer yar-
gıları önem kazanmaktadır. Gerçekten, genel olarak halkla ilişkilerde üç 
ayrı değer sisteminin varlığından söz edilmektedir. Bu değer sistemleri 
teknik, yanlı (taraf  tutan) ve karşılıklı olmak üzere üç türdür. Teknik 
nitelikteki değer yargıları mesajın düzenlenmesi, doğru olarak iletilmesi, 
uygun kitlelerin saptanması (seçilmesi) ve bu sürecin ne denli etkili ol-

4 Herbert Goldhamer, "Social Mobility," International Encyclopedia of  the Soclal 
Sciences, C. 14, New York: Colier and McMillan, 1968, s. 429. 

5 Dictionary of  Occupational Titles 1965, Vol. II, Occupational Classification,  Third 
Edition. 

6 Roy J. Leffingwell,  "Social Sciences Commentary", Public Relations Quarterly, 
Spring 1977, s. 16. 
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duğunun sürekli bir biçimde değerlendirilmesi ile ilgilidir. Teknik olarak 
nitelendirilen değer yargıları ise ne mesajın içeriğinin doğruluğu ile ve 
ne de kaynak ve hedefin  yükümlülükleri ve hakları ile ilgilidir. Yani bu 
tür değer yargılarını, kişisel olmayan ve ahlaki kaygılarla da ilgisi bulun-
mayan teknik nitelikteki özelliklerin gözönünde tutulması olarak anlamak 
mümkündür, ikinci tür değer yargılarını yanlı ya da taraf  tutan değer 
yargıları olarak niteleyebiliriz. Bunlar inanç ve ideolojilerden kaynaklan-
maktadır. Bu tür değer yargılarıyla anlatılmak istenen, halkla ilişkilerin 
hizmet ettiği amaca bağlılık (sadakat), güven ve bu amacı büyük ölçüde 
temsil eden kişi ve kuruluşlara inanmak olarak özetlenebilir. Taraf  tutan 
yargıların en önemli özelliği kişisel oluşudur. Kişisellik, halkla ilişkiler 
uzmanının (birim veya danışmanının) yöneticilerle ilişkilerinde açığa çı-
kar. Danışma hizmeti olarak halkla ilişkilerde bir dereceye kadar yanlı 
değer yargıları etkili olsa da sorumluluk duygusu hiçbir zaman gözardı 
edilmemelidir. Son olarak, halkla ilişkilerde karşılıklı değer yargıları 
üzerinde de durulabilir. Bu, halkla ilişkiler uzmanının özel isteklerden 
daha çok gerçeklerden hareket etmesi, gerçeklerle ilgilenmesiyle ortaya çı-
kar. Burada, herbir kitleyle ilgili politika, hak ve yükümlülükler önem 
taşır. Hedef  kitlelere bilgi verme bu karşılıklı oluşda özellikle önemlidir. 
Karşılıklı değer yargılarına göre, halkla ilişkiler "örgütün vicdanı" olarak 
nitelendirilebilir ve yalnız böyle bir sistem içinde halkla ilişkiler bir mes-
lek olarak ele alınabilir.' Gerçekten bu tür değer yargıları halkla ilişkileri 
yeni bir meslek olarak önemli oranda etkileyebilir. Mesleğe karşı duyulan 
kuşkuları, hakla ilişkiler uzmanlarının tutum, davranış ve çalışmaları or-
tadan kaldırabilir. 

Halkla ilişkilerin meslekleşmesi konusuyla ilgili olarak üzerinde durul-
ması gereken önemli bir nokta da örgütlenme sorunudur. Örgütlenme ile 
anlatılmak istenen halkla ilişkiler uzmanları ile konu ile ilgili çevrelerin 
ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi ve deney alışverişini gerçekleştir-
mek, kullanılan yöntem ve tekniklerle sağlanmak istenen amaçlar ve kamu 
yararı arasında denge kurmak için gösterilen çabaların biraraya getiril-
mesi ve uyumlu kılınmasıdır. Dünyada hakla ilişkiler fikrinin  gelişmesi 
ile birlikte bu meslek mensuplarının ulusal ve uluslararası düzeyde örgüt-
lendiklerini görmekteyiz. Halkla ilişkiler alanında uluslararası ilk meslek 
örgütü 1955 yılında Londra'da kurulan "Uluslararası Halkla ilişkiler Der-
neğedir. Derneğin, kuruluşu ile ilgili ilk çalışmalar, Batı Avrupa ülkeleri 
ve Amerika'dan 20 tanıtmacının 1949'da Hollanda'da toplanması ile başla-
mıştır. Sonunda, uluslararası bir örgüt kurulması olanaklarını araştıracak 
bir komite kurulması kararlaştırılmış ve 1950'de Norveçli Odd Medboe'nun 

7 Albert J. Sullivan, "Value Systems of  Public Relations", Public Relations Quarterly, 
8, (1963), No. 1, 2, 3. 
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başkanlığında kurulan komite, ülkelerdeki meslek örgütleri ile ilişkilere 
girişmiştir. Bu alandaki ikinci uluslararası kuruluş merkezi Brüksel'de 
olan (Centre Europeen des Relations Publiques) Avrupa Halkla İlişkiler 
Merkezi'dir. Halkla ilişkiler konusunda ilk uluslararası toplantı Belçika 
Fuarının açıldığı Brüksel'de 1958'de yapılmıştır. Aralarında Rusya ve Gü-
ney Amerika ülkelerinin de bulunduğu 23 ülkeden 237 temsilcinin katıl-
dığı bu "Halkla İlişkiler Birinci Uluslararası Kongresi"nden sonra ikinci 
kongre 1961'de Venedik'te toplanmıştır. Bu kongre Uluslararası Halkla 
İlişkiler standartlarının belirlenmesi için harekete geçmiş ve Avrupa Der-
neklerinin 1965'deki Yasası bundan uyarlanmıştır.8 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (International Public Relations 
Association), halkla ilişkilerin bütün dünyada yayılmasına yardımcı ol-
mak ve bu mesleğin belli kurallara uyularak yapılmasını sağlamak üzere 
"Code d'Athenes" olarak anılan birtakım kurallar saptamıştır. Amaç, 
halkla ilişkiler uygulamalarını daha uyumlu kılmak, insan haklarına, mo-
ral ve sosyal gereksinmelere daha geniş ölçüde cevap vermek ve kurallara 
uymama halini halkla ilişkiler görevlileri için ağır bir kusur olarak sapta-
maktır. Atina kurallarına göre halkla ilişkiler görevlilerinin uymakla yü-
kümlü oldukları hususlar şunlardır: 

1. İnsan Hakları Evrensel Demecinde belirtilen haklardan insanların 
yararlanması için moral ve kültürel koşulların gerçekleşmesine yardımcı 
olmak, 

2. Belli başlı haberlerin serbest yayınını kolaylaştırarak', herkesin so-
rumlu, ilgili ve bilgili olabileceği haberleşme kanalları ve ortamını yarat-
mak, ' 

3. Davranışlarının benzer işlerde çalışan diğer meslekdaşlarmı da et-
kileyeceğini gözönünde tutmak, 

4. İnsan haklarına ve kişiliğine saygıyı, mesleğin yürütülmesinde 
daima unutmamak, insanların görüşlerini ifade  edebileceği moral, psiko-
lojik, entellektüel koşulları sağlamak, 

5. Tarafların  her zaman karşılıklı çıkarları olduğunu dikkate alarak 
örgüt ve halkı birlikte düşünmek, , 

6. Sözlerinde durmak, halkın memur ve diğer ilgililerin güvenlerini 
sağlamak için yasalara ve ahlaka uygun hareket etmek, 

7. Gerçekleri diğer yükümlülükler yüzünden saklamamak, haberlerin 
doğruluğunu incelemeden yayımlamamak.9 

Yurdumuzda tarihsel olarak kamu kesimi kuruluşlarında daha önce 
1 A. Aşna, Halkla İlişkilel-, Ankara TODAİE Yayını, 1969, s. 32-33. 
9 Nuri TORTOP, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Ankara: TODAİE Yayını, 

1975, s. 195-198. 
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örgütlenmeye başlayan ve kısmen de işlevsel olan halkla ilişkiler birim-
leri, giderek özel kesim kuruluşlarını da etkilemiş, meslekleşme yönünde 
bir gelişimi hızlandırmıştır. Kuşkusuz bu gelişmede, özel kesim kuruluş-
larının toplumsal sorumluluk anlayışlarındaki değişimlerin ve kamuoyunu 
daha çok hesaba katan bir düşüncenin etkisi büyük olmuştur. Artık özel 
yada kamusal hiçbir örgüt kamuoyu etmenini gözardı etmemekte, hedef 
kitlelerini sürekli bilgili kılmak ve yarattıkları imajları canlı tutmak iste-
mektedirler. İşte bu "süreklilik" de meslekleşmeye önemli oranda katkıda 
bulunan bir durum olarak düşünülebilir. 

Halkla ilişkileri bir meslek olarak yapan kişiler, kuşkusuz yaşamları-
nın belli dönemlerinde çok farklı  işlerle de uğraşmış olabilirler. Bir başka 
deyişle, acaba halkla ilişkiler uzmanları ya da yöneticileri, daha önce ne 
gibi işlerle, ne kadar süre ile uğraşmışlardır? Bu konuda ayrıntılı bir bilgi 
vermenin zorluğu ortadadır. Ancak hakla ilişkiler uzmanlarının gazeteci-
lik ağırlıklı görevlerde çalıştıkları, kamu ve özel kesim kuruluşlarında 
personel ve eğitim yöneticiliği yaptıkları, şube müdürlüğü vb. yönetsel gö-
revlerde bulundukları, teknik niteliği ağır basan birtakım meslek mensup-
larının da zaman zaman hakla ilişkiler işleriyle yükümlü kılındıkları an-
laşılmaktadır. 

Halkla ilişkileri bir meslek olarak seçen kişilerin kökenleri, statü ve 
toplumsal rolleri üzerinde, gelir ve refah  düzeyleri konusunda ayrıntılı 
çalışmalar henüz yapılmamıştır. Meslekleşme olgusundaki gelişmenin bu 
tür araştırmaları özendireceği kuşkusuzdur. Çünkü ancak bu tür araştırma-
larla halkla ilişkiler uzmanlarının tutum ve davranışları daha iyi sapta-
nabilecek ve zaman içerisindeki değişiklikleri izlenebilecektir. Gerçekten, 
her meslek gibi halkla ilişkiler mesleği de toplumsal ve yönetsel yapıdaki 
değişikliklere paralel olarak birtakım farklılıklar  göstermektedir. Bu tür 
değişikliklerden bazıları şunlar olabilir: Devletin sosyal ve ekonomik ye-
ni işlevler kazanması ve toplumsal yaşama daha çok karışması, kırsal ya-
şamdan kentsel yaşama geçiş, servet ve gelir birikimindeki farklılaşma-
lar, sanayileşme ve giderek uzmanlaşma alanlarının artması, örgütlerin 
büyümesi ve yeni örgütlerin oluşturulması, çevreyi algılamada ortaya çı-
kan zorluklar vb. 

Birçok ileri sanayi ülkelerini de kapsayacak biçimde, halkla ilişkiler 
uzmanlarının farklı  eğitim ve deneyim düzeyinden gelmiş olmaları bir-
takım sonuçlar doğurmaktadır. Herşeyden önce, halkla ilişkilerin ne ol-
duğu konusunda farklı  anlamların kaynağı böyle bir türdeş olmama hali 
olabilir. Ayrıca bir kısım uzmanlar, halkla ilişkileri önemli bir yönetsel 
işlev olarak algılar ve uygularken bazı halkla ilişkiler görevlileri daha alt 
düzeyde ve rutin işleri amaç edinebilmektedir. Kuşkusuz bu tür bir yak-
laşım da halkla ilişkileri meslek olarak seçenler üzerinde ve onların yetiş-
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meleri konusunda çok farklı  ve birbirine zıt birtakım uygulamaları gün-
deme getirebilmektedir. Gerçekten birkısım halkla ilişkiler görevlileri için 
halkla ilişkiler adı altında yapılan iş herkese göre değişebilen, sanat yönü 
ağır basan dolayısıyla öğretilmesi oldukça zor, yalnızca yapılarak öğreni-
lebilen, sezgisel yönleri de oldukça önemli olan bir iş görünümündedir. Bu 
anlamda, halen birçok halkla ilişkiler uzmanı, eğitilmemiş halkla ilişkiler 
adamları (Homo in Publicus Relationibus Indoctus) olarak nitelenebilir. 
Oysa çok yakın bir gelecekte, halkla ilişkilerle bir meslek olarak uğraşacak 
olanların sosyal ve davranışsal bilimlerle ilgili ve halkla ilişkilere uyar-
lanabilen gelişmeleri titizlikle izlemeleri, sorunlara bu açıdan bakarak çö-
züm yolları önermeleri, araştırmaya daha çok hız vermeleri gerekmek-
tedir.10 

Halkla ilişkiler danışmanı, uzmanı ya da görevlisi, ne dersek diyelim 
yönetimle uyumlu olarak çalışması gereken biri olduğuna kuşku yok. Da-
ha açık bir deyişle, halkla ilişkiler uzmanı ile yöneticinin mevcut ve ile-
ride ortaya çıkabilecek durumları da kapsayacak genişlikteki bir alan üze-
rinde anlaşmaları gerekmektedir. Bu olağanüstü halkla ilişkiler planla-
masını da kapsamına almalıdır. Böyle bir anlaşmanın olmaması hem birbi-
rine zıt fikirlerin  kamuoyuna yayılmasına, hem de çevre ile olan ilişki-
lerin bozulmasına neden olabilir. Uzun ve sabırlı bir çaba ile kurulan sağ-
lıklı kitlesel ilişkiler zarar görebilir. Bu noktada yöneticilerin halkla iliş-
kiler işlevini nasıl gördüğü, halkla ilişkiler uzmanına ne denli önem ver-
diği de gündeme gelmektedir. Şu bir gerçektir ki eğer yöneticilerimiz, 
zaman zaman halkla ilişkiler işlevini bir temsil görevi gibi bizzat kendi-
leri üstlenerek çıkabilecek sorunlardan habersiz olarak birtakım girişim-
lerde bulunurlarsa ya da halkla ilişkileri önemsiz bir işlev olarak görür, 
onu örgütsel açıdan etkili kılmazlarsa; bu hizmetin pek fazla  gelişmesi ve 
tam bir meslek olarak benimsenmesi de zorlaşır. Bir örgütte çalışan halkla 
ilişkiler uzmanı kendi uzmanlığı ile birlikte, halkla ilişkiler fikrini  de o 
örgüte taşımayı ve aşılamayı bilmelidir. Meslekleşmede bu yeni bilgi girişi 
de önemli bir etkiye sahiptir. Herhalde halkla ilişkiler uzmanı bu yeni 
bilgi ve anlayışı örgütle birleştiren, yapılan işe en iyi uygulayabilecek 
olan bir kişilik yapısında olmalıdır. Yöneticilere halkla ilişkileri benimset-
me de önemli bir görev olarak ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler mesleği, 
herhalde yalnızca ekonomik yarar sağlamak için sunulan hizmetler bütünü 
olarak anlaşılmamalıdır. 

Meslekleşme ve Birtakım Araştırmalar 

Halkla ilişkiler, insanlararası etkileşimin yoğunluğuyla ortaya çıkan 
1 0 Edward J. Robinson, Communication and Public Relations, Ohio: Merril, 1966, 

s. 40-41 
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yeni bir olgudur. Psikolojinin uzun bir geçmişe ve fakat  kısa bir tarihe 
sahip olması gibi halkla ilişkilerde aslında eskiden beri uygulanan, ama 
bir ilgi alanı olarak ele alınıp incelenmesi, öbür disiplin ve uğraşılardan 
ayrıldığı noktaların belirlenmesi ve birtakım genellemelere gidilmeğe ça-
lışılması oldukça yenidir. Bir çalışmanın, meslek düzeyine yükseltilmesi 
için o işin herkes tarafından  yapılamayacağının kabul edilmesi gerekir. 
Bu önemli nokta, artık bugün tüm ülkeler tarafından  halkla ilişkiler alanı 
için de benimsenmektedir. Bu benimseme, batı ülkelerinde daha hızlı ol-
muştur denebilir. Batıda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 
ingiltere, Fransa gibi ülkelerde hakla ilişkiler mesleği ile ilgili araştırma-
lar giderek artmaktadır. Örneğin Amerikan Halkla ilişkiler Derneği New 
York Bölümü tarafından  yapılan bir araştırma, meslekleşme açısından 
ilginç bulgu ve rakamlar içermektedir.11 

Araştırmanın amacı, New York'ta profesyonel  olarak halkla ilişkiler 
ve tanıtma işlerinde çalışan kişileri çalıştıkları yerlere bakmaksızın (da-
nışma firmaları,  şirketler, hükümet kuruluşları, kâr amacı gütmeyen ör-
gütler, reklam şirketleri ve öteki kuruluşlar) saptamaktır. Araştırma so-
nuçlarına göre halkla ilişkiler uzmanlarının üçte biri konuyla doğrudan 
doğruya ilgili danışma firmalarında,  geriye kalan üçte biri ticaret ve sa-
nayi kuruluşlarında ve kalanı da reklam şirketleri ile kâr amacı gütmeyen 
örgütlerde çalışmaktadırlar. 717 halkla ilişkiler firması  ve 241 reklam şir-
ketinin bulunduğu New York'da, halkla ilişkiler uzmanlarının dörtde üçü 
genel olarak her türlü sorun ve müşteri ile ilgilenmektedirler. Bazıları 
ise daha çok uzmanlaşmış işlere yönelerek örneğin, sanayi, gıda, seyahat, 
moda ve tüketicilerle ilgili faaliyetlerde  çalışmaktadırlar. 688 şirket ise 
kendi halkla ilişkiler birimlerini kurmuşlardır. Bunların içinde yıllık sa-
tışı 100 milyon doların üzerinde olanları % 40'dır ve bu dev firmalar  tüm 
halkla ilişkiler uzmanlarının % 57'siııi çalıştırmaktadırlar. Halkla ilişkiler 
uzmanlarının üçte biri ise basın yayın, ulaştırma ve seyahat, kimya ilaç 
ve kozmetik dallarında çalışmaktadırlar. Bu alanları ise tekstil, elektrik-
elektronik, gıda, içki, sigara ve eğlence sektörleri izlemektedir. 

607 halkla ilişkiler biriminin ise kâr amacı gütmeyen örgütlerle hükü-
met kuruluşlarında çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda da halkla iliş-
kiler uzmanlarının yarısının ticari kuruluşlar, sağlık ve refah  örgütleri ile 
hükümet kuruluşlarında görev aldığı sonucuna varılmıştır. Dinsel kurum-
larla araştırma ve eğitim örgütleri ise bunu izlemektedirler. Araştırma, 
2488 yönetici personele karşılık yalnızca 1315 halkla ilişkiler personelinin 
bulunduğunu göstermektedir. Bu rakama tahmin edilen 700 halkla ilişki-
ler personeli de eklendiğinde toplam olarak 2500 yönetici durumundaki 

11 Public Relations Quarterly, November 1969. 
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halkla ilişkiler personeline karşılık 2900 halkla ilişkiler görevlisinin ol-
duğu sonucuna varılmaktadır. Bunun temel nedeni, halkla ilişkiler birim-
lerinin ortalama olarak çok küçük örgütler halinde bulunmalarıdır. Hatta 
2253 bu tür halkla ilişkiler birimini 4500 halkla ilişkiler personeli ile bir-
likte düşündüğümüzde her birime iki halkla ilişkiler personelinin isabet 
ettiğini söyleyebiliriz. Kuşkusuz çok büyük firmalar  ve birimler vardır. 
Ancak küçük çaplı örgütlerin yaygın oluşu böyle bir sonucu doğurmakta-
dır. Hatta bazı üniversitelerde her fakültenin  kendi halkla ilişkiler yö-
neticisi vardır. New York kentinin yönetimiyle ilgili her departmanın da 
ayrıca basınla ilişkiler birimi bulunmaktadır. 

New York'un beş bölgesinde ve 4500 halkla ilişkiler uzmanı üzerinde 
meslekleşme yönünde yapılan bu araştırmanın bulguları şöyle özetlene-
bilir : 

1. New York'da 700'den fazla  halkla ilişkiler firması  faaliyet  göster-
mektedir. Ayrıca 250 civarında reklam şirketi de halkla ilişkiler konusun-
da çalışmaktadır. 

2. Öteki iş alanlarına göre basın ve yayın işlerinde daha çok halkla 
ilişkiler personelinin çalıştığı anlaşılmaktadır. 

3. New York'da ticaret şirketlerinin üst kuruluşları öteki kâr amacı 
gütmeyen örgütlere göre daha çok halkla ilişkiler uzmanı çalıştırmakta-
dırlar. Bunu hemen sağlık ve refah  hizmetleri ile ilgili birimler ve hükü-
met örgütleri izlemektedir. 

4. Çalışan halkla ilişkiler uzmanlarının % 20'si kadındır. 

5. Halkla ilişkiler firmalarmdaki  yönetici sayısının uzman sayısından 
daha çok olduğu görülmektedir. 

Halkla ilişkilerin geleceği konusunda yapılan birtakım araştırmalar 
genellikle halkla ilişkileri yeni bir meslek olarak kabul etmektedir. Ör-
neğin, ünlü Edward L. Bernays tarafından  yazılan bir makale özellikle şu 
dört noktayı vurgulamaktadır :12 

1. Bugün herkes kendini halkla ilişkiler uzmanı sanmaktadır. Ame-
rikan Halkla İlişkiler Derneği'nin kendi üye kayıtlarında halkla ilişkiler 
uzmanlarının çalıştıkları yerlere göre her federe  devletin kayıt ve izin 
belgelerini araması, mesleki standartların ve uyulması önerilen ahlak ku-
rallarının saptanması yönünden gereklidir. 

2. Halkla ilişkilerin aslında okutulduğu, Gazetecilik ve Haberleşme 
ile ilgili yükseköğretim kurumlarının programlarının Amerikan Halkla 
1 2 Edward L. Bernays, "Four Steps Towards Enhancing the Future of  Public Rela-

tions" Public Relations Quaı*terly, Summer 1977, s. 26. 
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İlişkiler Derneği'nce izlenmesi ve sosyal bilimlerden daha çok, yazımla 
ilgili yeteneklerin geliştirilmesine önem verilmesinin sağlanması beklen-
mektedir. 

3. Amerikan Halkla İlişkiler Derneği tarafından  açılan kurslarda 
ise yazı yazma ile anlatım yerine sosyal bilimlere ağırlık verilmektedir. 

4. Halkla ilişkiler mesleği mensupları potansiyel müşteri ve iş adam-
larını, halkla ilişkilerin değeri ve gerçek anlamı üzerinde bilgilendirme-
lidir. Halkla ilişkilerin bir meslek olarak geleceği konusundaki bir baş-
ka çalışma da Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesinde 139 meslek 
mensubu arasında yapılmıştır. Araştırma, şu sonuçları vermiştir: 

1. Halkla ilişkilerde meslekleşme olgusu giderek güç kazanmaktadır. 
Çünkü halkla ilişkiler uzmanlarının üst düzeyde politikaların saptanma-
sına katkıları artmaktadır. Buna bağlı olarak, günlük basını izleme ve 
rutin birtakım işleri yapmada ise bir azalma görülmektedir. 

2. Halkla ilişkiler çalışmalarında "uzmanlaşma" önemli bir boyut 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

3. Sosyal sorunlara karşı ilgi, çevre sorunlarına yönelme ve tartış-
malı konular üzerinde bilinçli bir şekilde durma önem kazanmaktadır. 

Araştırmaya katılan halkla ilişkiler uzmanları, gelecek on yıl içinde 
halkla ilişkiler alanının daha bir açıklıkla tanımlanacağına, daha yoğun 
bir biçimde inceleneceğine ve giderek daha çok yasal düzenlemelere konu 
olacağına inanmaktadırlar. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki bazı halkla 
ilişkiler uzmanları, üye devletlerin belge vermesini yararlı görürken ba-
zıları, Amerikan Halkla İlişkiler Derneği'nin izlediği politikaların ve mes-
lekleşme yönünde aldığı önlemlerin daha yararlı olduğunu ve mesleki stan-
dardı yükselttiğini vurgulamaktadırlar. Öte yandan, araştırmaya katılan 
bir kısım halkla ilişkiler uzmanı ise bu mesleğin gelecekte yönetimden 
daha bağımsız olarak çalışacağı ve bir hukuk bürosu gibi işlevleri de yük-
lenebileceğini söylemektedirler. Ayrıca, araştırmaya katılan bir kısım halk-
la ilişkiler uzmanı da danışman rolünden daha üst düzeyde politika üre-
ten ve örgütü tümüyle etkileyebilecek yöneticilik kademelerine geçebile-
ceklerini açıklamaktadırlar. Özellikle bu son nokta, halkla ilişkilerin ör-
gütsel başarıya katkısını göstermesi yönünden ilginçtir.13 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden özellikle de 1950'lerden sonra halkla 
ilişkilerin üzerinde daha çok durulan bir olgu olmasının kuşkusuz birçok 
1 3 Bernard A. Shepard, "The Future of  PR-A View From the West", Public Relations 

Journal, Nov. 1969, s. 32-33. 
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nedeni vardır. Bunların başında, bilgi alışverişindeki hızlı gelişim ile ileti-
şim teknolojisindeki başdöndürücü değişim gelmektedir. Kitle iletişim 
araçlarının yaygınlığı; ülkeler, örgütler ve gruplar arasındaki sürekli bilgi 
alışverişi toplumsal sorumluluk duygusunun güçlenmesine ve etkileşim 
olanaklarının artmasına neden olmuştur. Yöneticilerin giderek çevrelerine 
karşı daha duyarlı olması, iletişimde doğruluk ve içtenliğe daha çok önem 
verilmesini, kendisiyle ilişki kurulan hedef  kitlelere saygıyı ve her uygu-
lamada kamu yararının ön plana çıkarılmasını gerekli kılmıştır. Kuşku-
suz, bunların tümünü etkileyen genel bir etmen de sanayileşmeyle bir-
likte ortaya çıkan toplumsal değişim ve gelişimin kendisi olmaktadır. Ge-
lecekte, tüm bu etmenleri de gözönüne aldığımızda, halkla ilişkilerin bir 
meslek olarak daha çok talebi özendireceğini, bu alanın daha yoğun bir 
incelemeye ve yasal düzenlemelere konu olacağını söylemek herhalde yan-
lış olmayacaktır. Çünkü kamuoyunun sosyal sorunlara karşı artan ilgisi, 
karmaşık örgütlerde alman kararlarda halkla ilişkiler uzmanının da bu 
sürece katılmasını zorunlu kılacaktır. İleride hakla ilişkilerin daha iyi bir 
imaj bırakacağını kestirmek zor olmasa gerektir. 

Bu bildiri çerçevesinde bir kısmının üzerinde bile duramadığımız, an-
cak hakla ilişkileri bir meslek olarak etkileyeceği kuşkusuz olan bazı et-
menleri tartışmaya olanak vermesi açısından kaba çizgileriyle şöyle sıra-
lamak mümkündür: 

1. Halkla ilişkilerde araştırmaya daha çok önem vermek mesleğin 
gelişimi için kaçınılmazdır. Halkla ilişkiler görevlisi, örgüte veya yöneti-
ciye, kamuyu araştırmaya dayalı olarak yorumlayabilmelidir. Bilimsel 
yöntem kullanma burada önem taşımaktadır. Çünkü, güvenilir bilgi çev-
reyle daha sağlıklı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için gereklidir. 

2. Zamanla, halkla ilişkilerin herkes tarafından  yürütülebilecek bir 
görev olmadığı daha çok anlaşılacaktır. Bu kanının iyice yerleşmesinde, 
hem halkla ilişkiler uzmanlarının bireysel çabalan ile yöneticilerle ilişki-
leri etkili olacak hem de halkla ilişkiler dernekleri ve üst kuruluşları kat-
kıda bulunacaktır. 

3. Halkla ilişkilerin yeni bir meslek olarak personel ve eğitim so-
runları kuşkusuz önemini korumaktadır. İyi yetişmiş insan gücü meslek-
leşmede de etkili bir etmendir. İnsan gücü kaynakları titiz bir incelemeye 
ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yani gazetecilik ve halkla ilişkiler 
okulları; program, dil eğitimi, staj vb. konularda yeniden gözden geçiril-
melidir. Uygulamaya daha dönük bir eğitim ve staj programı üzerinde 
özellikle durulmalıdır. Bu konuda halkla ilişkiler derneklerinin görüşlerin-
den de yararlanılmalıdır. Nasıl ki örgüt psikologu hem psikoloji hem de 
işletmecilik alanlarında eğitim görmeli diyorsak, bunun gibi halkla ilişki-
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ler uzmanları da birçok alanı kapsayan genel bir eğitimle, halkla ilişki-
lere özgü özel bir eğitimden mutlaka geçirilmelidir. Basın yayın eğitimi 
veren yüksek öğrenim kurumlarında halkla ilişkileri bir meslek olarak 
seçenlerin staj ve ek çalışmalarla (bizzat örgütlerde çalışarak) deney ka-
zanmaları hem teorik bilgilerini uygulama ile birleştirmelerini hem de 
daha güçlü bir meslek bilincine sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu arada 
meslek çevresi ve kamuoyunu tanımak da küçümsenmeyecek bir kazanç-
tır. Ücret rejimi ve iş olanakları ile mesleğin standart ve ahlak kurallarını 
uygulamada bizzat yaşayarak algılamak da yararlıdır. 

4. Halkla ilişkilerin önem verilen bir işlev haline dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Burada hem halkla ilişkiler uzmanlarının hem de yöneti-
cilerin sorumlulukları vardır. Herhalde yetki, görev ve sorumlulukların 
açıklıkla saptanması, halkla ilişkiler birimlerinin en uygun büyüklüğe 
(optimal) ulaştırılması gereklidir. Kamu kurumları başta olmak üzere, 
halkla ilişkilerin yerleşmesi ve saygınlık kazanması meslekleşme yönün-
de önem taşımaktadır. Bugün birçok basın mensubunun bile, halkla iliş-
kiler danışmanını atlamak suretiyle üst düzey yöneticileriyle görüşmeye 
çalışması ilginçtir. 

5. Halkla ilişkiler uzmanlarının yeterlikleri konusunda ortak ölçüt-
lerin yokluğu ya da böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmemiş olması 
meslekleşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. îstanbul ve İzmir'deki der-
neklerin de katkısıyla bu tür düzenlemelerin yapılması yararlı olabilir. 

6. Bugün hakla ilişkiler uzmanı çevrenin karmaşıklığı, kullanılan dil 
ve yorum güçlükleriyle karşı karşıyadır. Buna bir kısım kurumlardaki yö-
netimle ilişkileri de eklemek gerçekçi olacaktır. 

7. Halkla ilişkilerin bir uygulamalı sosyal ve davranışsal bilim oldu-
ğu, durağan (statik) değil dirik (dinamik) bir yönü bulunduğu, çevrenin 
tutum ve davranışlarını ölçtüğü, değerlendirdiği ve yorumladığı gözden 
uzak tutulmamalıdır. Ayrıca, halkla ilişkilerin hedef  kitlelerin gereksin-
meleri, amaç ve ilgilerini örgütsel politika ve amaçlarla birleştirici yönü 
üzerinde de durarak, halkla ilişkiler uzmanının örgüt için önemli bir kişi 
olduğu vurgulanmalıdır. Halkla ilişkiler uzmanının örgüte getirdiği tu-
tum, davranış ve değer yargıları da meslekleşmeyi güçlendirici olmalıdır. 

8. Halkla ilişkiler uzmanları, gördüğü eğitim ve kazandığı becerileri, 
başta iletişim becerisi olmak üzere en son yöntem ve tekniklerle birleştire-
bilen, örgütsel statülerinden çok mesleklerine bağlılıkla saygınlık kazan-
maya çalışan kişiler olmalıdır. 
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TARTIŞMA 

Soru: Bayan Mardin Lobiiiciliğe değinebilirler mi? Türkiye'de lobi-
cilik ne ölçüde mevcuttur? 

MARDİN : Lobicilik, zannediyorum, daha fazla  Amerika'da gelişmiş. 
Türkiye'de hiç yok sanıyorum. Yarın bunu manşet yapmasınlar, ama zan-
nediyorum hiç yok. Varsa bile ben bilmiyorum. Amerika'da çok kuvvetli. 
Amerika'da bundan hayatını kazanan binlerce insan var. Çoğunluğu ta-
bii ki Washington'da odaklaşmış vaziyette. Biliyorsunuz, lobicilik hakkın-
da çok şey çıkıyor. Türkiye'de çok aşağılanaraktan bakılan anti-chambre 
diye bir terim var. Yani müsteşar beni kabul etmeyecek, ben de bakana 
gideceğim. Özel kaleminde bekleyeceğim. Beklerken de birileriyle (!) ko-
nuşarak durumu onlara kendi açımdan anlatarak sorunumu böylece çöze-
ceğim. Bu tür lobicilik hep var. Herhalde, Marie Antuanette'te de vardı, 
Neron'da da var. Galiba, hep var bu anti-chambre'cılık. Ama şimdi çok da-
ha bilimsel yapılıyor. Kanunların değiştirilmesi mekanizmasında etken 
olmak söz konusu olduğu içindir ki, Amerika'da daha çok hukukçulara, 
avukatlara dönük bir iştir. 

M. TURAÇ : Bayan Mardin, olayı hep Amerika'ya bağladı .Ben de 
tersine Fransız eğitimi gördüğüm için, Napolyon'dan iki kelime söz ede-
yim. Napolyon... Kendisini kontrol edecek devlet şurasını kuruyor. Aynı 
zamanda Fransız medeni kanunu —Code Napolyon— günümüzde halâ 
mer'idir (yürürlüktedir), insanların sadece paraya değil, şan'a-şerefe  de 
ihtiyacı olduğunu düşünüyor. "Seçkinler alayı" diye bir nişan çıkarıyor. 
Bu adam bence, Amerika'dakiler kadar halkla ilişkilerin babası. Çünkü, 
insanların, bir müessesenin veya devletin başarılı olması yetmez, bunu 
herkesin bilmesi gerekir, diyor: "Başarılı olmak ve bunu duyurmak." Bu 
itibarla, müsaade ederseniz, Amerikalıların yanında, biraz da Fransızların 
tuzu bulunsun, halkla ilişkiler çorbasında. 

MARDİN : Efendim,  bana konu olarak Fransa'yı vermediler. Yoksa 
ben de Fransızlara, Marie Antaunette'e kadar giderdim. O pasta hikâye-
sini ona nasıl yakıştırmışlar diye başlardım. Bastil hapishanesini bastık-
larında siyasi tutuklu olarak kaç kişi bulunmuş biliyor musunuz? Yedi ki-
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şi varmış ve hiçbiri siyasi tutuklu değilmiş. Seks suçundan içerdelermiş. 
Burada propagandanın önemini vurgulamak gerekir. 

BAŞKAN : Sayın Aşna. BYYO öğrencilerinin liseden eğitim düzey-
leri düşük olarak geldiklerini ifade  ettiler. Ancak ben bu konuya şöyle 
bakılmasında yarar görüyorum : Üniversiteyi fen  fakülteleri,  sağlık bi-
limleri ve sosyal bilimler olarak ayırmak isabetli olacaktır. Böyle değer-
lendirdiğimiz zaman göreceğiz ki, BYYO'larma gelen öğrenciler ortala-
manın üzerindeler... 

"Alaylılar ve mektepliler" konusuna gelince, Sayın Asna'nın dediği 
gibi alaylıları piyasadan kovmak sözkonusu değil. Öğrencilerimiz öyle ye-
tişmelidir ki, mezun olduklarında işverenler onları tercih etsin. 

Bir başka konu da, yine halkla ilişkiler eğitimine ilişkin : Bugün halk-
la ilişkiler eğitimi BYYO gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümünde yürü-
tülüyor. Halkla ilişkiler bir üçüncü bölüm olursa, zannediyorum, eğitim-
den daha iyi sonuç alınacaktır. 

PROF. DR. NERMİN ABADAN - UNAT : Benim sorudan çok küçük 
bir yorumum olacak. Birincisi, Asna'nın belirttikleriyle ilgili. Aşna, halkla 
ilişkiler mesleğinin aşağıya doğru bir grafik  çizdiğini söyledi ve daha iyi 
bir kavram bulunması gerektiğini ileri sürdü. Ben bu konuda kendisiyle 
aynı fikirde  değilim. Halkla ilişkiler, belki anlam bakımından değerini 
yitirmiş olabilir. Ama, bu ilerde tekrar düzelmeyeceği anlamına gelmez. 
Bir kavramı başka bir kavramla ikame etmek, kanımca, isabetli bir şey 
değil. Zaten, bütün bu kavramlar Türk toplumu için yenidir. Bu kez, halk-
la ilişkiler doğru anlaşılmıyorsa, onun yerine konulacak olan yeni terim 
de, belki anlaşılamayacaktır. Unutmamamız gerekir ki, biz zaman zaman 
bazı kelimeleri doğru yorumlamıyoruz.: Demokrasi, politikacı vb. keli-
meler bazen kazaya kurban gidiyor. Sonra tekrar rayına oturuyor. Onun 
için "halkla ilişkiler" kavramına sadık kalalım. 

ikinci nokta da, lobicilikle ilgili. Betûl hanımın burada olmasını is-
terdim. Türkiye'de lobicilik yapılmıyor dendi, ben buna katılmıyorum. 

Lobicilik, tümüyle Amerikan siyasal yaşamının bir parçasıdır ve ora-
daki lobi koridor anlamına geliyor. Bu koridor belli bir koridordur. Kong-
re binasının koridorlarıdır. Lobici, bu koridorlarda dolaşanlara resmen 
verilmiş bir isimdir. Çünkü, Amerikan sistemi gereğince, kanun simsar-
lığı yapmak, yani bir yasayı çıkarmak veya çıkmaması için çalışmak bir 
hak oluyor. Gerekli niteliklere sahip birisi lobici olduktan sonra, temsilci 
veya senatörlerle her zaman görüşüp tartışabiliyor. Bunlar oldukça yük-
lü ücretle çalışıyorlar. Lobicilik, Türkiye'de yanlışlıkla farklı  bir şekilde, 
baskı grubu olarak anlaşılıyor. Zaman zaman, şurda burda lobimiz yok 
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gibi haberlere rastlıyorsunuz. Bu terimi açıklığa kavuşturmak da, zanne-
diyorum, halkla ilişkiler uzmanlarına düşen bir görev. Lobici, yalnız ve 
resmen hak sahibi olarak Amerikan kongresinde faaliyet  gösteriyor. Ama, 
dünyanın bütün kongrelerinde arka kapıdan giren lobiciler vardır. Mil-
letvekilleri yemeklere çağrılır, klüplerde pazarlık yapılır. Türkiye'de de, 
sanırım, halk iradesine dayalı parlamentolar olduğundan bu yana lobicilik 
faaliyetleri  olmuştur. 

SORU: Halkla ilişkiler biriminin örgüt içindeki yeri ne olmalıdır? 

BELİĞ ONAT: Mektepli-alaylı meselesinde durum şöyle: şu anda 
halkla ilişkiler elemanı olanların büyük bir kısmı mektepli değil. Örne-
ğin, E. Bernays tarımcıydı. Bu konuda biraz daha durulabilir mi? 

AŞNA: Önce, yaptığım konuşmayla ilgili yanlış anlamayı düzeltme-
ye çalışayım. 

— Ben, Türkiye'de bazı kuruluşlarda, halkla ilişkilerin teşrifatçılık 
anlamı taşıdığını ve bunun yanlışlığını belirttim. Bu, birim, aşağı sıralar-
da olmalı anlamına gelmez. Benim her çalışmamda belirttiğim gibi, halk-
la ilişkiler birimi en tepedeki yöneticinin hemen yanıbaşmda yer almalı... 
Çünkü, halkla ilişkiler elemanı yöneticinin sağ koludur. 

— Olay şudur : her alanda olduğu gibi, halkla ilişkiler alanında da 
eğitim görmüş elemanlara ihtiyacımız var. Mesleği küçümseyip, herkes 
yapabilir diyorsak, o zaman eğitime ihtiyaç yok. Sayın Onat, E. Bernays 
tarımcıydı diyor. Ama, o zaman dünyada halkla ilişkiler eğitimi yoktu. 
Aksi takdirde, bugün var olan okullara gerek yok demeye varırız. Halk-
la ilişkiler uzmanı için sosyal bilim eğitimi şarttır. 

Dr. M. TURAÇ: Müzik ve halkla ilişkiler konusu: Halkla ilişkiler 
eğitiminde müziğin de yeri olmalı. Örneğin Hitler Almanyası'nın bir id-
diası vardı: Aryen Alman ırkı dünyanın en üstün ırkıdır. Wagner'i ideolo-
jilerine uygun bulmuşlardır. Beethoven ile yahudilik arasında da ilişki 
kurmuşlardı... Müzik de bir medya. Bir ülkenin tanıtılmasında önemli. 
Örneğin, İstanbul Festivali... Artık, dünyadaki sayılı festivaller  arasına 
katıldı. 

Derya BİÇER : Halk bilimin önemi ve halkla ilişkilerde kullanılıp 
kullanılamıyacağı konusunda, Sayın Ertekin'in görüşlerini rica ediyorum. 

ERTEKİN : Halkla ilişkilerde hemen hemen herşeyi kullanabüirsiniz. 
Bu sizin maharetinize, yeteneğinize bağlı. 

Şükran YALÇIN: Halkla ilişkileri üst yönetime benimsetmek için 
neler yapılabilir? 
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ERTEKİN : Bu önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ülke-
mizde, yöneticilerimizin birçoğu günlük işlere kendilerini o kadar kap-
tırmışlar ki, halkla ilişkiler sorununu pek önemsemiyorlar. Ne zamana 
kadar? Kamuoyunda önemli bir sorun çıkana kadar. O zaman, o mesele 
çok acil olarak gündeme getiriliyor, ama, iş işten geçmiş oluyor. Bu ne-
denle, ben, yöneticilerin bu konuda eğitilmelerini ve onların halkla iliş-
kiler danışmanlarını sağ kolları gibi yanlarında bulundurmalarını öneri-
yorum. 
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KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 
f 

Selçuk YALÇINDAĞ* 

HALKLA İLİŞKİLERİN YÖNETİME KATKISI: 
KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR 

Halkla ilişkiler alanındaki yazıların "Giriş" bölümlerinde genellikle 
iki konunun vurgulandığını görüyoruz: Halkla ilişkiler yeni bir disiplindir 
ve daha önemlisi, kavramın içerdikleri üzerinde uzmanlar arasında görüş 
birliği yoktur. 

Hemen belirtelim ki, özellikle kamu yönetiminin halkla ilişkileri söz-
konusu olduğunda, bu genel yargıya biz de katılıyoruz. Kamu yönetimi 
sosyal bir disiplin olduğuna göre, bu disiplinin kendi konularında ve alt 
dallarında, içerik, kavram, tanım ve terim anlaşmazlıklarının varlığını bir 
ölçüde doğal karşılamak gerekiyor. Ama, örneğin kamu yönetiminin çok 
az dalında halkla ilişkilerde olduğu gibi aralarında anlayış, yaklaşım ve 
içerik farklılıkları  da olan bir düzinenin üzerinde tanım yapılmıştır. Ne-
rede ise yanılmadan, halkla ilişkiler konusunda uzman sayısı kadar deği-
şik tanım ve bir o kadar da yaklaşım olduğunu söyleyebilecek durum-
dayız. 

Bu neden böyle oluyor? Bir kez kuşkusuz konunun yeni oluşunun et-
kisi var. Gerçi kamusal yönetimin var olduğu her ortamda, yönetimin şu 
ya da bu biçimde halkla ilişkileri hep olagelmiştir. Bu anlamda halkla iliş-
kiler, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur.1 Ama bilimsel, bilinçli ve 
planlı bir çaba olarak geçmişi, ancak bu yüzyılın birinci çeyreğine kadar 
uzanmaktadır. Konu Türk kamu yönetimi olunca, halkla ilişkilerin bu an-
lamda tarihi daha da kısalıyor. Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin so-
runlarına ve önemine deyinen ilk bilimsel çalışma MEHTAP raporu'dur. 

* Dr,, TODAİE, Öğretim Üyesi. 
1 William H. Gilbert (ed.) Public Relations in Local Government, Int. City Mana-

gement Association Yayını, Washington D.C., 1973, s. 5. 
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1963'deki bu rapordan sonra halkla ilişkiler konusunda ilk yayın 1964 yılı 
tarihini taşır.2 

İkincisi, halkla ilişkiler konusunun kamu yönetiminin çevresiyle çok 
yakından ilgili bir disiplin oluşu. Toplumsal yapının özellikleri, bireysel 
ve toplumsal değerler, kamu yönetiminin toplumdaki yeri, ekonomik ko-
şullar, gelişme düzeyi, teknoloji, siyasal yapı ve değerler, gelenekler ka-
mu yönetiminin halkla ilişkileri sözkonusu olduğunda, hep gözönünde tu-
tulması gereken öğeler. Böyle olunca da konuya çok çeşitli biçimlerde 
yaklaşılabilmesini doğal karşılamak gerekiyor. 

Bir gerçek daha var: Halkla İlişkiler öncelikle ABD'de gelişmiş olan 
bir disiplin. Ama yapısında, özel kesim damgasını taşıyor. 1930'larm kamu 
yönetimine getirdiği baskılarla birlikte kamu kesiminde de halkla iliş-
kiler, bilinçli ve planlı bir çaba olarak ele alınmaya başlanıyor. Benzer 
koşulların etkisi, siyasal sistemlerin demokratikleşmesi ve insanla ilgili 
değerlerin gelişmesine koşut olarak öteki toplumlarda da giderek kamu 
yönetiminin alt disiplini olarak gelişiyor. Ama hâlâ daha birçok konuları, 
özel kesimdeki halkla ilişkilerin konularıyla içiçe. Bu durum kavram ka-
rışıklığına ve yaklaşım farklılıklarına  yol açabiliyor.3 

Yukarıda özetlenen nedenlerle kamu yönetiminin halkla ilişkileri ko-
nusunda, sayısı zaten çok sınırlı olan Türk yazınında bu disiplin için, ta-
nımlamadan başlayarak, çok değişik yaklaşımlar ve ele alış biçimleri ile 
karşılaşıyoruz. Bunu, yeni bir inceleme alanı için sağlıklı bir başlangıç 
olarak da düşünebiliriz. Böylece çeşitli yönlerden ele alma alına Türk 
kamu yönetiminde halkla ilişkiler konusu, giderek çok yönlü araştırma-
lara dayalı, genel kabul gören bir içeriğe kavuşabilecektir. 

Biz, kamu yönetiminde halkla ilişkiler disiplinini, teknik bir iletişim 
konusunun çok ötesinde, kamu yönetiminin çevresi ile geniş boyutlu bir 
alış-veriş gerçekleştirme, bir uyum ve denge sağlama konusu olarak gö-
rüyoruz. Böyle bir yaklaşımın özelliği, halkla ilişkilerin, kamu yönetimi-
nin çevresini oluşturan toplumsal, ekonomik ve siyasal koşullar bağla-
mında ve bunların tarihsel gelişim süreci içinde ele alınmasıdır. Aynı sav, 
bu alanda karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözümler için de geçer-
lidir. 

Ancak hemen belirtelim ki bu yazıda, kamu yönetiminde halkla iliş-
kiler konusu, yazının boyutunun elverdiği ölçüde, bir başka deyişle, ancak 
önemli saydığımız kimi yönleri ile, o da özet olarak, ele alınabilmektedir. 
2 Nermin Abadan, Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler, TODAİE Yayını, 

Ankara, 1964. 
s Bu konu için bkz.: Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, A.Ü.S.B.F. Yayını, Ankara, 

1980, S. 22, 23, 31-3. 
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Belirttiklerimizin ışığında, kamu yönetiminde halkla ilişkiler disiplini 
için şimdiye kadar yapılmış olanlardan yararlanarak, aşağıdaki tanımı be-
nimsiyoruz.4 

Kamu yönetiminde halkla ilişkiler, bir kamu kuruluşunun ilişkide bu-
lunduğu toplum kesiminin güven ve desteğini sağlamak için giriştiği, iki 
yönlü iletişime dayalı, sonuçta kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da top-
lumun istediği yönde değişikliklerin gerçekleşmesine, böylece kuruluş ile 
çevresi arasında olabilecek en uygun ölçekte uyum ve denge sağlanması-
na yönelik sistemli ve sürekli çabalardır. 

Hemen farkedileceği  gibi tanımda; halk, toplum, toplum kesimi, çev-
re ve kamuoyu terimleri eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Bunu özellikle 
belirtmek istiyoruz. Çünkü tüm halkla ilişkiler yazınında da bu terimler, 
birbirinin yerine kullanılmakta, hatta bu listeye kitle, yönetilenler gibi 
terimler de eklenmektedir. Tümü ile anlatılmak istenen aynıdır ve ye-
rine göre kapsamlarına; toplumun tümü, belli bir kesimi, tek tek bireyler, 
birey grupları, özel ve kamusal kuruluşlar girmektedir. 

Tanımda da açıkça belirtiliyor: Halkla ilişkilerin en belirgin özelliği, 
iki yönlü bir iletişim olayı olmasıdır. Bu özellik tüm halkla ilişkiler yazı-
nında en başat konudur. Sistemli ve bilinçle yürütülen halkla ilişkiler 
çalışmalarında en başta yapılan, kuruluştan halka, halktan da kuruluşa 
bilgi akımını sağlamaktır. Bu amaçla çağımızın gelişmiş iletişim tekno-
lojisinin verdiği olanaklardan etkin biçimde yararlanılması da beklenil-
mektedir. 

Ne var ki yukarıda belirttiğimiz gibi, halkla ilişkiler konusunu yalnız 
iletişim tekniklerini kullanma süreci gibi almak, çok eksik ve yanıltıcı bir 
yaklaşım olur. Bu, özellikle yöneticiler için önemlidir. Çünkü halkla iliş-
kiler olayı, tümden bir yönetim konusudur. 

Halkla ilişkilerin salt iki yönlü bir iletişim süreci olma özelliği açı-
sından çözümlenmesi bile, bu savı doğrulamaktadır. Örneğin, iki yönlü 
iletişimin birinci yanını, kuruluşun halka tanıtılması, halkta kuruluş için 
olumlu bir görüntü yaratılması çabalarını alalım. Tanıtma ve olumlu 
imaj yaratma ile ilgili en ileri iletişim teknikleri de kullanılsa, bir kuru-
luşun eğer aslında halktan yana, halkın yararına bir hizmet politikası 
yoksa, ya da böyle bir politikası olsa bile bu, günlük yaşama geçirileme-

4 Çeşitli tanımlar için bkz.: Alaeddin Aşna, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayını, An-
kara, 1969; Yücel Ertekin, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayını, Ankara, 1986; Metin 
Kazancı, Halkla İlişkiler, A.Ü.S.B.F. Yayını, Ankara, 1980; Nuri Tortop, Halkla 
İlişkiler, TODAİE Yaymı, Ankara, 1982; Birkan Uysal, "Halkla İlişkiler: Bir De-
ğerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 3, Eylül 1983, s. 23-31. 
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mişse, halkın beklentileri doğrultusunda etkili ve verimli hizmet veri-
lemiyorsa, halkla ilişkiler tekniklerinin en etkili ve çarpıcı kullanımları 
bile başarılı hizmet verilmemesinin eksikliğini giderilebilir mi? 

Topluma beklentileri yönünde etkili ve verimli hizmet sağlayamayan 
bir kuruluşun yöneticisi, halkla ilişkiler bağlamında tanıtma sözkonusu ol-
duğunda nasıl bir yol izleyebilir? 

Örneğin, yönetici yürüttüğü hizmete ilişkin politikalar ve uygulama-
•lar halktan yana olmadığı halde, halkla ilişkiler programları aracılığı ile 
bunları halktan yana imiş gibi göstermeğe, böylece olumlu bir imaj ya-
ratmağa çalışabilir mi? Bunun olanak dışı olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü 
bir kez, ileride göreceğiz, halkla ilişkiler bağlamında tanıtma sözkonusu 
olduğunda, tartışmasız uyulması gereken ilk ilke, halka gerçekleri, yalnız 
gerçekleri söylemektir. Bunun tersinin, yani halka gerçek dışı bilgi ak-
tarımının, uzun solukta kuruluşa, onaramayacağı zararlar verdiği hep bi-
linmektedir. İkincisi, bizim anladığımız nitelikte bir halkla ilişkiler olgu-
su, yalnız özgürlükçü, demokratik bir toplumda sözkonusu edilebildiğine 
göre, böyle bir toplumsal ve siyasal yapıda kuşkusuz, halktan uzun süre 
gerçekler gizlenemeyecektir. 

Yöneticinin yeğleyebileceği bir başka yaklaşım, susmak olabilir, diye 
düşünülebilir. Halka söyleyebileceği olumlu birşeyi olmayan yönetici, ger-
çek dışı tanıtım yapmaktansa, susmak, kuruluşunu dilsizleştirmek yolu ile, 
halk yararına olmayan hizmet politikalarının ve uygulamalarının topluma 
yansımasını önleyebilir mi? Bir kez hemen belirtmeliyiz ki, demokratik 
bir toplumda, yönetimin susmak yoluyla kuruluşunu kamuoyunun ilgisin-
den uzakta tutması, kuşkusuz sözkonusu olamaz. Tüm kamuoyu oluşturma 
mekanizmaları, ona bu lüksten yararlanma olanağını vermezler. Ayrıca 
böyle bir ortamda dedikodu mekanizmasının işleyeceğini de unutmamak 
gerekir. 

Görülüyor ki, susmakla ya da en ileri halkla iletişim teknikleri kulla-
nılsa bile gerçeğe uymayan tanıtım çabaları ile olumlu bir örgütsel görün-
tü yaratmak, olanak dışıdır. Bu bağlamda yönetici için izlenmesi gereken 
tek bir yaklaşım kalmaktadır, görüşündeyiz: Halka tanıtılmağa değer bir 
hizmet politikası oluşturmak ve bu politikanın halkın yararına program-
lar aracılığı ile etkili ve verimli bir uygulamasını gerçekleştirmek. 

İşte ancak bu tür bir yaklaşımla, halkla ilişkilerin tanıtım gibi ilk ba-
kışta yalnız teknik bir iletişim olgusu izlenimi bırakan yönü, gerçek an-
lam ve içeriğine kavuşabilmekte, yani tam yönetsel bir nitelik kazan-
maktadır. 

Halkla ilişkilerde iletişim olgusunun, halktan kuruluşa doğru bilgi 
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akımını sağlayan ikinci yönüne baktığımızda da benzer gözlemleri yapa-
biliriz. 

Kuruluşun yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak halkın beklentileri, 
görüş, dilek ve yakınmalarının, iyi işleyen halkla ilişkiler programları 
aracılığı ile, kuruluşa akması, salt iletişim süreci olmanın ötesinde bir 
anlam ve içerik kazanmak zorundadır. Kuruluşa yansıyan tüm bilgiler 
yönetim süreci içinde özümsenip, bunlara karşı halkın istek ve beklen-
tileri doğrultusunda bir örgütsel tavır gerçekleştirilmezse, halkı duyma-
ya, dinlemeye ilişkin etkin halkla ilişkiler programlarının ne anlamı ka-
lacaktır? Özgürlükçü demokratik bir siyasal ortamda, kamu kuruluşları-
nın halkın beklenti, dilek ve yakınmalarına sağır kalamayacakları da kuş-
kusuz olduğuna göre, halkla ilişkilerin bir iletişim tekniği olan bu yönü-
nü de, örgütsel iyileştirmenin bir önemli, hatta vazgeçilmez aracı olarak 
düşünmek gerekmektedir. Halktan sağlanan bilgi akımı, halkta yanlış 
yere, kuruluş hakkında olumsuz bir görüntü yaratılmış olduğunu da gös-
terebilir. Burada gene yapılması gereken, halkla ilişkiler olayının boyut-
larını yönetsel çerçeve içerisinde görebilmek ve halktan elde edilecek bil-
gilerle, yanlış görüntüyü düzeltecek örgütsel çabayı yönetsel ve örgütsel 
tavır ve yaklaşım içinde bütünleştirebilmektir. 

Özetlersek; halkla ilişkiler olayı, bir yönetsel ve örgütsel olgudur. Yö-
neticiler tarafından  yönetimin geliştirilmesi, örgütsel verimlilik ve etkin-
liğin gerçekleştirilmesi süreci ile birarada düşünülmeli, bu amacın çok 
etkili bir aracı, öğesi olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşımın doğal so-
nucu olarak, kuruluşta halkla ilişkiler birimine ve uzmanlarına gerekli 
roller verilmeli, örgütsel konumları ona göre düzenlenmelidir. Kuşku yok 
ki, bu birimlerin görevlileri de, işlevlerini aynı yaklaşım içinde algıla-
malıdırlar. 

Yukarıdan beri yaptığımız açıklamaların ışığında artık şunu söyleye-
biliriz: Bir kamu kuruluşunda düzenli ve programlı biçimde yürütülen 
halkla ilişkiler çalışmaları, iki önemli örgütsel amacın gerçekleştirilmesine 
önemli katkılarda bulunabilmekte, daha doğru bir söyleyişle, bu amaçla-
rın gerçekleşmesinin vazgeçilmez öğesi olmaktadır. 

Bu örgütsel amaçları; 

— Halkta kuruluş için destek ve güven sağlamaya yönelik olumlu gö-
rüntü yaratılması, 

— Kuruluşun hizmet politikalarının halk beklentileri doğrultusunda 
geliştirilmesi ve bu politikalara değgin uygulamaların daha verimli ve et-
kili duruma getirilmesi olarak özetleyebiliriz. 
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Aşağıda bu amaçların gerçekleştirilmesi açısından, Türk kamu yöne-
timinin sorunlarının neler olduğu ve bu sorunlara, iyi işleyen halkla iliş-
kiler programları aracılığı ile ne gibi çözümler getirebileceği, bu yazının 
sınırlarının elverdiği ölçüde ele alınmaktadır. 

TOPLUMDA OLUMLU GÖRÜNTÜ YARATILMASI VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

Halk üzerinde olumlu görüntü yaratma amacı sözkonusu olduğunda 
öncelikle şunu söyleyebiliriz. İlişkili olduğu halk kesimi üzerinde olumlu 
izlenim bırakmak, iyi bir örgütsel görüntü yaratmak her tür kuruluşun 
örgütsel amaçlarının gerçekleşmesi açısından önemli ölçüde yarar sağla-
maktadır. Örneğin, müşteri kitlesi üzerinde olumlu izlenim bırakmış olan 
bir özel sektör kuruluşu, yarattığı bu olumlu görüntünün yararını, satı-
şını, dolayısı ile kârını artırarak sağlar. Aynı başarıyı elde eden siyasal 
bir kuruluşun, bir başka deyişle siyasal partinin yararı daha çok oy almak 
olacaktır. İlişkili olduğu toplum kesimi üzerinde olumlu izlenim yaratan 
bir kamu kuruluşu için de sonuç bir bakıma aynıdır. Yarattığı bu olumlu 
görüntünün kamu kuruluşu için yararı, toplumun güvenini, sevgisini ve 
desteğini kazanmaktır. 

Konunun Kamu Kuruluşları İçin Önemi 

Toplumun desteğini ve güvenini sağlamak kamu kuruluşları için ya-
şamsal önem taşır. Toplumsal destek, kamu kuruluşlarının başarısının ilk 
koşuludur bile diyebiliriz. 

Ne var ki konu kamu kuruluşları için bundan da öte bir anlam taşı-
maktadır. Çünkü, toplum üzerinde olumlu izlenim yaratacak bir örgütsel 
yapı, işleyiş ve çaba içinde olmak, kamu kuruluşları için, aynı zamanda 
bir görevdir. 

Bunun nedenini, yönetimin, toplumun hizmetinde bir araç olması ger-
çeğinde bulmaktayız. Kuşkusuz yönetimin bu niteliği ancak demokratik-
leşmiş toplumsal yapılar için sözkonusudur ve toplumların bu evreye ge-
lebilmeleri kolay olmamıştır. Ama demokratik değerlerin yerleşmiş oldu-
ğu toplumsal sistemlerde ya da bu değerleri oluşturmaya çalışan toplum-
larda kamu yönetiminin kendisini hizmet eden, toplumu ise hizmet edilen 
olarak görmesi, dolayısı ile toplumsal yararı sağlayacak, halka dönük, top-
lumsal beklentilere uygun bir hizmet anlayışına ve halka karşı sorumlu, 
duyarlı ve saygılı bir örgütsel davranışa sahip olması, demokratik değer 
sistemlerinin egemen olduğu yapılarda artık tartışılmamaktadır. 

Konu ülkemiz açısından özel bir önem taşıyor. Yüzyılı aşkın bir süre-
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den beri toplumsal yaşantımızı demokrasi ilkelerine göre düzenleme ça-
bası içindeyiz. Demokratik değerler ve uygulamalar toplumun kimi kesim-
lerinde giderek artan ölçüde yerleşiyor, yaygınlaşıyor. Ama aynı yargıyı 
kamu yönetiminin halkla ilişkileri ve özellikle kamu kuruluşlarının top-
lum üzerinde olumlu izlenim bırakmaları açısından, yinelemek olanaklı 
mı? 

Bu soruya tutarlı yanıt verebilmek için konuya, herşeyden önce, hal-
kın gözüyle bakmak gerekir. Türk kamuoyunun, bireysel, ya da örgütlen-
miş - örgütlenmemiş birey grupları olarak birçok nedenlerle, kamu yöne-
timinden yakınmakta olduğu, bilinen bir gerçek. Çeşitli bilimsel çalışma-
lar ve kamuoyu yoklamaları yanında, hergün gazete sütunlarım boy boy 
dolduran haberler, röportajlar, okuyucu mektupları ve Türk insanının ki-
şisel deneyimleri ve gözlemleri hep bu yargıyı doğrulamaktadır. 

Bu durumda hemen şu sorunun sorulması gerekiyor: Neden kamu yö-
netiminin toplumdaki görüntüsü olumlu değil, hangi etmenler bu görün-
tüyü bozuyor? 

Bu etmenlerin iki ayrı kümede ele alınmasının gerektiği kanısında-
yız. Bunlardan birincisi yönetsel ve örgütsel nitelikteki güncel sorunlar-
dır. Kamu yönetimimizin, bilindiği gibi topluma istenen nitelik ve nice-
likte hizmet götürmesi bakımından birçok sorunları var. Dolayısı ile hal-
kın gözünde kamu yönetimi ağır, pahalı çalışan gene de istenen hizmetleri 
vermeyen, kalabalık görevlilerden oluşan, giderek karmaşıklaşan ve ula-
şılması zorlaşmakta olan bir yapıdır.5 Bu yapıda görev alanların vurdum-
duymazlığı, sorumsuz, hatta saygısız davranışları, işlemlerdeki aşırı bi-
çimcilik, yetki kullanımındaki sorunlar ve tüm bunlar nedeniyle ortaya çı-
kan, aracılık, kayırmacılık, rüşvet gibi uygulamalar, artık Türk insanının 
nerede ise çözüm bulunmasından umudunu yitirdiği kimi sorunlar ola-
rak, yönetimin kamuoyundaki görüntüsünü sürekli bozan etkenlerdir. 

Kanımızca kamu yönetiminin toplumdaki görüntüsünün olumsuzluğu 
ile ilgili bir önemli neden de tarihimizdeki gelişmelerde yatmaktadır. Bir 
başka deyişle, kamu yönetimimize ilişkin geneldeki olumsuz görüntü, Türk 
toplumuna herşeyden önce tarihinden miras kalmış bulunuyor. 

Sorunun Tarihsel Boyutu 

Türk kamuoyunun, yönetim mekanizması hakkında olumsuz izlenim-
lere sahip oluşunun temel nedenleri İmparatorluk dönemindeki bürokra-
tik tabaka-halk zıtlığına kadar uzanıyor. Gerçekten "Devlet baba" gibi 
olumlu bir deyiş yaratmış olan bir toplumda, zamanla "Allah kimseyi ha-

5 Nuri Tortop, a.g.e., s. 80. 
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kime, hekime, hükümete muhtaç etmesin", "Devletin malı deniz, yeme-
yen domuz", "Hükümetin ayağını bastığı yerde ot bitmez"6 gibi darbıme-
sellerde dile gelmiş, hatta halk şiir ve edebiyatına kadar gitmiş olan olum-
suz yargılar ve yakınmaların oluşmasındaki temel nedenler tarihteki top-
lumsal gelişmelerde yatmaktadır. 

Osmanlı devletinin kuruluş ve yükseliş döneminde yönetim ile top-
lum arasında olumlu ilişkilerin var olduğunu hep biliyoruz. Bu dönemde, 
devlet ve yönetim halka dönük, halkın yararına işlev yapmaktadır. Halk 
(reaya), yönetimin gözünde önem taşımaktadır. Örneğin bu dönemde pa-
dişahların adalet fermanlarında  şu formül  hep tekrarlanır: "Reaya taifesi, 
ki Tanrının bir emanetidir, anları himayet etmek ve kimsenin zulüm yap-
masına müsaade etmemek, padişahın vazifesidir.'" 

6 Ref'i  Cevat Ulunay "Ata Sözleri ve Fıkralar" başlıklı bir yazısında her atasözü 
ve darbımeselin bir olaya dayandığını belirttikten sonra "Bastığı yerde ot bit-
mez" darbımeseliyle ilgili olarak aşağıdakileri anlatıyor: 
"Konya'ya yeni bir vali tayin edilir. Kendilerinden Evliya diye bahsedilenlere 
çok müteveccih olduğu için Perde Çavuşuna sorar: 
— Burada hayatta olmak üzere ehli halden kim vardır? 
— Efendim,  falan  yerde oturan hacı falan  vardır ki, velî olduğundan şüphe 
yoktur. 
— O halde hemen ziyaretine gidelim. 
Vali paşa arabasına biner, o zatın evine gider. Adam evin damına çıkmış, Kon-
ya'da o zamanlarda kiremit kullanılmadığı için evin üstüne serdirdiği su sızma-
yan bir cins toprağı, yuvarlak taşla sıkıştırıyor. 
Valiyi görünce; 
— Efendim der, affedersiniz  yaşlı olduğum için inemiyeceğim, kusura bakmayın. 
Vali; 
— Ne münasebet. Ben yanınıza geleyim, diyerek dülger merdiveninden tırma-
nır, mübarek zatın yanına çıkar, müsafaha  ederler. 
Veli; 
— Efendim der, Konya'da damlar kalın direkler üstüne konulan kamışların 
üzerine yayılan toprağı sıkıştırmakla olur. 
Bunu söylerken Valinin koluna girer, damda dolaştırmağa başlar. 
— Evlerin her sene böyle bir tamire ihtiyaçları vardır. Toprakta ot tohumlan 
kalıyor, ne kadar sıkıştırılırsa güneşi görünce uyanıyorlar, filizleniyorlar,  kökler 
kalınlaşıyor.. Biraz da şu kenar tarafa  gidelim. 
Velî devam eder; 
— ... Kökler kalınlaşınca toprağı çatlatıyor, bir yağmur olursa tabiatiyle bir sı-
zıntı yapıyor. Rica ederim paşam, şu bacanın yanlarına da gidelim. 
Vali, bu gezintinin sebebini merak eder; 
— Efendi  hazretleri... Hepsi iyi, fakat  beni neye böyle dolaştırıyorsunuz? 
— Arzedeyim efendim.  Hükümetin ayağını bastığı yerde ot bitmez derler. Ben 
de damda ot bitmesin diye sizi böyle gezdirdim". (Milliyet, 28 Şubat 1966, s. 2, 
Sütun 1). 

7 Selçuk Yalçındağ, "Kamu Yönetim Sistemimizin Tarihsel Evrimi Üzerine Notlar", 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Haziran 1970, s. 34. 
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Aşıkpaşazade Tarihi'nde hükümdar için en önemli şeyin, reayanın 
hayır duası olduğu şöyle anlatılıyor: "Ariflerden  birine sordular "Padişah-
lara hazine gerek midir?" dediler, Arif  cevap verdi: "Bir asıl hazine var-
dır, ol gerektir" ve sordular kim "Ne asıl hazinedir?" Arif  aydur "reayanın 
hayır duaları padişaha asıl hazinedir".8 

Defterdar  Sarı Mehmet Paşa da aynı konuda şunları yazıyor: "Mekânı 
cennet ola, merhum ve mağfur  Sultan Süleyman Han hazretleri, Allahm 
rahmetleri onun üzerine yağsın, birgün yüce meclislerinde has yakınla-
rına inciler saçar gibi hitap ederek "Âlemin velinimeti kimdir?" diye bu-
yurduklarında, hepsi bir ağızdan: "Besbelli ufukların  padişahı ve herşe-
yin sahibi Sultanımız Hazretleridir" deyince, has yakınlarından çıkan bu 
sözü insaf  sahibi padişah kabul etmeyip, "Velinimet filhakika  reayadır ki, 
anlar ziraatle, çiftçilik  emrinde huzur ve istirahati kendilerine haram 
ederek, edindikleri nimetlerle bizi doyururlar" diye buyurmuşlar."9 

Yönetimle halk arasındaki, îleri Osmanlı Toplum Düzeninin geliştir-
diği ilişkilere ait bu anlayış salt kuramsal bir olgu, değil. Bu dönemin 
en belirgin özelliklerinden birisi, hükümdarın ve ona bağlı olarak bütün 
yönetim mekanizmasının kendilerinden beklenen tüm fonksiyonları  başa-
rı ile yerine getirmekte olmasında. Böylece Kerim Devlet, halkı koruyan 
ve gözeten bir devlet yönetiminde, bir yandan tarıma ve el sanatlarına 
dayalı üretim en üst düzeyde gerçekleşmekte, öte yandan toplum can ve 
mal güvenliği içinde, adalet ve eşitlik ilkelerinin uygulandığı bir ortam-
da, mutlu yaşamaktadır. 

Ne var ki bu düzen devam edemedi. 17. yüzyıldan başlayarak düzen-
deki ekonomik ve toplumsal bozulmalara koşut olarak, yönetim kurum-
larında da bozulmalar ve yozlaşmalar başladı. Bir zamanların Kerim Dev-
let'i, giderek halka karşı olan, onu ezen, soyan ve horlayan bir Ceberut 
Devlet niteliğine dönüştü. 

Bu dönemde reayayı ezme ve sömürme mekanizmasının çeşitli yol ve 
yöntemlerinin uygulandığını biliyoruz. Örneğin, zaten ekonomik yıkıntı 
içinde olan reayanın sırtına yeni vergiler yüklendi, mevcut vergilerin 
oranları artırıldı. Daha kötüsü, vergi tahsilatı mültezimlere satıldı. Mül-
tezimler de, Devlete ödediklerini kat kat çıkarmak için reayaya ve es-
nafa  yüklenmeye başladılar. Bir zamanların halkın hizmetindeki güven-
lik görevlileri de, bu baskı mekanizmasının zulüm aracı işlevini üstlen-
diler. 

8 a.y. 
9 Defterdar  Sarı Mehmet Paşa (Derleyen ve bugünkü dile anlaştıran: Ragıp Uğu-

ral), Devlet Adamlarına Öğütler, TODAİE Yayını, Ankara, 1969, s. 74. 
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ristiyan büyüklerine verilen ad), fesatçı  ve tezvirei adamlara yer veren, 
fukarayı  bir kat daha perişan eden, memurlardır".16 

Cumhuriyet dönemi, yıkılan Osmanlı İmparatorluğundan, yönetim-
halk ilişkileri konusunda bu kötü mirası devralarak işe başladı. 

Cumhuriyet yönetiminin hizmet devleti ve halkçılık anlayışına kar-
şın, bu dönemde de yönetimle yönetilenler arasında tam bir bütünleşme 
hatta yaklaşmanın sağlanmış olduğu söylenemez. Bu amacın gerçekleş-
mesini önleyen çeşitli etkenler var olmuştur. 

Bir kez Cumhuriyet bürokrasisi de, hep biliyoruz, Osmanlı bürok-
rasisi gibi uzun süre siyasal gücü elinde tuttu. Hatta yeni hizmet yüküm-
leri ile toplumun karşısına çıktığı için, sıradan bürokratın bile yetkileri, 
eskisine oranla, daha da arttı. Öte yandan Cumhuriyet bürokrasisi, eko-
nomik statü bakımından toplumun çoğunluğuna oranla, daha İyi bir ko-
numa kavuştu. Bu koşullar altında; yetkili, güçlü, toplumun öteki kesi-
mine göre, daha iyi koşullarda yaşayan memur kesimine karşı, halkın 
gıpta duyduğu, ancak öteki nedenlerin de etkisi ile duygularının imren-
me düzeyini aştığı söylenebilir. 

Bunun nedenleri bellidir. Cumhuriyet bürokrasisi de, Osmanlı bü-
rokrasisi gibi, ondan devraldığı elitist davranıştan vazgeçmemiş ve hal-
ka karşı misyonunu yanlış yorumlayarak, ona tepeden bakma alışkanlığı-
nı sürdürmüştür. Devrim öncüsü olarak değer yargıları, davranışları, sos-
yal yaşamı hatta giyimi ile Cumhuriyetin başlangıç dönemindeki bürok-
ratları halk, kendisinden farklı,  başka dünyaların insanları gibi görmek-
tedir. Yol vergisi, hayvan vergisi gibi özellikle kırsal yörelerde yaşayan-
lara ağır gelen yükümlerin yerine getirilmesinde ve imece çalışmalarında 
başvurulan yöntemler ise, eski günlerin baskı ve eziyetlerini zaman, za-
man anımsatacak düzeylere ulaşmaktadır. Devrime karşı güçlerin işlemeyi 
sürdürdüğü eski temalar, halkın en azından belli bir kesiminin bürokrat-
lara karşı olumsuz duygularını pekiştirmektedir." İkinci Dünya Savaşının 
sıkıntılı yıllarında, memura ayrıcalık tanıyan bir dağıtım ve fiyat  poli-
tikası ise, bir tür bardağı taşıran son damlalar olmaktadır. 

1950'lere gelindiğinde, sosyo-ekonomik koşulların oluştuğu ilk fırsat-
ta, halkın bürokrata karşı olumsuz duygularını, memur partisi olarak de-
ğerlendirdiği partiyi iktidardan düşürerek gösterdiği söylenebilir. Gerçek-
ten de 1950'lerden başlayarak memurun tarihinde görmediği bir yetki ve 

16 E. Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt VIII, T. Tarih Kurumu Yayını, Ankara, (Ta-
rih Yok), s. 322. 

17 Metin Heper, Bürokratik Yönetim Geleaeği, ODTÜ yayını, Ankara, 1977, s. 136-141. 
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saygınlık kaybı, akçalı ve sosyal statü erozyonu dönemine girdiğini görü-
yoruz.18 

Tüm bu gelişmelere bürokrasinin gösterdiği tepkiler ise, yönetim-halk 
ilişkileri açısından önemli sayılması gereken sonuçlar yaratmıştır: Bun-
ları şöyle özetleyebiliriz: 

Bürokratların bir kesimi yeni durumu öfkeyle  karşıladı ve zaten sos-
yo-ekonomik sorunlardan bunaldığı ortamda, politikacılar tarafından  yet-
kilerine karışılmasına ve yönetilenlerce ilk kez eleştirilmeye başlanma-
sına19 sert tepki gösterdi. Bunların bu dönemde, politikacılarla çatışan ve 
sürekli yenik düşmüş olan bürokrat kesimi oluşturduğunu biliyoruz. Kız-
gın, küskün ya da yorganı sırtında bürokrat30 olarak adlandırılan bu gru-
bun, halkın üzerinde olumlu izlenim bırakmayı amaçlayan bir yönetsel 
tavır içinde olmaları kuşkusuz beklenemezdi. 

Bir başka grup bürokrat, belki birinci grubun başına gelenlerden 
etkilenerek ya da başka nedenlerle ve amaçlarla yeni siyasal güçlerle iş-
birliği yapmayı denemiştir. Bunların bir kesimi koyu partizan bürokrat 
tipinin ilk örneklerini oluşturdu. Kişiler arasında ayırım yaparak kendi-
lerinden olmayanlara hukuka aykırı eylem ve işlemler yapan bu partizan 
bürokratlar hakkındaki halk yargılarının çok olumsuz olduğu bilinmek-
tedir. 

Üçüncü grup bürokratın tepkisi, tepki göstermemek biçiminde oldu. 
Bunlar, yukarıda kısaca anlatılmağa çalışılan bürokratların durumuna 
düşmemek için, kenara çekilmeyi, etliye-sütlüye karışmamayı yeğlediler. 
Ecdat-bürokratların, özellikle uzun süren II. Abdülhamit döneminde ge-
liştirdikleri nemelâzımcı, idare-i maslahatçı tutumunu benimseyen bu ka-
mu görevlilerinin sergiledikleri yönetsel tavır, eylemsizlik olarak adlan-
dırılabilir. İş yapmayan, sorumluluk üstlenmeyen, konuları başkalarına 
havale ederek işin içinden sıyrılmağa çalışan bu bürokrat tipinin, özel-
likle yönetimden halk beklentilerinin ve hizmet isteklerinin giderek arttığı 
1950'den sonraki dönemde, halk üzerinde bıraktığı görüntü, diğer grup 
bürokratlarınkinden farklı,  ama kuşkusuz gene de olumsuzdu. 

Böylece görüyoruz ki 1950'den sonraki gelişmeler, geleneksel bürok-
rasi-halk zıtlaşmasına yeni boyutlar getirmiş ve bir bakıma bu uçurumun 
artması sonucunu bile doğurmuştur. 

18 Metin Heper, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğaziçi 
Üniv. yayını, İstanbul, 1977, s. 100; A. Şeref  Gözübüyük, Anayasa Hukuku, S Ya-
yınları, Ankara, 1986, s. 124. 

19 Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, A.Ü. S.B.F. yayını, Ankara, 1980„ s. 85 88. 
1 0 a-k., s. 88. 
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.,; Bu nedenledir ki, 1970'lere gelindiğinde bir halk özartı "Devlet Ka-
pısı"ndan aşağıdaki biçimde yakınabilmekteydi.21 

' , "Devlet Kapısından Şekvacıyım Efendim" 
. ..• ;. i i i». .ı \ ' " ••'( '- •.• 

"Bir çocuğum oldu nüfus  memuru Dairende bizim için durursun, 
Deftere  kayıt et1 beyim, efendim-  • Vatandaşı sürüm sürüm sürürsün. 
Dedi, bugün olmaz diiıle emiri, Niçin beni senden düşük görürsün, 
Dedim çok uzakta, köyüm efendim.  Böyle yaratıldım, buyum efendim. 
HV  t . . . t ' i.:'i ,'flf  v ! r;:1 .:: .: " • t-'--.- • •' ' 

N.'olur yap, deyince çattı bana kaş. Ekin biçiyordum orak elimde, 
Doğmadan besbelli işte dertli' baş. İki gündür gel git oldum yolunda, 
Hemî din 'kardeşim, hemi vatandaş, Bir sepet yumurta yoksa elinde, 
Türk sülâlesinden soyum efendim.  Kapıdan kovarlar duyun efendim. 

O an için razı idim Qİüme„ Gelen geçen yalanına inanır, 
Yap işinii dönüp gidem yoluma. Doğrusu bu işler biraz kınanır, 
Baktı çarığıma, bir .de dalıma.- Sözde Anayasa eşit hak tanır. 
Şu azığım, şu. da suyum efendim.  Yok mu bu hisseden payım efendim 

ÎŞte garip köylü şaşırmış kalnjış. İbraflıim der yolu sarpa saptırdım, 
Memur bey cetvelde yanlışlık bulmuş. Ben yakamı hal bilmeze kaptırdım. 
Kapıda kalmıya gözümüz yılmış, Bir kodaman bulup işi yaptırdım. 
Böyle öğrettiniz, huyum efendim.  Kendim insan mıyım neyim efendim?" 

.3Jİ.İL cblîldü' .. ÎİSÎKS-ITIOÎİİÖÖ J 'üc jo j f.'';  !...':.', < 
Bu yakınma kamu yönetiminin toplumdaki görüntüsünün yakın bir 

geçmişte de,ne ölçüde olumsuz olduğunun yalnızca bir belirtisi. Çoğulcu 
bir toplumsal yapı oluşturma, ekonomik gelişme ve demokratikleşme yö-
nünde belli bir aşamaya gelmiş olan toplumumuzda bireylerin ve örgüt-
lenmiş ya da örgütlenmemiş birey gruplarının kamu yönetiminden günü-, 
njüzde de çeşitli bakımlardan yakındıkları, kamu yönetiminin toplumdaki 
görüntüsüne ilişkin sorunların hâİâ daha güncelliğini ve ağırlığını koru-
duğunu, yukarda da belirttiğimiz gibi çeşitli kamuoyu yoklamaları, özel-
likle başına ve yönetim yazınına yansıyan görüntüler açık-seçik ortaya 
koymaktadır. ,.. , v 

Yukarıdan beri yaptığımız açıklamaların ışığında özellikle bir konu-
nun altını tekrar çizmek istiyoruz. Türk kamu yönetiminin toplumdaki 
olumsuz imajına ilişkin sorunun kökleri, tarihimizin oldukça eski dönem-
lerine kadar u«anmaktadır. Bunlara Cumhuriyet dönemindeki etkenlerin 
ekledjği, boyutlarda, günümüzde sorun tüm ağırlığı ile varlığını sürdür-
mektedir. -

2 1 Darende'nin" Irmaklı Köyünden Halil ibrahim Güleç, Milliyet, 21 Ocak 1Ö69; 
Olaylar ve İnsanlar" sütunu. 
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Tarihsel Mirastan Çıkarmamız Gereken Ders 
Bu tarihsel mirastaiı çıkarmamız gereken iki önemli sonuç olduğu ka-

nısındayız. ' "" 1 * " 
Bunlardan birincisi, toplumumuzda kamu yönetimi ve kamu görevlile-

rine karşı yerleşmiş olan bu geleneksel olumsuz görüntüyü silmek göre-
vinin, kamu kuruluşlarındaki en üst yöneticiden 6n uçtaki görevliye ka-
dar, öncelikle kamu yönetiminin kendisine düşmekte olduğu gerçeğidir. Bu 
nedenle kamu kuruluşları ve yöneticileri halkla ilişkiler konusuna, bu ta-
rihsel bakış açısından bakmaya özel önem vermelidirler. : *'• 
••;-•'.:: r: "  -4 j !ı - >b ff  . - n j u r;r(i£it İKİ ftBtİİJj  H.• 

Kanımızca vurgulanması gereken ikinci nokta şudur: Gene yukarıdan 
beri belirtmeğe çalıştığımız nedenlerle, Türkiye'de kamu yöneticileri ile 
halkla ilişkiler uzmanlarının ve tüm kamu görevlilerinin halkla ilişkiler 
alanındaki görevleri ve sorumlulukları, benzeri sorunları olmayan ülke-
lerdeki meslektaşlarınmkindeh daha: zordur, dolâyısı ile halkla ilişkiler 
alanında daha yoğun, sistemli ve özenli çabalar harcamalarını gerektir-
mektedir. . . . ... , ^ f t ü m i s ^ uaiık A 

Kamu bürokratlarının halkla ilişkiler konusunu bu boyutta algıla-
ması, çağımızın toplumsal beklentileri ve koşulları ile de denk düşmek-
tedir. 1950'lerden sonra, ekonomik yapısında geniş ölçüde başlayan deği-
şikliklere koşut olarak, Türk insanının kamu yönetiminden hizmet bek-
lentilerinin arttığını, 1961 Anayasası ile yönetilenlerin, kamu yönetimi 
karşısındaki konumunda gerçekleşen değişiklikleri, dolayısıyla birey sta-
tüsünden vatandaş statüsüne geçen yönetilenin, yönetim karşısında artık 
yalnız olmadığı, onu demokratik yol ,ve yöntemlerle denetleyebilecek top? 
lumsal dinamiklere kavuştuğu gerçeğini,22 kamu bürokratlarının artık 
gözardı etmeleri olanaksızdır. Toplumda tüm kurumların giderek yerli 
yerine oturma sürecine girdiği günümüzde, kamu bürokratlarının yöne" 
tim-yönetilen, hizmet eden-hizmet edilen gibi toplumsal denge öğelerini 
sürekli gözönünde tutmaları gerekmektedir. Çağımız Türkiye'sinde kamu 
yönetimi, tarihten miras kalmış bürokrasi-halk zıtlaşması yerine kamu yö* 
netimi ve bürokrat-halk bütünleşmesi, kaynaşması konusunu gündeminin 
öncelikli maddesi yapmak zorundadır. İşte halkla ilişkilerin katkısı, bu 
açıdan önem kazanmaktadır, Halkla ilişkilerin, kamu yönetimi..ile çevresi 
arasında denge ve uyum sağlama çabası'olduğu savı sanırız ancak, boyla 
bir yaklaşımla gerçek anlam ve içeriğine kavuşabilmektedir. 

Çözüm Yolları Neler? r . . — "~Z'TZ~'7i 

Kamu yönetiminin toplum üzerindeki görüntüsüne ilişkin sorunların 
çözümü, sorunlara bir yandan yukarıda dile getirmeğe çalıştığımız tarih7 

w Metin Kazancı, a.g.e., s. 86-90. i-' -' ,'-•' '• ;;• 

69 



sel açıdan bakarken, öte yandan günümüzde kamuoyunun yakındığı ko-
nular dikkate alarak bulunabilecektir. Bunların neler olabileceği bu bö-
lümde özetlenmeye çalışılmaktadır. 

Hizmette Başarının Kamu Yönetiminin Görüntüsüne Etkisi 

Toplum üzerinde kamu yönetiminin olumlu görüntüye sahip olabil-
mesinin en kestirme yolu, kuşkusuz, her kamu kuruluşunun üstlendiği 
hizmeti en etkili ve verimli bir biçimde yürütmesidir. Beklentilerine uy-
gun hizmet politikalarını, hızlı, nitelikli, ucuz ve verimli hizmet üreterek 
gerçekleştiren bir kamu kuruluşu için toplum doğal olarak olumlu izle-
nimler edinecek, ona güven, sevgi besleyecek ve destek sağlayacaktır. 

Ne var ki, kamu yönetiminin genel olarak günümüzde hâlâ daha bu 
özlenen etkinlik ve verimlilik düzeyine erişememiş olduğu bilinmektedir. 
Oysa kamu yönetiminin yönetilenler üzerinde olumlu imaj yaratması ön-
celikle bu temel soruna çözüm bulunmasına bağlıdır. 

Aslında kamu yönetimini geliştirmeye değgin çalışmaların geçmişi, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yönetim sistemindeki bozulmalara 
çözüm bulmağa uğraşan risaleci devlet ricalinin ya da hükümdarların ça-
balarına kadar geriye götürebilir. Cumhuriyet döneminde de, özellikle 
II. Dünya Savaşından sonra bu alanda önemli çalışmalar yapıldığı bilin-
mektedir. Bu çalışmaların özellikle 1960'lardan sonra, planlı kalkınma ça-
balarına koşut olarak, yoğunluk kazandığını da biliyoruz.23 Ne var ki bu 
çalışmalardan istenen ölçüde sonuç elde edilememiştir. Bu durum, örne-
ğin, kalkınma planlarında, şöyle dile getiriliyor: 

"Bugünkü kuruluş, esas olarak Osmanlı İmparatorluğundan devralı-
nan sistemde yeni şartlara uydurulmak üzere yapılan değişikliklerle or-
taya çıkmıştır. Ancak bu değişiklikler belirli ilkelere dayanmadığından 
işbölümü ve koordinasyon bakımından tamamen yetersiz ve güç çalışır bir 
kuruluş meydana gelmiştir."24 

"Üçüncü Plan dönemine girilirken, kamu yönetimi, Birinci ve İkinci 
Planlarda öngörülen etkinlik ve verimlilik düzeyine çıkarılamamıştır. Bu-
günkü durumu ile, özellikle, Yeni Stratejide saptanmış bulunan hız ve 
biçimde sanayileşerek kalkınma amacının ve yaklaşmakta olan Batı ile 
entegrasyonun gerektirdiği aşamanın gerisinde kalmıştır."25 

M Bu konuda bkz.: Kenan Sürgit, Türkiye'de İdari Reform,  TODAİE Yayını, An-
kara, 1972; A. Fikret Ar, "Türkiye'de ve A.B.D.'de Yapılan Bazı İdari Reform 
Çalışmaları", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Eylül 1983, s. 65-88. 

" I. Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1963-1967), DPT, Ankara, 1963, s. 80. 
M III, Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1973-1977), DPT, Ankara, 1973, s. 916. 
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"Kamu yönetimi, işleri gerekli nitelikte, hızda ve verimlilikte yürü-
tülenıediğinden, kalkınmanın etkin bir aracı olamamaktadır. Kalkınmaya 
destek olmak niteliğinden yoksun olan kamu idaresi giderek büyümekte 
kendim yenilememekte, pahalılaşmakta ve çözümü güçleşen katı yapılı 
bir sorun olmaktadır."26 

"Planlı kalkınma çabalarının başarıya ulaşmasında kamu yönetimi-
nin daha etkin ve verimli olmasının taşıdığı büyük önem, bugüne kadar 
yürürlüğe konan üç planda da belirtilmiş, ancak geçen süre içinde yapılan 
çalışmalar istenen düzeye ulaşmamıştır."27 

IV. Plan döneminde, özellikle son yıllarda kamu yönetiminin gelişti-
rilmesi amacıyla yeniden bir dizi çalışma yapılıp, bir bölümü de sonuçlan-
dırılmıştır. Ama 1985 Yılı Programında sorunun hâlâ daha varlığını sür-
dürdüğü şöyle belirtiliyor: 

"Kamu yönetiminin planlama, organizasyon, kontrol ve koordinasyon 
yönünden etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve bu kurum ve kuru-
luşların işleyişlerinin iyileştirilmesi, ülkemiz kalkınması bakımından önem 
taşımaktadır. Hizmetlerin ekonomik, kaliteli ve hızlı bir şekilde götürül-
mesini sağlayıcı ve tasarruf  ilkelerine uygun... yönetim usulleri geliştiri-
lerek uygulamaya konulacaktır."28 

1960'lı yılların başından bu yana kamu yönetimini yeniden düzenleme 
ve geliştirme çalışmaları bir yandan kurumlararası düzeyde yürütülürken, 
öte yandan her kamu kuruluşunda aynı amaçla kurumsal çalışmaların ya-
pılması için çeşitli adlarda yönetimi geliştirme birimleri oluşturulmuş ol-
duğunu da görüyoruz. Bu yaklaşım özellikle doğrudur. Çünkü yönetimin 
geliştirilmesi, makro yaklaşımlar yanında öncelikle her kuruluşta sürekli, 
kesintisiz, bir- yönetsel çaba olarak ele alınması gereken bir konudur. 

Bu bölümü bitirmeden Önce, başta açıkladığımız temel savın ışığın-
da, bu açıdan yöneticinin sorumluluğunun bir kez daha altını çizmek is-
tiyoruz. Kamu kuruluşu yöneticileri, yönetimin geliştirilmesi konusunu, 
kuruluşlarının toplum üzerinde bıraktığı görüntüyü en başta etkileyen 
öğelerden birisi olarak görmelidirler. 

Bu görüntüyü düzeltmek isteyecek yöneticinin öncelikle yapması ge-
reken, kuruluşunun üstlenmiş olduğu hizmet dalında kamu yararını en 
üst düzeyde gerçekleştirecek hizmet politikaları üreterek, bu politikaların, 
etkili ve verimli bir uygulama ile gerçekleştirilmesini sağlamaktır demek, 
sanırız yanlış olmayacaktır. Bu amaca ulaşmak için yöneticinin tüm ku-
, i.-*: Tî  .'1 

a.k., s. 978. 
2 7 IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1977-19&3), DPT, Ankara, 1977, Md. 1102. 
1 3 1985 Yılı Programı, DPT, Ankara, 1985, s. 33. 
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ruluş çalışmalarında topluma karşı tarihsel ve demokratik sorumluluk 
duygusu ve insan sevgisi ile pekiştirilmiş bir hizmet coşkusu, toplumun 
beklentilerine uygun bir duyarlılık yaratmaya öncelik vermesi gereke-
cektir. Kuruluşundaki, yönetimi geliştirme ve halkla ilişkilerden sorumlu 
birimlere vereceği önem, bunlar ve bunlarla tüm eylemci birimler ara-
sında sağlayacağı uyum ve işbirliği, bu amaca ulaşmada, herhalde izle-
yebileceği en uygun yönetim ve liderlik tarzı olacaktır.29 

Tanıtma ve Halka Bilgi Verme 

- Bu noktada, halkta olumlu izlenim yaratmak açısından topluma başa-
rılı hizmet götürmenin genelde gerekli, ancak, her zaman yeterli olma-
yabileceğini de belirtmek gerekiyor. Bir çok hizmet dalında, yönetimin 
toplumun beklentileri doğrultusunda etkili, verimli çalışmalar gerçekleş-
tirdiği, kendiliğinden toplum tarafından  anlaşılabilecek niteliktedir. Ör-
neğin karayolu, sulama, haberleşme vb. hizmetler bu türdendir. Hizmet-
ten yararlanma durumunda olan bireyler, ya da gruplar, üretilen bu tür 
hizmetlerin somut sonuçları, görüntüleri ve etkilerini kolayca değerlen-
direbilirler. Toplum bunlardan doyum sağlarsa, kuşkusuz kuruluş hak-
kında yargısı da olumlu olacaktır. Örneğin uzun yıllar karayolu yapımın-
da, baraj ve sulama çalışmalarındaki başarılı sonuçlar nedeniyle Kara-
yolları ve Devlet Su îşleri kuruluşları kamuoyunun genelde beğenisini 
ve güvenini sağlamışlardır. Son yıllarda üstlendiği hizmetlerde olağanüstü 
başarı düzeyi tutturan PTT'nin toplumdaki görüntüsünün ne ölçüde olum-
lu yönde değiştiğini hep biliyoruz. 

Ne var ki, birçok hizmet türleri yukarıda belirtmeğe çalıştığımız so-
mut başarı görüntülerini oluşturmak olanağından yoksundur. Ayrıca, hiz-
met birinci türden bile olsa bu hizmetin hangi koşullarda, ne tür çalışma-
larla, hatta belki de özverilerle başarıya ulaştırılmış olduğunu kamuoyu-
nun kendiliğinden bilmesi, öğrenmesi de olanaksızdır. 

Bu nedenle, başarı ile yürütülen bir hizmetin hangi koşullarda, ne tür 
çalışmalar, yol ve yöntemlerle gerçekleştirildiğinin, halka duyurulması ge-
rekmektedir. Basın, radyo-televizyon, film,  video, yazılı araçlar, sergiler, 
fuarlar,  açılışlar, toplantılar, yarışmalar ve benzeri yol ve yöntemler, 
günümüzde tanıtmanın istenen etkinlikle yapılması açısından yönetimlere 
zengin olanaklar sağlamaktadır. Bu yazının sınırları çerçevesinde bu yol 
ve yöntemleri salt anmakla yetiniyoruz.30 Ancak şunu tekrar belirtelim: 

E9 Bu konuda bkz.: Birkan Uysal, "Yönetsel Liderlik ve Halkla İlişkilere Etkisi", 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Mart 1985, s. 81-96; Nuri Tortop, a.g.e„ 
s. 120-126. 

E0 Bunlar için 1 No.lu dip nottaki kaynaklara bkz. 
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Bilinçli, sistemli halkla ilişkiler programları aracılığı ile bu tanıtımın 
yapılmaması, yürütülen hizmet hakkında, kamuoyunun salt tahminlere 
dayanarak değerlendirmeler yapması, dolayısıyla da istenmeyen, beklen-
meyen yanlış izlenimlerin ve görüntülerin ortaya çıkması sonucunu do-
ğurmaktadır.31 

Öte yandan, kamu kuruluşlarınca, kamusal kaynakların nasıl harcan-
dığı, çalışmalardan hangi sonuçlar alındığına ilişkin olarak topluma bilgi, 
daha doğrusu hesap verilmesi, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, demok-
ratikleşmiş bir toplumsal yapıda, kamu yönetiminin görevidir de.32 Bu 
nedenle bu anlamda, halka bilgi verilmemesi ve tanıtmanın yapılmaması, 
toplumun demokratik denetim olanağının sınırlanması olarak düşünül-
melidir. 

Bu bölüme son vermeden önce tanıtma konusunun önemli bir başka 
yönüne daha değinmek istiyoruz: Kamu kuruluşlarının tanıtma etkinlik-
lerinin, reklam ve propaganda ile karıştırılmaması gerekmektedir. Pro-
paganda ve reklamın bir özelliği, gerçeklerin belli oranlarda süslenmesi, 
abartılması, tek yönlülüğü ve kamuoyunun belli bir yönde oluşturulması 
amacıyla bazı durumlarda gerçeklerin dışına çıkma sonucunu yaratan 
aşırı çabalar harcanmasıdır. Oysa halkla ilişkiler bağlamındaki tanıtma 
ve bilgi verme etkinliklerinin çok farklı  bir yaklaşımla yürütülmesi ge-
rekmektedir. Tanıtma programlan aracılığı ile verilecek bilgiler, gerçek-
lere tam anlamıyla uygun olmalıdır. Kuruluşlar, başarıları kadar, başa-
rısız oldukları yönleri ve bunun nedenleri ile ilerisi için öngördükleri çö-
zümleri de dürüstlük ve içtenlikle kamuoyuna ulaştırmalıdırlar. Toplum-
da yaratılacak sahte bir görüntünün, uzun soluklu olamayacağı ve bekle-
nenin tam tersine kamuoyunun tüm sevgi, destek ve güveninin yitirilmesi-
ne neden olacağı unutulmamalıdır.33 

Günlük İyi İlişkilerin Önemi 

îş sahipleri ile kamu kuruluşlarının günlük, dolaysız, doğrudan diye 
adlandırabileceğimiz türden iyi ilişkiler kurmaları, aslında, genel anlam-
da kamu yöne timinin iyi hizmet vermesine ilişkin bir konudur ve yöne-
timin geliştirilmesi çalışmalarının bir bölümünü oluşturur. Ancak konu-
nun toplum üzerinde kuruluşa ilişkin olumlu imaj yaratılması bakımın-
dan özel bir önemi var. Genelde başarılı olan ve toplum yararına sap-

51 Birkan Uysal, "Yönetsel Duyarlık ve Tunus Yuvarlak Masa Toplantısı", Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 4, Aralık 1985, s. 95. 

1 2 Sait Güran, Yönetimde Açıklık, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 3, Sayı 1-3, 
1982, s. 103. 

83 Yücel Ertekin, "Halkla İlişkiler ve Görüntü Yaratma", Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt II, Sayı 2, Eylül 1978. 
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tadığı-hizmet politikalarım,'tutarlı ve etkili programlarla topluma götü-
ren kuruluşlarda günlük, dolaysız ilişkiler açısından ortaya çıkabilecek 
sorunların, başarının yaratacağı olumlu izlenimleri silebileceğini, ya da 
bu ilişkilerdeki basit gibi görünen iyileştirmelerin, kamuoyunda kuruluş 
için var olan sevgi, beğeni ve güveni destekleyici etkiler yapabildiğini 
biliyoruz,., ... • „..• . . „ ^ ...• ...... ,. • 

Bu nedenle halkla dolaysız, günlük ilişkiler konusu üzerinde ayrıca 
durmayı yararlı görmekteyiz. Günlük; dolaysız ilişkiler başlığı altında, 
kamü personelinin iş sahiplerine davranışları ile günlük ilişkilerde halka 
kolaylık sağlanması konularını ele alacağız. 

Kamu Görevlilerinin Davranışı 

: Halk yakınmalarının önemli bir bölümünün; kamu görevlilerinin halk-
la dolaysız ilişkilerindeki tutum ve davranışlarından kaynaklandığı bili-
niyor. Bir kamu görevlisini, iş sahiplerine karşı duyarsız, "sorumsuz, ilgi-
siz: ve saygısız davranmaya çeşitli nedenler itebilmektedir. Bunların bir 
bölümü kişisel nedenlerdir.34 Kamu görevlisinin kişiliğinin geçimsiz, kö-
tümser, başkaları ile Uygun ilişkiler kuramayacak bir yapıda olması, kuş-
kusuz işine de yansıyacaktır. Kamu görevlisinin elitist bir değerler siste-
mine sahip olması dâ, halka yaklaşımım etkileyecek bir başka etmen ola-
caktır. Örgütsel bazı etmenler, kuruluştaki genel yönetim tarzı da, kamu 
görevlisinin iş sahiplerine davranış kalıplarını olumlu ya da olumsuz yön-
de etkileyebilir. 

Kamu görevlisinin halkla günlük, dolaysız ilişkilerini düzeltmeye yö-
nelik çabalarda tüm bu etkenlerin gözönünde„ tutulması gerekecektir, 

Kanımızca en başta düşünülmesi gereken, halkla dolaysız ilişkide bu-
lunacak görevlilerin işe alınırken, halkla iyi ilişkiler kurmak yetenekleri 
bakımından özenle seçilmeleridir. 

-Özehle seçilmiş görevlilerin, kuruluşları adına olumlu imaj yaratacak 
davranış içinde olmalarını sağlamak için de ayrıca sürekli ve sistemli bir 
hizmet içi eğitim programı uygulanmalıdır. 

Eğitim programlarında herşeyden önce kamu görevlisinin demokratik 
bir toplumda halka karşı konumu üzerinde durulmalı, halka karşı duyarlı, 
saygılı, sorumlu bir tutumun demokratik değerlerin ve toplumun kamu 
yönetiminden beklentilerinin gereği ,olduğu vurgulanmalıdır. - -—•- -— .. 

"... adet otobüs almak üzere Japonya'ya heyet gönderecek olan (...) 
Belediyesi, bu arada otobüs personeline, terkibinde terbiye, vazife  anlayışı 
34 A; N, Dündar, "Polisin Kamusal İlişkileri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 

Eylül 1984, s. 95. - i"- ; 3 : ı\ - • 



ve iı̂ saf  bulunan haplar da getirtsin lütfen.-İşaretli  duraklarda "bekleyen 
halkı gördüğü ve araba yarı boş olduğu halde bile son süratle geçen veya 
hiç bir mani yokken durakların ilerisinde ve gerisinde durarak halkı koş-
turan, buna rağmen kapıları açmayanları kim doğru yola getirecek? Ara-
baları sevkedenlerde hakim olan zihniyet İnsan naklettiği değil, büyük 
baş canlı taşıdıklarıdır (...) ve (...) "şehirlerin şoförleri  tam Avrupai ne-
zâkette, (...) personelini İ5 günde bir toplayıp bir terbiyeci tarafından 
halka nasıl muamele edileceğini" öğretmek, çalıştıkları müesseseye ihanet 
etmemek usullerini göstermek lazım. Ayrıca maaş zarflarına;  "Bu parayı 
size kendilerine hizmet etmeniz için halk veriyor" ibaresi de "konulmalı-
dır."» İBmnîtft  m^tsinsm te&Ms&Ş «f  ŞBnıfâp© 

Bir günlük gazeteye gönderilmiş olan okuyucu mektubundan alman 
yukarıdaki satırlar, bireylerin bu konudaki bilinçlenme ve beklenti dü-
zeyleri açısından yöneticiler ve kamu görevlileri için uyarıcı ip uçları ta-
şımaktadır. 

Eğitim programlarında üzerinde durulması gereken konulardan bir 
diğeri, başta siyasal niteliktekiler olmak üzere, çeşitli nedenlerle kamu 
görevlilerinin iş sahipleri arasında ayırım yapmalarının, halk üzerinde çok 
olumsuz etkiler yaratmakta olduğudur/ Böyle bir ayırım yapılması, hukuk 
devleti ilkesine ters düştüğü kadar, kişilerin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal 
düşünce, felsefi  inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetil-
meksizin yasa önünde eşit olduklarını ve devlet organları ile yönetimin 
bütün işlemlerinde bu ilkeye uymak zorunda olduğunu belirleyen Ana-
yasa hükmü36 gözönüne alınırsa, açık bir Anayasa suçu sayılmalıdır. 

Eğitim programları aracılığı ile kamu görevlilerine, iş sahiplerini ta-
nıma yeteneği de kazandırılmalıdır. Kamu görevlisi, iş ilişkisine girdiği 
bireyin o andaki ruhsal durumunu değerlendirebilmfeli  ve davranışlarını 
ona göre ayarlayabilmelidir. Kamu görevlisinden böyle bir tutum isteme-
nin aşırı bir beklenti olacağı ileri sürülebilir. Bu kanıda olmadığımızı be-
lirtmek istiyoruz. Tam tersine, kamu görevlilerine iş sahiplerine karşı bu 
tür bir davranış içinde olacak bir eğitim. verilmesi, bizce halkla ilişkiler 
anlayışının bu yönünün en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Özel ke-: 
simde, "müşteri daima haklıdır" ilkesi, kâr elde etme dürtüsü ile de olsa) 
müşteriye saygı, duyarlılık ve sorumluluğun simgesi haline gelmiş bulu-
nuyor. Kamu yönetiminde, halka hizmet etmek için var olan, halkın ver-
gileri ile yaşamını sürdüren, kendi işi için bir başka kamu kuruluşuna 
gittiğinde kendisi de bir iş sahibi, halktan bir kişi olan kamu görevlisinin, 
iş sahibine bu düzeyde bir sorumluluk duygusu, duyarlılık ve özenle dav-

2 S Hürriyet, 21.10.1966. ' 
»o T.C. Anayasası (1982, Md. 10). • g 

m 



ranmasını beklemek, demokratik ilkelerin, hukuk devleti düzeninin geçer-
li olduğunu savunduğumuz bir toplumsal sistemde neden aşın bir bek-
lenti olarak düşünülsün? 

Bu bağlamda, örneğin, toplumun kamu görevlisinden iş sahibi karşı-
sındaki kişisel görüntüsü ve çalışma çevresinin fiziksel  görünümü açısın-
dan da beklentiler içinde olması doğal karşılanmalıdır. Kamu görevlileri-
nin giyim kuşamlarına, çalışma yerlerinin düzen ve temizliğine özen gös-
termeleri hem kendilerine ve çalışma arkadaşlarına hem de topluma karşı 
sorumluluklarının gereği değil midir? Eğitim programlarında bu konular 
üzerinde de durulması gerektiğini belirtmekle yetinmek istiyoruz. 

Ne var ki kamu görevlisinden tüm bu beklentilere uygun davranışlar 
içinde olması istenirken, onun davranışlarına yön veren kişisel nedenle-
rin ötesindeki etkenlere de bakmak gerekecektir. Bunlar kuruluştaki, yö-
netsel ve örgütsel nitelikteki etkenlerdir. Başında da kamu görevlilerinin 
morali konusu gelmektedir. 

Çalışma şevki, isteği olarak tanımlayabileceğimiz görevli moralini et-
kileyen çok çeşitli nedenler var. Örgütteki insan ilişkilerinden, ödeme re-
jimi, güdüleme yöntemleri ve öteki çalışma koşullarına kadar uzanan bir 
dizi nedenin etkilediği çalışanın moralini yüksek tutacak koşullar hazırlan-
madığı sürece kamu görevlilerinden yukarıda belirtmeye çalıştığımız dav-
ranışları beklemek haksız, daha doğrusu haksızlıktan öteye imkansız ol-
mayacak mıdır? 

Moral konusu yanında, kamu görevlisinden beklenen görevi başarıyla 
yerine getirmesine olanak sağlayacak örgütsel düzenlemelerin yapılması, 
önlemlerin de alınması gerekecek ve ancak bundan sonra kamu görevli-
sinden, eğitimle öngörülen davranışların beklenmesi anlamlı olabilecek-
tir. 

Günlük İlişkilerde Kolaylıklar 

Iş sahiplerinin kamu yönetim mekanizması üzerindeki yargılarını olum-
suz yönde etkileyen nedenlerden bir başkası da günlük ilişkilerinde kar-
şılaştıkları çeşitli güçlükler. Bu güçlükleri ortadan kaldıracak her önle-
min, yönetim-yönetilen ilişkilerini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşları 
hakkında toplumda çok daha iyi izlenimlerin oluşmasına yardım edeceği 
kuşkusuz. Yapılabilecek olanları şöyle özetleyebiliriz: 

Yol Göstericilik Hizmeti: Özellikle büyük ve karmaşık iç örgütlenme-
ye sahip kamu kuruluşlarında günlük başvuruların hangi bölümde kime 
ve nasıl yapılması gerektiği, vatandaşlar için çözümü zor bir sorun olmak^ 
tadır. Hele başvurmalara eklenmesi gerekli belge sayısının çok, izlenen 
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işe ilişkin formalitelerin  karmaşık olduğu durumlarda hangi belgeyi, ne-
reden almak ve belli işlemler için nasıl bir yol izlemek gerektiğini bulup 
çıkarmak çok kişi için hemen hemen olanaksızdır. 

Böyle durumların ortaya çıktığı kamu kuruluşlarında yapılması ge-
reken şey, vatandaşa yol göstericilik hizmeti ile görevli özel birimlerin 
oluşturulmasıdır. Bu konuda akla gelen ikinci çözüm yolu İstanbul, İzmir, 
Bursa, Adana ve benzeri büyük kentlerimizde, Ankara'da bir zamanlar de-
nenmiş olan "İdari Danışma Merkezi"ne benzer örgütlerin kurulması. Bi-
lindiği gibi Ankara'daki merkez, vatandaşların çeşitli kamu kuruluşların-
daki idari işlemlere ilişkin sorularını telefonla  yanıtlıyordu.37 Ne var ki 
İdari Danışma Merkezi, yurt çapında hizmet yapmak üzere kurulmuş ol-
masına karşın, gerçekten Merkez'in hizmetinden yalnız Başkent'te ya da 
Başkent yakınlarında oturan vatandaşlarımız yararlanabildiler. Bir süre 
sonra da Merkez'in çalışmalarına son verildi. Günümüzde bellibaşlı büyük 
şehirlerimizde yersel "Yönetsel Danışma Merkezleri"nin kurulmasının va-
tandaşa yol göstermek bakımından yararlı olacağı düşünülebilir. 

Bu amaçla yararlı olabilecek bir yöntem de, örneğin İstanbul Büyük 
Şehir Belediyesince yapıldığı gibi, "Hizmet Rehberi" ya da benzeri el ki-
tapçıkları yayınlamaktır. 

Yönetsel Yöntemleri Geliştirme ve Daha İyi örgütlenme: Günlük iliş-
kilerde vatandaşı en çok tedirgin eden konulardan biri de işlemlere iliş-
kin yöntemlerin karmaşık ve uzun oluşu. Bu yöntemlerden kimi, aslında 
belli yönetsel gereksinmelere dayanmakla birlikte, üzerinde iyice düşü-
nülmeden konulmuş pek çok formalitenin  yönetim sistemimizde hala da-
ha varlığını sürdürdüğü bir gerçek. 

Yönetsel yöntemlerin sadeleştirilmesi bu yolla da yönetim-yönetilen-
ler ilişkilerinin iyileştirilmesi aslında özellikle 1960'lardan sonra tüm hü-
kümetlerin programlarında hep yer almış bir konu olma özelliği taşıyor. 

Örneğin, 1965 yılında Parlamentoya sunulan Hükümet programında 
kamu kuruluşlarında, kısaca kırtasiyecilik terimiyle adlandırılan sorunun 
halkla ilişkiler açısından önemi şöyle belirtiliyor: 

"Bu cümleden olarak girişmeyi düşündüğümüz, idareyi ve idari 
metodları yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesi içinde, lüzum-
suz ve sıkıcı formaliteleri  bertaraf  ederek, vatandaşın günlük ha-
yatına ve Devletle olan temaslarına ferahlık  getirecek bir "Kır-

97 idari Danışma Merkezi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Amme İdaresi Bülteni, 
No. 4 ve izleyenler. 
Nuri Tortop, a.g.e„ s. 88. 
Metin Kazancı, Halkla İlişkiler ve İdari Danışma Merkezleri, Amme İdaresi Der-
gisi, C. 5, S. 2, 1972, S. 11-24. 
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ı~ h.-tasiyecilikle Savaş".programının uygulanmasına en kısa zaman-
c . da. başlayacağız," 

Programda anılan kırtasiyecilikle savaş çalışmaları 1966 yılında Tür-
kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün aracılığıyla yürütülmüştür. 

Bununla birlikte kırtasiyecilik sorunu, aradan geçen süre-içinde gün-
celliğini hep korumuştur. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1973 Yılı Prog-
ramından alınan aşağıdaki satırlar, bu durumu açıkça ortaya koyuyor: 
"Kamu kuruluşları doğum, ölüm, evlenme,, işyeri açma, ehliyet alma, 
muayene, tapu, yergi gibi halka hizmet konularında yaygın ve belirgin 
bir yavaşlık içerisindedirler. Devlet dairelerinde halka hizmetin ve genel-
likle işte verimliliğin ödülü yoktur."38 "Halkla münasebetleri, uygulama-
nın etkinliğini artıracak ve halka en iyi şekilde hizmeti sağlayacak biçim-
de düzenlemek amacı ile, halkın idare ile temasa geldiği, konuların baş-
lıçaları (doğum, ölüm, evlenme, nüfus,  miras, tapu,.ehliyet vb.)nın bir en-
vanteri yapılarak, basitleştirme çalışmaları yapılacaktır."29 » ; 

- III. Plandan bu yana geçen süre içinde, özellikle son yıllarda yapılan 
çalışmalarla bu alanda azımsanamayacak yol alındığını belirtmeliyiz. Bu 
çalışmalar içinde sanırız en önemlisi, yeni bir yaklaşım biçiminin denen-
mesidir. Bu, yönetimle ilişkiye giren yönetilenlerin .beyanlarının doğrulu-
ğunu ilke alarak, işlemleri azaltmaya yönelen anlayıştır. Bu ilkeye daya-
nılarak birçok işlemlerde gereksiz belge hazırlanması yükünden iş sahip-
lerinin kurtarılması sağlanabilmektedir. 

" -Ne var ki-, yönetilene ve kâmu görevlilerine geleneksel güvensizlik an-
layışının yıllar boyunca biriktirdiği yoğun formalite  engellerini bir çırpıda 
ayıklamanın olanak dışı olduğunu, bu alanda daha yapılacak çok şey-kal-
dığını, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) ile 1985 Yüı Programın-
dan alman aşağıdaki satırlar, gösteriyor: 

"Organizasyon .ve yönetim araştırmaları .yapılarak, bürokratik işlem-
ler. . basitleştirilecektir. » gerektiği hallerde vatandaş beyanını esas alan 
yönetim usulleri geliştirilerek uygulamaya konulacaktır."40 . 

Bu bölüme son vermeden önce şu noktayı da belirtelim: Yönetimin 
toplumdaki görüntüsüne, ya da bir başka anlatımla kamu yönetiminin 
toplumun... beklentilerine uygun işlev: yapmasına değgin sorunlara çözüm 
bulunamaması,, halkla, ilişkiler açısından doğal , olmayan .uygulamaların or-
taya çıkması sonucunu yaratmaktadır. " —— 

3 8 Prg. 2130. 
89 s. 296. uaazrA fcnasaa£is&4 ...:.:.....-...: . 
4 0 Plan, s. 173; Program, s. 331. 
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Bu uygulamaları halkın topluma dönük işlev yapmayan kamu yöne-
timine karşı tepkisinin yarattığı bir tür savunma mekanizması olarak de-
ğerlendirebiliriz. Bu mekanizmaların aracı kullanma, rüşvet, iş takibi, ba-
sın ve öteki yol ve yöntemleri kullanarak yönetimden yakınma, yönetici, 
ve öteki görevlilerle yüz yüze tartışma41 ve yargı yoluna başvurma gibi 
yollar olduğunu biliyoruz. . ... . • .. , auîa 

Konumuz açısından önemli olan-şudur: Bu tür yollara başvurma'ora-
nının yüksekliği yöneticiler tarafından,  kuruluşlarında halkla ilişkiler açı-
sından işlerin yolunda gitmediğini, kurumla, ilgili toplum kesimleri ara-
sında uyum kurulmasına ilişkin soıunların- üstesinden .geünememiş oldu-: 
ğunu, bu alanda etkili önlemler alınması gerektiğini belirten göstergeler, 
olarak değerlendirilmelidir. 

YÖNETSEL ETKİNLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ? 

Halkın kamu yönetiminden beklentilerine, görüş, dilek ve yakınma-
larına ilişkin bilgiler, ancak iyi işleyen bir halkla ilişkiler düzeni kurul-
muşsa, yönetime ulaşabilir. Ama, başta da belirttiğimiz gibi gene de .asıl. 
amaç salt iyi işleyen bir iletişim olgusu yaratmak değildir. Önemli olan, bu 
bilgi akımının sonucunda yönetimin kendisine çeki düzen verebilmesidir.,. 

Öte yandan halkla ilişkiler programları aracılığı ile halkta da yöne-" 
timin beklediği doğrultuda değişiklikler gerçekleştirilebilir, öıroğin yan-*' 
lış' anlamalar varsa düzeltilebilir, halkm yönetimi desteklemesi ve işbir-
liği yapması sağlanabilir. 

Tüm bunların gerçekleştirilmesi halkın istediği doğrultuda, daha et-
kili ve verimli hizmet yapan bir kamu yönetimi demektir.42 Yönetimin bu 
anlamda geliştirilmesi konusu, bundan önceki bölümde ele alınmış olduğu" 
için, bu bölümde halkla ilişkiler-aracılığı ile yönetsel etkinlik ve verimli-
lik açısından önemli saydığımız halkın işbirliğinin ve desteğinin sağlan-
ması konusu üzerinde durmak istiyoruz. ' L u 

Halkın Katılımı, İşbirliği ve Desteğinin Önemi .? 

Günümüzün demokratikleşmiş toplumlarında kamu yönetiminin bir-
çok programının başarıyla uygulanmasının,, bu programlarla ilgili toplum 
kesimlerinin yönetimi desteklemesine ve kimi durumlarda bundan da öte 
katılmasına ve işbirliği yapmasına bağlı olduğu biliniyor. 

41 Metin Kazancı, a.g.e., s. 112-117. .. . . . . ... . . . . . . 
4 2 Mümtaz Soysal, Halkın Yönetime Etkisi, TODAİE, Ankara, 1968, s. 80. 

Metin Kazancı, a.g.e., s. 13. . - "T ~ • i 
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Kalkınma planları, programları, yeni vergi uygulamaları gibi toplu-
mun büyük kesimlerini ilgilendiren konulardan, belediyelerin kent-içi tra-
fik  düzenlemeleri ya da zabıta önlemleri gibi belli çevreleri ilgilendiren 
programlarına kadar çok sayıda yönetsel etkinlikte başarı, ilgili toplum 
kesimlerinin destek ve işbirliğinin sağlanması oranında artıyor. Toplu-
mun bunlara tepkisinin ters-yönlü olması ise etkili hizmet yürütülmesi 
açısından yönetimlere türlü sorunlar yaratıyor.43 

îşte halkla ilişkilerin ,yönetsel etkinliğin gerçekleştirilmesi açısından 
rolü ve önemi bu bağlamda sözkonusu olmaktadır. Çünkü yönetimler et-
kili ve sistemli halkla ilişkiler programları aracılığı ile hizmet ilişkisi için-
de oldukları toplum kesimlerinin katılımım, desteğini ve işbirliğini sağla-
yabilmektedirler. 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için halkla ilişkiler programlarından iki 
yönlü olarak yararlanılması gerekmektedir. Bir yönüyle bu programlar, 
yönetimlere hizmet politikalarını saptarken ve uygulama kararlarını alır-
ken, bunların halkın , beklenti ve gereksinimleriyle tutarlı olmalarına yar-
dımcı olmalıdırlar. Öte yandan gene halkla ilişkiler programları aracılığı 
ile bu politikaların ve uygulama kararlarının halka benimsetilmesi ve 
halkın desteğinin sağlanmasına çaba harcanmalıdır. Halkla ilişkiler prog-
ramlarının bu iki yönü, aslında birbiri ile yakından ilintilidir. Daha doğ-
rusu çoğunlukla birinci yönü, ikincisi için bir tür "olmazsa, olmaz" türün-
dendir. Gerçekten halkın beklentileri ve gereksinimleri ile tutarlı, uyarlı 
olmayan kararların ve programların, halk tarafından  benimsenmesi ve 
desteklenmesi nasıl beklenebilir? 

Halkla ilişkiler programlarının yukarıdaki amaçlara dönük birinci yö-
nü, halktan yönetime bilgi akımı sağlamakla ilgili olan ya da kısaca halkı 
tanıma diyebileceğimiz yol ve yöntemler, ikinci yönüyle ilgili çalışmalar 
ise, tanıtma başlığı altında toplayabileceğimiz programlardır. 

Halkı Tanıma Yol ve Yöntemleri 

Şimdi halkı tanımaya yönelik halkla ilişkiler yol ve yöntemlerini, kı-
saca görelim. 

Halkla Yüz Yüze İlişkiler: Yönetimin günlük işleyişi içinde kamu ku-
ruluşunun çeşitli düzeydeki görevlileri, değişik nedenler sonucu yöneti-
lenlerle ya da toplumun öteki kesimleri ile yüz yüze ilişkilere girmekte-
dirler. Bir bakıma bu, yönetimin doğal bir yönüdür. Ancak konumuz 
açısından önemli olan bu ilişkilerden yönetimin, kendisi için gerekli ge-
riye yansıyan bilgiyi (feed-back)  alması, halkın tepkisini değerlendirecek 

a Bu konuların geniş bir açıklaması için bkz.: Mümtaz Soysal, a.g.e. 
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şekilde bu bilgilerden yararlanabilmesidir. Bunun için herşeyden Önce, 
yönetimin bu olanaktan yararlanmayı amaçlaması, sonra da bu amaca 
uygun örgütsel önlemleri alması gerekir. Örneğin bu bağlamda halktan 
yüz yüze ilişkiler aracılığı ile sağlanan bilgilerin, yönetime ulaşması için 
iletişim yolları hazırlanmalı ve açık tutulabilmelidir. 

Halkla yüz yüze ilişkiler, üst düzey yöneticilerce yapıldığı kadar, hatta 
ondan çok öteki düzeylerdeki görevlilerce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
halkla ilişkiler birimi mensupları bu amaçla özel programlarla görevlen-
dirilebilirler ve doğal ilişkiler daha da yaygınlaştırılabilir. 

Ne var ki uygulamalar, özel önlemler alınmazsa, halkla alt düzeyler-
deki yüz yüze temaslar sonucu elde edilen bilgilerin, süzülerek ve genel-
likle yalnız olumlu yönleriyle üst kademelere yansıtıldığını gösteriyor. Bu 
tür bir bilgi birikiminin halkın gereksinim, dilek ve yakınmaları ya da 
olumlu tepkilerini saptamaya yönelik tanıma etkinliği açısından istene-
nin tam tersi sonuçlar doğuracağı açıktır. Halkla ilişkiler olgusunun, tüm 
yönetimi ilgilendirdiği ve genel yönetsel sürecin bir parçası olarak değer-
lendirilmesi gerektiği bu noktada bir kez daha doğrulanmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, yönetimin doğal işlemesinin bir parçası olan yüz-
yüze ilişkiler, halkı tanımak için kolay ve etkili bir halkla ilişkiler yön-
temi olarak kullanılabilir. Ancak herşeyin başında yönetimin bunu iste-
mesi, amaçlaması ve bunun için uygun önlemler alması gerekmektedir. 

Danışma, halkı tanımak için yönetimin yararlanabileceği en etkili yön-
temlerden bir başkası. Halkla ilişkilerin bir yöntemi olarak danışma, yö-
netim ile yönetilenler arasında uyum sağlamaya yönelik bir çabadır. Bu 
amacı gerçekleştirdiği oranda yönetsel etkinliğin sağlanmasının araçların-
dan birisi olarak yararlı olacaktır. "Yönetimin kimi kez toplumda oluşacak 
tepki ve sonuçları düşünmeksizin karar alıp, daha sonra yönetilenin tepki 
ve engellemesi ile adım, adım ya da birden gerilediğine sık, sık rastlan-
maktadır. Danışma, yönetimin bu tür güç durumlara düşmesini önleyecek 
yöntemler arasındadır. Bir başka anlatımla danışma, yönetsel kararın uy-
gulamasından sonra ortaya çıkabilecek sürtüşmeleri önceden öğrenip ön-
leme olanağı vermektedir."" 

Danışma yönteminden yönetim, çeşitli biçimlerde yararlanabilir. Tem-
silcilere danışma ve kamuoyu yoklamaları bunlar arasında en etkili olan-
lardır. Aslında yasal ve yönetsel düzenlemeler kimi kez temsilcilere da-
nışmaya örgütsel nitelik kazandırmış olabilir. Danışma kurullarının, ya da 
belli meslek örgütlerinin görüşlerinin alınması, karar oluşturulmasından 
önce, zorunlu da kılmabilir. 

44 Metin Kazancı, a.g.e„ s. 62 . 
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Ne var ki danışma yönteminin özelliği, zorunlu ya da yönetimin is-
teğine de kalmış olsa, danışmadan sonra karar verme yetkisinin gene de 
yönetime ait olmasıdır. Bu, özellikle çok güçlenmiş baskı gruplarının gö-
rüşlerinin yönetimin kararlarına yön verecek ölçüde etkili olması ihtimali 
açısından önem kazanır. Baskı gruplarının görüşlerinin, kamu yararı ile 
çakışmaması durumlarında yönetim, danışma sonucundan etkilenmemeye 
özen göstermek zorundadır. Burada vurgulanması gereken, kamu yöneti-
minin demokratik bir toplum yapısı içinde bir kamu projesi için karar ve-
rilirken danışma yöntemini, ilgili tüm toplumsal kategorilerin görüşleri-
nin yansımasına olanak sağlayacak bir biçimde kullanması, kararında da 
toplumsal yarar sağlayacak optimal dengeleri bulabilmesidir. 

Kamuoyu araştırmaları, danışmanın özel bir türünü oluşturur. Bu 
araştırmalar, kamu kuruluşunun kendi halkla ilişkiler birimi aracılığı ile 
yapılabilir ya da başka kuruluşlarca yapılmış araştırmalardan yönetsel 
amaçlarla yararlanılabilir. Ancak sonuç hep aynıdır. Kamu yönetiminin 
bilgisinin yetersiz olduğu bir alanda karar verilmeden önce yönetimin 
değerlendirmelerine ışık tutacak bilgiler, kamuoyu araştırması ile sağla-
nabilir. Yeter ki uygulanan araştırma, anket, görüşme yöntemleri tutarlı, 
yansız ve gerçekleri yansıtacak nitelikte olsun. 

Basın, yönetimin başka yol ve yöntemlerle uzun sürede ve güçlükle 
elde edebileceği bilgileri kolaylıkla sağlamak açısından, toplum kesimle-
rinin isteklerini, tepkilerini tanımada, yönetime yardımcı iletişim araç-
larının başında yer almaktadır. Basında yer alan bireylerin tek tek oku-
yucu mektupları, röportajlar, haberler, inceleme yazıları, araştırma so-
nuçları, hep toplum ile yönetim arasında köprü kuran, ona halk tepki-
lerini sürekli aktaran kaynaklardır. Yönetim için basının bilgi aktarma 
işlevi, özellikle toplumsal katmanları temsil eden, belli kümelerin sözcü-
lüğünü yapan gazetelerin, dergilerin çoğalması ile önem kazanmaktadır. 
Basının toplumsal bir güç olarak temsil ettiği toplum kesimlerinin sesine 
yönetimin kulak tıkaması, demokratikleşmiş toplumsal koşullarda olanak 
dışıdır. Ama burada yönetimin gene çeşitli grup çıkarları ile genel kamu 
yararı arasındaki dengeyi hep gözönünde tutması gerekecektir. 

Basından optimal yararı sağlamak için, kamu kuruluşu, basını sistemli 
izlemelidir. Bu görev, halkla ilişkiler birimi tarafından  etkinlikle yerine 
getirilebilir. Ne var ki basının izlenerek elde edilen bilgilerin yönetimin 
belleğine salt depo edilmesi, elbette yeterli olmayacaktır. Elde edilen bil-
giler, süzülmeden ve seçime uğramadan karar verme mekanizmalarına 
ulaşabilmelidir. 

Vatandaşların yazılı başvurulan, yönetimin halkı tanımak için kendi 
olanaklarını seferber  etmesine gerek kalmadan, halkın kendiliğinden sağ-
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ladığı bilgiler için zengin bir kaynak oluşturur. Şikayet ve dilek kutula-
rından yararlanmanın insanlarımızın alışkanlıkları arasında olmamasına 
karşın, dilekçe alışkanlığının ne ölçüde yaygın olduğu hep biliniyor. Kuş-
kusuz Anayasanın da verdiği dilekçe hakkının kullanımı, özünde daha 
çok kişisel sorunların çözülmesi isteklerine yöneliktir. Ama yönetimin top-
lumdan dilekçe ile gelen mesajlara karşı tavır takınacağı, dilekçelerde dile 
getirilen mesajların üzerinde özenle durulacağına değgin toplumda bir 
inanç yaratılması durumunda, dilekçeler aracılığı ile yönetime son dere-
cede yararlı bilgilerin akacağını öngörmek, herhalde yanıltıcı olmaya-
caktır. 

Halkın gereksinimlerine, beklentilerine uyumu, halkı tanıma yöntem-
leriyle pekiştirilmiş kamu programlarının halk tarafından  benimsenme 
şansı kuşkusuz yüksek olacaktır. Ama bu, kamu kuruluşlarının kararla-
rını oluşturduktan sonra, programlarını ve projelerini halka tanıtarak, 
daha büyük ölçekte destek ve işbirliği sağlama gereksinimini ortadan 
kaldırmaz. Daha önceki bölümlerde yönetimin çalışmaları hakkında top-
luma bilgi vermesinin demokratik görev niteliğine değinmiştik. Burada 
salt yönetsel etkinlik açısından da, halka bilgi ulaştırmanın gerekliliğini 
belirtmek istiyoruz. Bu iki yönlü işletilen bilgi alış-verişi aracılığı ile top-
lum kesimleri kamu programlarının önemini ve yararım algıladıkları öl-
çüde, kararlan destekleyecekler, programların uygulanmasında kendileri-
ne düşeni, istekle yapacaklardır. Kaynakları sınırlı olan bir ülkenin kamu 
yönetimi için, destek ve benimseme, toplumsal kaynakları harekete ge-
çirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumun, yönetimin karar-
larının doğru, haklı, yerinde olduğuna inanması, örneğin, yönetsel düzen-
lemelere ve yasaklamalara ilişkin kararların başarısı için de çok önemli 
olan güven ve destek ortamını yaratacaktır. 

Halkla ilişkilerin yönetsel etkinliğe olan katkısı konusunda son ola-
rak şu noktayı belirtmek istiyoruz. Demokratik bir toplumda kamu yöne-
timinin varlık nedeni, toplumun gereksinimleri, beklentileri yönünde iş-
lev yapmaktır. Kuşkusuz dar anlamda kamu yönetimini bu yöne doğrul-
tacak olanlar çok partili parlamenter düzende, başta yasal düzenlemelerle 
ve yürütme organını denetleme yetkisiyle parlamento, sonra da iktidar-
daki siyasal partinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan hükümet prog-
ramının ilkeleridir. Ama siyasal süreç ne kadar belli kategoriler çerçe-
vesinde işlese de, öteki kategorileri görmezlikten gelemeyeceğine göre, 
yürütme organı da yukarıda sözünü ettiğimiz halkı tanıma yol ve yöntem-
lerinden yararlanmak zorunda olacaktır. Toplumsal barışı sağlama soru-
nunun çözümlerinden birisi burada yatmaktadır. Dar anlamda kamu yö-
netimi, yani tek tek kamusal kuruluşlar ise bir yandan genel anlamda 
yürütme organına bu açıdan yardımcı olmak durumundadırlar. Öte yan-
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dan takdir yetkileri içine giren alanlarda karar oluştururken aynı yön-
temleri kullanmaları sözkonusu olacaktır. Önemli olan yönetimin bu ko-
nudaki kararlılığı, istekliliği ve halktan bilgi akımını sağlayacak yol ve 
yöntemleri kamu kuruluşunun işleyişinin bir doğal öğesi durumuna getir-
meleridir. 

Halkla ilişkiler birimleri, kamu yönetimine bu amaçların gerçekleş-
mesinde kurmay hizmet veren değerli yardımcılardır. Bu nedenle kendi-
lerinden beklenen işlevi yapacak niteliklere kavuşturulmalı, örgütsel ko-
numları bu nokta gözönünde tutularak belirlenmelidir. Ama halkla iyi 
ilişkiler kurma, halka yönetimi tanıtma ve halkı tanıma, yönetimle halk 
arasında verimli bir uyum sağlama amacının kamu kuruluşlarında en 
üst yöneticiden aşağıya doğru tüm örgüt mensuplarının bilinçli, ortak ça-
balarıyla gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. 

84 



ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI 

Prof.  Dr. Osman TEKİNEL 

Doç. Dr. Oğuz YURDAKUL Dr. Nafi  BAYTORUN 
• » 

ÖZET: 

Yetişmiş insan gücü, insanlığı aydınlatan, ona hayat veren ana kay-
naktır. Bu güç, ancak iyi bir eğitim ile sağlanabilir. Bunun için de üni-
versiteler eğitim-öğretim görevini yüklenen Ulusal kuruluşların başında 
gelir. Üniversitelerin, halka hizmet felsefesi  içerisinde topluma, her alan-
da ışık tutan insan birimini biçimlendiren ve topluma kaynaştıran görev-
leri vardır. 

Üniversite ve bağlı kuruluşların genellikle yasa ile çerçevelenmiş gö-
revlerini belli başlı 3 ana grupta toplamak mümkündür. 

Bunlar sırasıyla; Öğretim, Araştırma ve Yayım'dır. 
Bunlardan yayım hizmeti, yalnızca üniversitelerin yapmış oldukları 

araştırma sonuçlarını yayınlamak değil, aksine, bunları içinde yaşadık-
ları toplumun yararına kullanmağa olanak sağlıyan çok etkili bir faaliyet 
şeklidir. Halktan kopan ona hizmet götürmeyen sadece bilgi üreten üni-
versite anlayışı çağdaş dünyada değerini çoktan yitirmiştir. 

Belirtilen bu hususun ışığı altında, bölgelerde açılan Üniversite ve 
Fakültelerin, çevrelerine çeşitli yönlerden katkıları olduğu gün geçtikçe 
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bölgelere kurulmuş bulunan üniver-
siteler, kuruluşlarıyla birlikte, öğrenci öğretimi yanında, bölgenin çeşitli 
sorunlarına yönelik araştırmalara hemen başlamaktadır. Bölgelerin sorun-
ları, bir diğerinden farklı  özellikte olduğu için, yöre ile ilgili ayrıntılı ve 
ivedi araştırma sonuçlarının ortaya konması, vatandaşa ışık tutucu nite-
likte olabilmektedir. Çeşitli yayınlar, bilimsel, teknik ve halk konferans-
ları, radyo ve basın yoluyla yapılan girişimler, toplumun yalnız ekonomik 
sorunlarına çözüm şekli getirme değil, aynı zamanda çevreyi sosyal yön-
den etkileme açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Üniversiteler kuruluşlar; çevrede bulunan kamu kuruluşları ve va-
tandaş, bir zincirin üç halkasını oluştururlar. Bu halkalardan birinde or-
taya çıkacak kopukluk, sistemin etkin şekilde çalışmasını engelliyebilecek 
nitelikte olduğundan birleştirici, uygulayıcı olma yönünden üniversitele-
rin görevleri bu alanda büyük ölçüde önemlidir. 

"Üniversitelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları" adlı bu bildiride Çu-
kurova Üniversitesi ve bağlı bilim kuruluşlarının, kuruluşlarından bu gü-
ne kadar geçen süre içerisinde bölge halkına teknik, ekonomik, sosyal, 
kültürel yönlerden katkıda bulunmak amacıyla sürdüregeldiği çalışmalar 
özet halinde sunulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Yetişmiş insan gücü; insanlığı aydınlatan, ona hayat veren ana kay-
naktır. Bu güç, ancak iyi bir eğitim ile sağlanabilir. Bunun için de üni-
versiteler eğitim, öğretim görevini yüklenen ulusal kuruluşların başında 
gelir. 

Üniversiteler, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yük-
sek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık 
yapan, fakülte,  enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş birimlerinden olu-
şan öğretim kuruluşlarıdır. Üniversitelerin görev ve işlevlerinin, 2547 sa-
yılı Yüksek Öğretim Kanununa göre yapılan bu tanımından da açıkça 
anlaşılacağı gibi, yüksek eğitim ve öğretim kuruluşları, sadece ülkenin 
ihtiyacı olan alanlarda insan gücü yetiştirmekte kalmayıp, yaptıkları araş-
tırmalarla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine önemli katkı-
lar getirmektedirler. Üniversiteler ayrıca sürdürdükleri çok yönlü sosyal, 
kültürel, sportif  faaliyetlerle  de bulundukları bölgeleri ile bütünleşmek-
tedirler. 

Üniversitelerin, halka hizmet felsefesi  içerisinde topluma her alanda 
ışık tutan, bireyi biçimlendiren ve topluma kaynaştıran görevleri vardır. 

Üniversitelerin yasa ile çerçevelenmiş görevlerini belli başlı 3 ana 
grupta toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla; Öğretim-Eğitim, Araştır-
ma ve Yayım'dır. 

ÖĞRETİM : Bilimin gerçeklerini, tarafsızlık  ilkesine dayanarak öğ-
renciye sunmaktır, öğrencide bilimsel düşünüşü yaratmak, onları kolayca 
etki altında kalmayan, objektif  kıstaslara göre davranış gösteren bireyler 
haline getirmek; araştırma yeteneklerini güçlendirmek bu aşamanın ana 
amacını oluşturur. 

ARAŞTIRMA: Üniversitelerin ikinci önemli görevidir. Üniversiteler, 
toplumun sorunlarını, kurulduğu bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel, sağ-
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lık ve tarımsal yönlerini dikkate alarak değerlendirmek zorundadır. Bi-
lim adamı, bir taraftan  teorik sistemler üzerinde görüşler ileri sürer-
ken, diğer taraftan  bulunduğu bölge, dolayısıyla ülke kalkınmasını 
amaçlayan uygulamalı çalışmalara öncelik vermelidir. Her Üniversite, 
bulunduğu bölgede çevresi ile karşılıklı çok iyi diyalog içerisinde bulunan 
bir sistem içerisinde gelişmelidir. Toplumun sorunlarına çözüm yolu ge-
tirmek, üniversitelerin yükleneceği en önemli sorumluluk alanlarından 
birisidir. 

YAYIM HİZMETİ: Üniversitelerin, üst düzeyde insan gücü yetiştir-
me ve araştırma yapma gibi önemli görevlerinin yanısıra, en az onlar ka-
dar önemli gördüğümüz diğer bir yasal görevi de yayım faaliyetidir.  Bu 
görev, üniversitelerin, özellikle araştırmalarla elde ettikleri ve uygula-
maya konulduğu takdirde mühendislikte, sanayide, tarımda vb. alanlar-
da önemli gelişmeler sağlayacak bilgilerin, çeşitli yöntemlerle topluma 
aktarılmasıdır. Toplumun özellikle aktarılan bilgilerden yararlanacak 
olan kesimleri, bu bilgilerin ışığında sağlayacakları ilerlemeyle, hem ken-
di bilgi, beceri ve dolayısıyle ekonomik olanaklarını arttırabilecekler, hem 
de bunun sonucu, ülke genelinde çağdaş anlamda bir gelişmişlik tablosu 
ortaya çıkacaktır. Önceki yıllarda, üniversitelerin bu yönde yeterli çaba 
göstermedikleri ve ülke kalkınmasına beklenilen oranda katkıda bulun-
mayan bir bilgi dağı haline geldikleri tartışılır ve eleştirilirdi. Son yıllar-
da, özellikle bölge üniversiteleri kurulup çoğaldıkça, bunların eğitim-öğ-
retim, araştırma ve yayım olanakları arttıkça bu kuruluşlarımızdan, işbir-
liği içerisinde yararlanma eğilimi daha da artmıştır. Aslında üniversite-
lerin, bilgi yetersizliği, hatta açlığı içinde çırpman kesimlere, bilgi akta-
rımında bulunması en önde gelen görevlerinden biridir. 

Belirtilen nedenle yayım hizmeti yalnızca üniversitelerin yapmış ol-
dukları araştırma sonuçlarını yayınlamak değil, aksine bunları içinde ya-
şadıkları toplumun yararına kullanmaya olanak sağlayan çok etkili bir 
faaliyet  şeklidir. Halktan kopan, sadece bilgi üreten üniversite anlayışı, 
çağdaş dünyada değerini çoktan yitirmiştir. 

Üniversitelerin yayım faaliyetleri  içerisinde şüphesiz, gazete, dergi, 
bülten vb. yazılı araçlar ile konferans,  seminer, kongre, sempozyum gibi 
düzenlemeler önemli yer tutmaktadırlar. Bununla birlikte, araştırma ve 
denemelerle elde edilen bilgi kümesi içinden, halkın veya ilgilenen ke-
simlerin anlayacağı düzeyde süzülerek çıkarılan pratik bilgilerin, geniş 
kitlelere ulaştırılmasında en etkin çağdaş iletişim araçları radyo ve tele-
vizyondur. Bu araçları olabildiği kadar sık ve etkin kullanarak halka ula-
şabilen üniversiteler, kuruluş amaçlarından en önemlisi olan yayım faali-
yetini o denli başarıyla yapmış sayılırlar. 
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Yukarıda açıklanan bu hususların ışığı altında, bölgelerde açılan üni-
versitelerin, çevrelerine çeşitli yönlerden katkıları olduğu gün geçtikçe 
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bölgelerde kurulmuş bulunan üniver-
siteler, bağlı kuruluşlarıyla birlikte öğrencinin yetiştirilmesi yanında, 
bölgenin ekonomik, sosyal ve diğer sorunları, bir diğerinden farklı  özel-
likte olduğu, için yöre ile ilgili ayrıntılı ve ivedi araştırma sonuçlarının 
ortaya konması vatandaşa ışık tutucu nitelikte olabilmektedir. Çeşitli ya-
yınlar, bilimsel teknik ve halk konferansları,  radyo ve basın yoluyla ya-
pılan girişimler, toplumun yalnız sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm 
şekli getirme değil, aynı zamanda çevreyi kültürel yönden etkileme açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 

1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi, faaliyetlerini  sadece bu-
lunduğu üniversite kampusu sınırları içinde tutmamış, kuruluşunun 14. 
yılını kutladığı 1987 yılında ayrıntıları aşağıda özetlenmiş bulunan güç-
lü öğretim ve araştırma kadrosu ile, Çukurova Bölgesi ile ülkemizin bilim 
ve kültür yaşamına, tarımsal ve teknolojik gelişmelere önemli katkılar 
getirebilecek düzeye ulaşmıştır. Çukurova Üniversitesinin ulaştığı etkin-
lik, yurt dışı ilişkilerinde de aynı şekilde kendini hissettirmektedir. Çu-
kurova Üniversitesinin ana amacı, bununla yetinmeyip Dünya'da hızlı 
bir gelişim gösteren bilim ve teknolojiyi yakından izleyerek, bölge ve ül-
kenin her yönden daha hızlı gelişmesine katkıda bulunan çağdaş bir üni-
versite özelliğini sürekli olarak canlı tutmaktır. Şüphesiz, bu durumun 
istenilen düzeyde gerçekleşmesi, önemli ölçüde Üniversite-Devlet-Toplum 
İşbirliğine bağlıdır. Bu işbirliği istenilen ölçü ve kapsamda kurulabildiği 
sürece, bu amaca daha kolay ulaşılabilmesi mümkün olacaktır. 

Bunun için de öncelikle, Çukurova Üniversitesi ve bağlı akademik 
birimleriyle, bunlarda sürdürülen tüm faaliyetleri  çeşitli yönleriyle tanıt-
mayı ve böylece üniversite ve faaliyetleri  hakkında toplumu aydınlatma-
yı gerekli gördük. Böylece, yarının yüksek öğrenim mezunu gençlerimiz 
ile üniversitenin yakın işbirliği kurmaktan önemli yararlar umduğu çe-
şitli meslek kuruluşlarına kadar, geniş bir toplum kesimine genelde üni-
versite, özelde Çukurova Üniversitesini ve halkla ilişkiler faaliyetlerini 
daha iyi anlama ve tanıma imkanı sağlamak istedik. 

2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN YAPISI 

Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı 
olarak faaliyet  gösteren Adana Ziraat Fakültesiyle Atatürk Üniversitesine 
bağlı olarak kurulmuş bulunan Adana Tıp Fakültesinin 1786 sayılı kanun-
la birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. 
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Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkındaki 2809 sayılı kanunla 
yapılan son düzenlemeye göre Çukurova Üniversitesi 6 Fakülte ile Rek-
törlüğe bağlı 6, Fakültelere bağlı 3 Yüksekokuldan ve 3 Enstitüden oluş-
maktadır. 

(1) Fakülteler: 

— Eğitim Fakültesi 
— Fen - Edebiyat Fakültesi 
— İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
— Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
— Tıp Fakültesi 
— Ziraat Fakültesi 

(2) Yüksekokullar: 

a) Rektörlüğe bağlı Yüksekokullar 
— Antakya Meslek Yüksekokulu 
— Ceyhan Meslek Yüksekokulu 
— İskenderun Meslek Yüksekokulu 
— Mersin Meslek Yüksekokulu 
— Osmaniye Meslek Yüksekokulu 
— Su Ürünleri Yüksekokulu 

b) Fakültelere bağlı Yüksekokullar: 
— Adana Eğitim Yüksekokulu (Eğitim Fakültesine bağlı) 
— Hatay Eğitim Yüksekokulu (Eğitim Fakültesine bağlı) 
— Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yük. Ok. (1.1. Bl. Fakül-

tesine bağlı) 

(3) Enstitüler: 

— Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
— Sosyal Bilimler Enstitüsü 
—Fen Bilimleri Enstitüsü 

Öğrenci Sayısı: 

1986-87 eğitim-öğretim döneminde 6 fakültede  ve bu fakültelere  bağ-
lı yüksekokullarda 8491, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda 2393, enstitü-
lerde 611 olmak üzere toplam 11495 öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte-
dir. 
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Akademik ve Diğer Personel Durumu : 
Halen üniversitemizde 52 profesör,  111 doçent, 100 yardımcı doçent. 

581 öğretim üyesi yardımcısı olmak üzere toplam 844 akademik personel 
görev yapmaktadır. Ayrıca, değişik birimlerinde teknik, idari ve işçi sta-
tüsünde 2264 personel çalışmaktadır. 

Üniversite Rektörlüğünü halen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si öğretim üyelerinden Prof.  Dr. Mithat ÖZSAN yapmaktadır. 

3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN SOSYAL - KÜLTÜREL VE 
SPORTİF ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN OLANAKLARI 

Öğle ve akşam yemekleri içm üniversitemizin sahip olduğu ve 10.000 
kişiye aynı anda yemek servisi yapabilecek büyük ve modern bir kafe-
terya ile bölümlerdeki kantinlerden öğrencilerimiz yararlanmaktadır. 

Sportif  çalışmalar (futbol,  basketbol, hentbol, voleybol, atletizm ve 
masa tenisi) yetkili görevliler yönetiminde Rektörlüğümüzce düzenlen-
mektedir. Sportif  çalışmalar için üniversitemiz bünyesinde halen kapalı 
yüzme havuzu, 10 basketbol, ikisi çim ve ikisi toprak zemin olmak üzere 
futbol  sahası, bir uzun atlama pisti, 1600 m. uzunluğunda bir koşu pisti 
ve değişik yerlere serpiştirilmiş 50'den fazla  masa tenisi masası bulun-
maktadır. Ayrıca, bir kapalı spor salonunun temeli atılmış, inşaatının 
öğrenci fonundan  yararlanılarak 1987 yılı içerisinde tamamlanması prog-
ramlanmıştır. Büyük Anfi  bloku altında 15 masa bulunan masa tenisi sa-
lonu ile öğrenci kafeteryasında  25 masalı yeni bir satranç salonu da yeni 
hizmete açılmıştır (Çizelge 1). 

— Üniversitemiz ana kampusunda Morfoloji  binasındaki geçici ye-
rinde tesis edilmiş Üniversite Merkez kitaplığı ve bölüm kitaplıkları ge-
rekli her türlü yayın ile donatılmış durumdadır. Merkez kitaplığımız Cu-
martesi ve Pazar günleri de öğrencilerimize hizmet vermektedir. Üniver-
site Merkez Kütüphanesi inşaatı halen devam etmektedir. 

— Ders notları, halen fakültelerin  teksirhanelerinde bastırılarak ma-
liyet fiyatına  öğrencilere dağıtılmaktadır. 

— Bölümlerce değişik zamanlarda "Bölüm Günü" adı altında tanış-
ma ve eğlence günleri düzenlenmektedir. 

— Olanaklar elverdiği ölçüde Dekanlıklar veya Bölümlerce Bahar ay-
larında eğlence ve uygulamalara yönelik çevre gezileri düzenlenmektedir. 

— Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi ve Numune Hastahanesi öğ-
rencilerimize sağlık hizmeti vermektedir. 
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Çizelge 1. Çukurova Üniversitesinde Mevcut Spor Tesisleri 

Cinsi Adedi Özelliği 

Yüzme havuzu 1 Kapalı, ısıtma sistemli, elektronik tramplen, skor-
bord, 3 tramplen, 500 seyirci kapasiteli olimpik 
standartlarda 

Kapalı spor salonu 1 lyarışma, 1 antrenman, 1 kondisyon merkezini içe-
ren 1500 kişilik seyirci tribünlü (inşa halinde) 

M. tenisi salonu 1 15 masalık kapalı antrenman salonu 

Antrenman salonu 1 Güreş, Judo ve Taek-wondo çalışma salonu 

Futbol sahası 4 ltanesi nizami ölçülerde ve tamamının zemini çim. 

Basketbol sahası 9 Zemini toprak, asfalt  ve beton olmak üzere kam-
püse dağıtılmıştır. 

Voleybol sahası 9 Zemini toprak, asfalt  ve beton olmak üzere kam-
püse dağıtılmıştır. 

Hentbol sahası 1 Asfalt  zeminli ve nizami ölçülerde 

Tenis kortu 2 Asfalt  zeminli ve çevresi tel örgü ile çevrili 

Koşu parkuru 1 1600 m.lik ve üzerinde 15 istasyon vardır. 

Satranç salonu 1 25 masanın bulunduğu satranç salonu 

Atletizm çalışma 
alanları 1 

Gülle, disk ve cirit atma çalışmaları için alanlar. 

Çukurova Üniversitesinde ayrıca, 1985-1986 öğrenim döneminde faali-
yete geçirilen ve Güzel Sanatlar Bölümüne bağlı olarak faaliyetini  sürdü-
ren bir "Kültür ve Sanat Merkezi"de bulunmaktadır. Bu Merkezde, "Gü-
zel Sanat Dalları"nda hizmet dersleri verilmektedir. Merkezde, derslik-
ler, resim atölyeleri, folklor  çalışma alanları, müzik dinleme ve çalışma 
alanları bulunmaktadır. Ayrıca, bir tiyatro salonu ile bir TV istasyonu-
nun da yapımı planlanmıştır. 

4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE HALKLA İLİŞKİLER 
UYGULAMALARI 

Çukurova Üniversitesi ve bağlı bilim kuruluşları, kuruluşlarından bu 
güne kadar geçen süre içerisinde basın ve TRT gibi çeşitli yayım kuru-
luşlarından yararlanarak onlarla birlikte teknik ekonomik, sosyal, kültü-
rel bilgi yönünden her yıl artan miktarlarda bir çalışma temposu içerisin-
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kısa ve özlü cümleler kullanılarak vatandaşa hitap etmeye çalışılmakta-
dır. 

Çukurova Üniversitesi ile TRT Çukurova Bölge Müdürlüğünün yal-
nız son 2 yıldaki işbirliği ile 1985 yılı içerisinde 129 ve 1986 yılı içerisin-
de 143 olmak üzere hazırlanmış radyo konuşmalarının niteliği hakkında 
kısa bir özet aşağıda verilmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Çukurova Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullannca Sürdürülen 
Radyo Konuşmaları, Halk Konferansları  Gibi Yayım 

ve Eğitim Faaliyetleri (1935- 1986 Yıllan) 

YILI 
F AALİYET TÜRÜ 1985 1986 

Radyo Konuşmalan 129 143 

Halk Konferanslan 64 67 

Çukurova Yöresinde en önemli gelir kaynağını halâ "tarım sektörü" 
oluşturduğu için Salı ve perşembe günleri 6.30 - 7.30 saatleri arasında kır-
sal alanlardaki dinleyici kesimini ilgilendiren konulara değinilen "Gü-
naydın" programında, Üniversitenin Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin 
konuşmalarını içeren 68 program hazırlanmıştır. 

Haftada  bir, Cuma günleri TRT - 1 ortak yayınında 'öğle üzeri" prog-
ramında genel dinleyici kesimi ve yayın saatlerinin özellikleri dikkate 
alınarak kültürel, toplumsal, ekonomik ve sportif  olaylarla ilgili bilgi ve 
açıklamaları içeren ve öğretim üyelerimizin konuşmalarına yer verilen 
44 program düzenlenmiştir. 

Yine TRT - 1 ortak yayın programı içerisinde saat 15.05'teki öğleden 
sonra programında 32 adet, saat 17.05'teki "Köyümüz, Köylerimiz" prog-
ramı içerisinde 25 adet olmak üzere, diğerleri ile birlikte, TRT Çukurova 
Bölge Müdürlüğü tarafından  yalnız son iki yıllık yayın döneminde öğre-
tim üyelerimizin konuşmalarına yer verilen toplam 272 adet program ya-
yınlanmıştır. 

TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü ve bölge basını ile üniversitemizin 
söz konusu işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesi ve bölge halkına üni-
versite olarak daha geniş ve etkin sosyal, kültürel ve teknik yayın hizmeti 
sağlamak ana amacımızdır. 

Çukurova Üniversitesi ana kampusu /dışında özellikle Meslek Yük-
sekokullarının bulunduğu Antakya, İskenderun, Osmaniye, Ceyhan ve 
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İçel gibi il ve ilçelerde vatandaşı aydınlatmak ve bilgi iletimi sağlamak 
amacıyla eski yıllardan bu yana çok sayıda halk konferansı  düzenlenegel-
miştir. Bir fikir  vermesi açısından, bu amaçla 1985 yılında 64; 1986 yılın-
da 67 ve düzenlendiğini, 1987 bahar yarıyılında ise 32 konferans  düzenlen-
diğini belirtmek yerinde olur. 

Radyo konuşmaları ve halk konferansları  dışında Adana'lılara sanat 
hizmeti götürmek amacıyla bir dizi faaliyet  düzenlenmektedir. 

Güzel Sanatlar Bölümüne bağlı olarak hizmet veren Kültür Sanat 
Merkezi; öğrenciler, üniversite topluluğu ve özellikle Adana'lılar için sa-
nat ve müzik ile ilgili konferans  dizileri konserler ve temsiller sunmakta, 
halkoyunları ve müzik dallarında ders-dışı çalışmalar düzenlemektedir. 

Çizelge 6. Güzel Sanatlar Bölümü Kültür - Sanat Faaliyetleri 

1935 YILI 1986 YILI 

FAALİYET TÜRÜ 
Faaliyet 

Sayısı 
İzleyici 
Sayısı 

Faaliyet 
Sayısı 

İzleyici 
Sayısı 

Çok Sesli Müzik 
Konser Resital 8 2520 6 2685 

Hafif  Müzik 
Konseri 2 1060 2 1255 

Türk Halk Müziği 
Konseri 3 1350 5 2170 

Klasik Türk 
Müziği Konseri 2 900 4 1700 

Tiyatro/Bale 
Temsilleri 4 2025 31 11640 

Konferans  Bale 4 1350 9 2200 

TOPLAM 23 9205 57 21660 

SONUÇ: 

Üniversiteler yalnızca eğitim-öğretim, araştırma ve yayım yapmakla 
değil, bunlarla birlikte kuruldukları yöre halkına teknik, ekonomik, sos-
yal, kültürel ve sportif  yönlerden de katkıda bulunmakla yükümlüdürler. 
Böylece üniversiteler bir yandan bilime katkıda bulunur, yöre sorunlarına 
çözüm ararken, diğer yandan çevrelerini sosyal yönden etkileme, hatta 
çok kez önder olma durumundadır. 
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Çukurova Üniversitesi, kuruluş tarihi olan 1973 yılından bu yana, 
yaptığı bilimsel çalışmalar ve yayınlara ek olarak, düzenlediği bilimsel 
toplantılar, radyo konuşmaları, halk konferansları,  kültür ve sanat faali-
yetleri ile kurulduğu yöreye önemli katkılar sağlamıştır. Ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde kurulmuş olan ve varolan olanaklarıyla çevrelerini her yön-
den etkileyen üniversitelerimiz giderek geliştikçe toplum hayatına sosyal 
ve kültürel etkileri de artacaktır. 
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HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ 
TEMEL KANUNU TASARISI 

Y. Doç. Dr. Hikmet SEÇİM 
Anadolu Üniversitesi 

Bilindiği üzere, 1986'nın son aylarında hazırlanıp, bu yılın başlarında 
son şeklini alan, bugün için Bütçe Komisyonundan da geçmiş olan ve va-
tandaş olarak hepimizi yakından ilgilendiren bir kanun, Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu Tasarısı, kanaatimizce gene bu yıl içinde kanunlaşıp, yü-
rürlüğe girecektir. Ben, konuşmamda, sağlık sektörünün bir elemanı ola-
rak, bu sektöre mal ve hizmet sunan bir girişimci olarak ve nihayet bu 
sektörün hizmetini tüketen bir birey olarak tercihlerimizi ya da zorun-
luluklarımızı belirleyecek, en azından yönlendirecek olan bu kanunun has-
tanelerimizin halkla ilişkilerini muhtemelen ne yönde etkileyeceği üzerin-
de duracağım. Bu gayeyle, önce hastanelerimizdeki mevcut halkla ilişkiler 
faaliyetlerinden,  sonra da kanun tasarısının getirdiği yeniliklerden ve bu 
yeniliklerin halkla ilişkiler açısından olası etkilerinden söz edeceğim. 

Bugün % 87'si kamu kesimine ait olan hastanelerimizde halkla ilişki-
lerin nasıl ele alındığını ya da halkla ilişkiler uygulamalarını örnekleye-
bilmek için, öncelikle SSYB Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetme-
liğine bakmamız gerekir. Çünkü Devlet Hastaneleri için geçerli olan bu 
yönetmelik, aynı zamanda diğer kamu hastaneleri için de yönlendirici bir 
metindir. Örneğin, SSK hastanelerinde, DY ve PTT hastaneleri ile üni-
versite hastanelerinde sözü edilen bu yönetmelik esas alınmaktadır. 

SSYB Yataklı Tedavi Kuramları İşletme Yönetmeliğinde, halkla iliş-
kilerden sorumlu iki görevliye yer verilmiştir. Bunlardan biri halkla iliş-
kiler memuru, diğeri de sosyal hizmet uzmanıdır. Yönetmelikte ifade  ediliş 
biçimiyle, halkla ilişkiler memurunun görevleri; sosyal hizmet uzmanına 
bağlı olarak, müracaat ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek, bu ga-
yeyle hasta sahiplerinin hastalarını aramaları için düzenlenen pano veya 
listelere giren-çıkan hastaları muntazam olarak işlemek ve hastaların posta 
hizmetlerini düzenlemektir. Sosyal hizmetler uzmanının görevleri ise, özet-
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le, hastaların iyileşmelerinde destek olmak üzere, psikolojik ve sosyo-eko-
nomik sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, halkla ilişkiler faali-
yetlerini yürütmek, sağlıkla ilgili diğer kurumlarla koordinasyonu ve yar-
dımlaşmayı sağlamak ve hastanedeki gönüllülerin çalışmalarını düzenle-
mektir. 

Görüldüğü üzere, esas itibariyle halkla ilişkiler içinde değerlendirile-
bilecek görevler sosyal hizmet uzmanına verilmiş olup, halkla ilişkiler 
memuru da bir "danışma" görevlisi olarak mütalaa edilmiştir. Dolayısıyla, 
yönetmeliği düzenleyenlerde, ki bu, SSYB demektir, bugün bizim anladı-
ğımız anlamda, çağdaş halkla ilişkiler kavramının ve işlevinin gelişmemiş 
olduğunu ifade  eder. Ancak, gerçek durum bu da değildir. Çünkü, tara-
fımdan  1984'te yapılan bir araştırmada, pek çok hastanede sosyal hizmet 
uzmanının bulunmadığı, sosyal hizmet uzmanının olduğu bazı üniversite 
hastanelerinde de bu uzmanların genellikle pediatri servislerinde istihdam 
edilerek, yukarıda sözü edilen görevleri yapmadıkları ya da yapamadık-
ları gözlemlenmiştir. Aradan yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen bu duru-
mun pek değişmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla, hastanelerimizde halkla 
ilişkiler uygulamalarının kurumsal bir faaliyet  veya işlev olarak yer etme-
diğini görüyoruz. Ayrıca, bu yönetmeliğin ilgili hükümleri gerçekten uy-
gulanabilmiş olsa da, bunun bugün hakla ilişkilere yüklenen işlevleri ger-
çekleştirmekten çok uzak olduğu da ayrıca dikkate değer başka bir hu-
sustur. 

Ancak, hemen belirtilmesi gerekir ki, yukarıda özetle ifade  ettiğimiz 
durum, halkla ilişkilerin kurumsal bir faaliyet  olarak olmadığını gösterir. 
Başka bir deyişle, kişisel -bireysel-f  aaliyet olarak, halkla ilişkilerin olma-
dığını ifade  etmez. Çünkü, entropiye maruz kalmadan varlığını sürdürüp 
amaçlarına ulaşmak isteyen her organizasyon ve yönetici, herhangi bir 
seviyede, kısmen de olsa hakla ilişkiler uygulaması içine girmek durumun-
dadır. Bu bakımdan, diğer organizasyonlarda olduğu gibi, hastanelerde de, 
bu kurumları dışarıda temsil eden, hastane içi ve dışı çevrelerle ilişkiler 
kurup, bu ilişkileri sürdüren, çevrenin anlayış ve desteğini, gene kısmen 
de olsa sağlayan birimler mevcuttur. Bu birimlerin başında başhekimlik 
ile hastane müdürlüğü gelmektedir. Yapılan bir araştırmada, başhekimle-
rin, mesai sürelerinin % 80'ini hastaneyi temsil ile hastane içi üniteler ve 
hastane dışı çevrelerle iletişimi sağlamak üzere harcadıkları tesbit edil-
miştir. Doktora tezi olarak hazırlanan başka bir çalışmada da, İstanbul'daki 
başhekimlerin, iş çevreleri, hasta sahipleri ve yakınları, hastane personeli 
ve ilgili kamu görevlilerinden oluşan ziyaretçi sayısının, saatte ortalama 
18 olduğu belirtilmiştir. Hastanedeki bütün destek hizmetlerin yürütücü-
sü durumunda olan hastane müdürleri için de benzer şeyleri söylemek, 
sanırım yanlış olmaz. 
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Buradan hareketle, başhekim, hastane müdürü ve başhemşire önde 
gelmek üzere, hastanedeki pek çok görevlinin, halkla ilişkiler içinde de-
ğerlenebilecek faaliyetlere  vakit ayırdıkları söylenebilir. Daha önce sözü 
edilen yönetmelikte Halkla İlişkiler Memuru bir danışma görevlisi gibi 
mütalaa edilmiş olsa bile, halkla ilişkilerin kısmen de olsa icra edildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, MINTZBERG'in 1973'te yayınladığı Yö-
netsel Roller Yaklaşımı içinde de açıklanabilecek bu faaliyetlerin,  hangi 
ölçüde halkla ilişkiler içinde değerlenebileceği, açıklık, dürüstlük, ilgili 
çevreler (kamulara) ulaşabilme gibi halkla ilişkilerin temel ilkelerine uy-
gunluğu ve bu faaliyetlerin  kişiye bağımlı, sübjektif  özellikler taşıyan bir 
yönetim işlevi olarak ortaya çıkması, üzerinde durulması gereken konu-
lar olmaktadır. Özetle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  hastanelerimizde ku-
rumsallaşmamış olduğu, buna karşılık bireye bağlı bir işlev olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir. 

Çünkü, gene hastanelerimizdeki uygulamalara bakıldığında, gerek 
hastane yönetimiyle dış çevreler arasında, gerekse hastane çalışanları ara-
sında iletişimin sürekliliğini sağlayacak araçlardan yararlamlmaması, has-
tane hizmetlerini ve faaliyetlerini  tanıtıcı dergi, broşür, el kitabı veya 
rehber (manual) gibi yayınların çok yetersiz oluşu, kamuoyu araştırma-
larının yapılmaması, hastane hizmetlerinin yürütülmesinde ve finansma-
nında çevreyle gönüllü ilişkilerin kurulmaması ya da kurulan ilişkilerin 
uzun süreli olmaması, zaman zaman basınımızda da örneklerini gördüğü-
müz üzere, hastane personelinin istismara yönelik davranışları ve çevre 
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşan hastane artıkları 
gibi hususlar dikkate alındığında hastanelerimizdeki halkla ilişkiler uy-
gulamalarının, beklediğimiz çağdaş halkla ilişkiler uygulamalarından ol-
dukça uzak olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Ana başlıklarını çizerek verdiğimiz bu örnekleri tersine çevirerek ge-
ne halkla ilişkiler açısından değerlemek mümkündür. Örneğin, özellikle 
son birkaç yıldır hastanelerimizde görülen eksiklik ve aksaklıklara ba-
sınımızda geniş yer verildiği görülmektedir. Burada şunu sormak istiyo-
rum. Sözü edilen eksiklik aksaklıklar tamamiyle yöneticilerin kusuru mu-
dur? Bu eksiklik ve hatalar bütün yöneticilere, hekim, hemşire ve diğer 
sağlık personeline maledilebilir mi? Tabii ki hayır. Fakat, bu eksiklik ve 
aksaklıkların sebeplerinin duyurulması, problemlerin çözümü için de ka-
muoyunun katılımının ve desteğinin sağlanması hususunda sürekli olan 
kampanya halinde bir girişimi de, en azından biz duymadık. 

Hemşire personelle ilgili başka bir örnek vereyim. Bilindiği üzere, 
hastane personelinin yaklaşık % 60'ı hemşirelerden oluşur. Ve hemşire 
personel devir oranının yüksek oluşu hastanelerin en önemli sorunların-
dan bir tanesidir. Hemşirelerin işten ayrılmalarındaki temel sebeplerden 
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biri ise, evlendikten sonra çocuklarına bakamamalarıdır. Yani kreş soru-
nudur. Bugün pekçok hastanemizde kreş yoktur. Bu yüzden, evlenen hem-
şirelerin çoğu çocuklarına bakabilmek, ev düzenlerini koruyabilmek için 
işten ayrılmaktadırlar. Oysa, kamu ve özel kuruluşların mali desteği de 
sağlanarak hastanelerimizde kreş ve anaokulu açılması kanaatimizce çok 
zor. bir girişim değildir, 

Örnekler daha da arttırılabilir. Bugün hastaneden korkmamızın, he-
kimden çekinmemizin ve mevcut kaynaklardan tam kapasite yararlana-
mamızm başında, işte bu tür halkla ilişkiler kapsamında değerlendirile-
bilecek uygulamaların eksikliği gelmektedir. Özetle hastaneler, halkla iliş-
kilere en çok ihtiyaç duyulan ve halkla ilişkiler uygulamalarının en güzel 
örneklerinin verilebileceği kuruluşlardan bir tanesidir demek istiyorum. 
Bunu söylerken de hastaneleri diğer organizasyonlardan ayıran üç temel 
özellikten hareket ediyorum. Hastanelerin bu üç özelliği şunlardır: 

a) Hastaneler birer hizmet kuruluşudur. 
b) Hastaneler birer refah  kurumudur. 
c) Hastaneler karmaşık yapıda örgütlerdir. 

Hastanelerin birer hizmet kuruluşu olmaları, BLAU ve SCOTT'un 
tammlarıyla, mevcudiyetlerinin sebebinin hastalara hizmet götürme ve 
hastaların kendilerine sunulan hizmetin türünü, niceliğini ve kalitesini 
belirleyememe durumunda olmaları anlamında kullanılmaktadır. Bir bak-
kala, manava, otele, bankaya gidildiğinde müşteri satın almak istediği mal 
veya hizmetin kalitesini ve miktarını seçme, belirleyebilme olanağına sa-
hiptir. Ama hastanede hastaların bu tür imkanları yoktur. Başka bir de-
yişle, hasta kendisi için gerekli olanı bilemez. Bu yüzden de hasta istis-
mara, aldatılmaya açıktır. Onun menfaatinin  korunması, kendisi için ge-
rekli olanın yapılması, halkla ilişkiler bağlamında hastane personelinin 
başta gelen görevidir. Hastaneleri halkla ilişkiler açısından önemli ve 
ayrıcalıklı kılan başta gelen sebep budur. 

CULTLIP', CENTER ve BROOM'un yaptıkları bir sınıflamaya  göre 
hastaneler aynı zamanda, birer "refah"  kurumudur. Bu anlamıyla hasta-
neler insan yaşamını kolaylaştıran, yaşam standardını yükselten kurum-
lardır. Diğer toplumlarda olduğu gibi, bizde de hastanelere olan talep gi-
derek artmaktadır. Yaptığımız bir hesaplamaya göre, Türkiye'de 1960'da 
toplam nüfusun  % 29'u hastanelere başvurmuşken, bu oran 1974'te % 49'a, 
1983'te de yaklaşık % 60'a yükselmiştir. Bu oranın önümüzdeki yıllarda 
daha da artacağı kuşkusuzdur. Özellikle yaşlı insanların hastane hizmet-
lerinden daha sık yararlanmaları kaçınılmaz olup, herkes güzel bir has-
tanede, sıcak ve yakın ilgi .beklemek hakkına sahiptir. Bu bakımdan has-
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taneler, halkla ilişkiler açısından iletişimin, işbirliğinin ve gönüllü faali-
yetlerin kolayca teşvik edilebileceği ortamlar olarak karşımıza çıkar. 

Nihayet, halkla ilişkiler açısından hastaneleri önemli kılan son bir 
özellik de, karmaşık yapıda, trafiği  yoğun kuruluşlar olmasıdır, Hastanele-
rin karmaşık yapıda olmasının başlıca sebebi, işbölümü ve uzmanlaşma-
nın çok gelişmiş olmasıdır. 1971'de ABD'de 27 hastanede yapılan bir araş-
tırmada 800 değişik iş unvanı saptanmıştır. Bu derece ayrı uzmanlıklara 
bölünmüş, birbirine göre farklı  alanlarda, farklı  seviyede eğitim görmüş 
personelin birarada bulunduğu başka bir organizasyon türü çok azdır. Ta-
bii bu personelin kendi içinde çok farklı  ihtiyaçlara, değerlere, eğilimlere 
ve tutumlara sahip olduğu dikkate alınırsa, hastane personelinin kendi 
içinde ve personelle hastalar arasında iletişimin ve anlayışın sağlanması-
nın, sürtüşmelerin, yanlış anlamaların ve gerginliklerin azaltılmasının ne 
kadar güç, ama o kadar da önemli olduğu kolayca anlaşılabilir. Zaten, ör-
gütsel çatışma konusunda hastanelerin klasik örnek olarak sunulması, ba-
sit bir tesadüf  değildir. Dolayısıyla, hastanelerin bu karmaşık yapısı için-
de iletişimin ve işbirliğinin sağlanması halika ilişkilere yüklenen önemli 
işlevler olmaktadır. Bunlara ek olarak, hastanelerde trafiğin  yoğun olması 
da halkla ilişkilere önemli görevler yüklemektedir. Gene pek çok organi-
zasyonda müşteriler .işlerini organizasyon içinde bir-iki üniteye başvurarak 
halledebilirlerken, hastanede en basit, rutin bir muayene için en az beş üni-
teyle ilişki kurmak gerekir. Bu durum hastane içindeki ünitelerin -görevli-
lerin- birbirleriyle olan ilişkileri açısından da aynıdır. Örneğin, bir hemşire 
hasta bakım faaliyetlerini  yürütürken hekimle, eczaneyle, ev idaresi perso-
neliyle, çamaşırhaneyle, laboratuvarla sürekli ilişki kurmak durumunda-
dır. Bu ve benzeri ilişkilerin işbirliğine ve karşılıklı anlayışa dayalı ola-
rak kurulması ve sürdürülmesi halkla ilişkilerin bir kavram ve bir işlev 
olarak geliştirilmesini ve icra edilmesini önemli kılar. 

Hastanelerin bu özelliklerine kısaca değindikten sonra, bizim hastane-
lerimizde neden Batıda, özellikle ABD'de örneklerini gördüğümüz türden 
halkla ilişkiler uygulamaları görülmektedir sorusunu sormak istiyorum. 
Kanaatimizce bu sorunun cevabını oluşturabilecek iki temel sebep bulun-
maktadır. Bunlardan birincisi ülkemizdeki işletmecilik ve hakla ilişkiler 
uygulamalarına da paralel olarak, hastanelerimizde halkla ilişkilerin ye-
terince bilinmemesi, dolayısıyla önem verilmemesidir. Konuşmanın ba-
şında sözünü ettiğim yazılı metinlerden de bu husus kolayca anlaşılabil-
mektedir. Peki, neden böyledir? Yani, neden halkla ilişkiler uygulamaları 
yetersizdir ya da gelişmemiştir. Bizce bunun cevabını ülkenin sosyal, eko-
nomik ve kültürel gelişmişlik seviyesinde ve özelliklerinde aramak gere-
kir. Başka bir deyişle çağdaş halkla ilişkiler uygulamalarının geliştiril-
mesini zorunlu kılan şartlar oluşmamıştır. Bu nedenle halkla ilişkiler faali-
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yetleri bireysel, kişiye bağlı bir faaliyet  olarak gözükmektedir. Çünkü, 
yöneticilerden başlayarak örgütteki en alt düzeydeki görevliye kadar in-
sanları bizim anladığımız anlamda bir halkla ilişkiler uygulamaya zorla-
yan ya da teşvik eden unsurlar yoktur. Basit bir örnek vermek istiyoruz. 
Bugün devlet hastanelerimizin hemen hiç birinde hastane personeline ve 
hastalara yönelik bir el kitabı yoktur. Hastane hizmetlerinden nasıl ya-
rarlanılabileceği, hastanede uyulması gereken kurallar, hastaların hakları 
gibi konuların işleneceği böyle bir el kitabının ya da broşürün hazırlanması 
zor mudur? Kesinlikle değil. Ama bakıyoruz, hiçbir yönetici böyle bir 
broşürün ya da el kitabının hazırlanmasını gerekli görmemektedir, bunun 
ihtiyacım duymamaktadır. Çünkü, şartlar yöneticiyi bu şekilde davran-
maya zorlamamaktadır. 

Bu görüşümüzü desteklemek üzere, bugün modern halkla ilişkilerin 
kurucusu olarak tanımlanan IVY LEE'yi ortaya çıkaran 1930'lar ABD'deki 
şartları göz önüne getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Büyük bir eko-
nomik buhranın yaşanıp, özel sektöre düşmanlığın arttığı yerleşik değer-
lerin ve inançların bile sarsıldığı yıllarda, ROCEFELLER'e danışmanlık 
yapan LEE, halkla ilişkiler uygulamalarını geliştirmek zorunluluğunu duy-
muştur. Çünkü, sistemin kendisi "olmak ya da olmamak" durumuyla yüz 
yüze kalmıştır. Bizde de, eğer benzetmek gerekirse, nasıl ki işletmeleri-
mizde 1980 öncesinde yalnızca üretime önem verilip, pazarlama faaliyet-
lerine önem verilmemişse, fakat  24 Ocak Kararları olarak anılan ekono-
mik tedbirlerden sonra üretmenin yeterli olmadığı, pazarlamanın da sis-
temin zorunlu bir unsuru olduğu tartışılmaz biçimde kabul edildiği göz 
önüne alınırsa, daha sonra açıklamaya çalışacağımız gibi, sağlık hizmet-
leri Temel Kanunu Tasarı'smın, kanunlaşması halinde benzer etkiler ya-
ratacağı. başka bir deyişle halkla ilişkiler uygulamalarına zorunlu olarak 
önem ve ağırlık verileceği beklenebilir. 

Hastanelerimizde halkla ilişkilere önem verilmemesinin ikinci önemli 
sebebi, bizce, hastanelerimizin kısmen yerinde merkezi olarak yönetilme-
leridir. Yani, mevcut organizasyon yapısı diğer önemli bir sebep olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu örgütsel yapıda idarecilerin hareket ser-
bestiyetleri önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Bunun bir neticesi olarak, has-
tanelerimizdeki idareciler kendilerini yalnızca merkezin isteklerini yerine 
getirmekle sorumlu ve aynı zamanda yeterli görmektedirler. Gerçi, biraz 
önce örneğini verdiğimiz, bir hastane el kitabının hazırlanması konusun-
da hiçbir engelleyici düzenleme ya da müeyyide de söz konusu olmama-
sına rağmen, merkezin kısıtlayıcı tutumunun bu konuda da etkili olduğu 
söylenebilir. Çünkü, örneğin hastanede bir kreş açılması söz konusu oldu-
ğunda uzun bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. An-
cak, yine de yerel yönetimlerin -hastane idarecilerinin- halkla ilişkiler 
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konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bu konuya önem verme-
meleri en önemli faktör  olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Başlıca iki ana sebebe bağladığım hastanelerimizdeki mevcut halkla 
ilişkiler uygulamalarına, sözünü ettiğimiz Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-
nu Tasarısı'nm, kanunlaşması halinde, olası etkilerinin neler olabileceği 
konusunda ise, öncelikle bu kanunun neler getirdiğine bakmak gerekmek-
tedir. Kanunun getireceği yeni uygulamalar yedi başlık altında toplana-
bilir (bkz.: EK-1). 

1 — Sağlık hizmetleri zincirinin -başvuru sisteminin- oluşturulması, 
2 — Yeterli büyüklüğe ulaşan sağlık kuruluşlarının Sağlık İşletmesi 

haline dönüştürülmesi, 
3 — Yeterli büyüklükte olmayan sağlık kuruluşlarının tek bir sağlık 

işletmesi altında toplanması, 
4 — Sözleşmeli personel düzenlemesine geçiş, 
5 — Genel Sağlık Sigortasına geçiş, 
6 — Sağlık Kütüğü uygulamasına geçiş ve 
7— Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Fonunun oluşturul-

ması. 
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce bu kanunun 

kendisi tanıtılmaya ihtiyaç göstermektedir. Hepimizin yaşamını yakın-
dan ilgilendirip, etkileyecek uygulamaları öngören bu tasarıda yer alan 
pek çok kavram kamuoyunca bilinmemektedir. Örneğin, sağlık hizmet-
leri zinciri ne demektir? Bu zincir oluşturulduğunda, sağlık sektörünün 
birer tüketicisi olarak bizlerin nasıl davranması gerekecektir? Şu anda 
hastaneye gitmekten korkan, çekinen bizler sağlık ocaklarına ya da mer-
kezlerine nasıl gideceğiz? Sağlık işletmesi ne demektir? Şu andaki has-
taneler birer sağlık işletmesi değil midir? Eğer öyleyse, sağlık işletmesi 
kavramına yeni anlamlar mı yüklenmektedir? Sözleşmeli personel dü-
zenlemesi nasıl gerçekleştirilecektir? Sağlık kütüğü uygulamasının biz-
lere getireceği yükümlülükler nelerdir? Görülüyor ki, pek çok şeyi bil-
miyoruz. Bildiklerimiz ise kesinlikten yoksundur. Bu bakımdan öncelik-
le kanunun tanıtılması, halka benimsetilmesi gerekmektedir. 

Bu kanunun hastanelerin halkla ilişkilerine etkilerine gelince, önce 
bu kanunun halkla ilişkiler uygulamalarını olumlu yönde etkileyeceğini 
söyleyebilirim. Çünkü, bu kanunla, halkla ilişkiler uygulamalarının ge-
lişmesine sebep olarak gösterdiğimiz faktörlerin  önemli ölçüde, en azın-
dan kısmen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Örneğin, bu kanunla, has-
tanelerin idari ve mali açıdan özerkliği amaçlanmaktadır. Tasarının ilk 
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metninde de yer alan bu ifade,  sonradan kaldırılmış olsa da, hâlâ ge-
çerlidir. Gerçi, hizmetin kamusal niteliğinden dolayı, hastanelerin tam 
bir idari ve mali özerkliği olmasa da, bu değişiklik ile şu andaki pek çok 
idari sorunun çözülebileceği öngörülebilir. Başka bir deyişle, idareciler 
kendilerini daha serbest hissedebileceklerdir. Daha doğru bir ifadeyle, 
karar alma alanları genişleyecektir. Bunu şu anda KÎT'lerdeki uygula-
malara da benzetebiliriz. 

Halkla ilişkiler uygulamaları açısından kanunun ikinci bir etkisi de 
sağlık kuruluşlarının, özellikle hastanelerin hizmetlerini farklılaştırma-
sıdır.. Eğer sağlık hizmetleri zinciri oluşturulabilirse, hastanelerde veri-
len hizmetler de farklılaşacaktır.  Ayrıca, herkes her istediği hastaneye, 
en azından belli koşullarda, gidemeyecektir. Bu durum, hastanelerin ve 
hizmetlerinin halka daha iyi anlatılmasını gerekli kılacaktır. 

Bir başka etki de, sözleşmeli personel uygulamasına geçiş ile yeterli 
büyüklükte olmayan hastanelerin bir işletme altında toplanacak olma-
sından ileri gelebilir. Her iki uygulama da, gerek hastane içindeki gerek-
se hastaneler arasındaki iletişimi geliştirici, koordinasyonu arttırıcı et-
kiler yaratacaktır denebilir. Bunu, gene şu andaki KİT'lerin uygulama-
lı) rma bakarak delillendirmek mümkündür. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, çeşitli sebeplerle, hastaneye giden her 
kişinin bir şikayetinin olduğu ve halkla ilişkiler bakımından çok zayıf 
duıumda bulunan hastanelerimizde, bu tür uygulamaların Sağlık Hizmet-
leri Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile gelişebileceğini söylemek müm-
kündür. Bizce bu kanun, hastaneler üzerinde 24 Ocak kararları kadar 
etkili ve geliştirici olacaktır. Ancak, bunun şartlarının da sağlanması ge-
reklidir. Çünkü, hemen belirtmem gerekir ki, şu anda söz konusu olan pek 
çok yenilik aslında 1963'te çıkarılış olan Sağlık Hizetlerinin Sosyalleşti-
rilmesiyle ilgili kanunda da yer almaktadır. Fakat, bu kanunun icra edile-
bilmesiyle ilgili şartlar gerçekleştirilemediği içindir ki, uygulamada pek çok 
sorun çıkmış, neticede kanundan arzu edilen fayda  temin edilememiştir. 
Aynı şey bu kanun için de geçerlidir. Bununla birlikte, sevinerek söyle-
yebilirim ki, ilk işaretler olumlu yöndedir. Örneğin, Başbakanlık bünye-
sinde kurulmuş olan İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nm ele aldığı ilk konu 
hastanelerin halkla ilişkileri olmuştur ve 1987 başlarında hastanelerin 
halkla ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir araştırma yapılması projesi 
geliştirilmiştir. Bu çalışmaların sürdürülmesi ve sonuçlarının uygulanma-
sı dileğiyle... 
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EK —1 

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUN TASARISI'NIN 
HALKLA İLİŞKİLERLE İLGİLİ MADDELERİ 

AMAÇ: 

Madde 1 — Bu kanunun amacı, sağlık hizmetleriyle ilgili temel esas-
ları düzenlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2 — Bu kanun MSB hariç bütün kurum ve kuruluşları ile özel 
hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsar. 

TEMEL ESASLAR: 

Madde 3 — Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır: 
a) Sağlık kurum ve kuruluşları yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli 

hizmet sunacak şekilde diğer Bakanlıkların da görüşü alınarak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca planlanarak koordine edilir, mali yönden des-
teklenir ve geliştirilir. 

b) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu 
ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde 
kaynak israfı  ve atıl kapasiteye yol açılmaksızm gerektiğinde hizmet satın 
alınarak kaliteli hizmet arzı ve verimliliği esas alınır. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, ilgili Bakanlığın muvafakatim alarak, kamu ve özel 
bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık hizmeti görevi ve-
rir ve bu kurum ve kuruluşların bütün sağlık hizmetlerini denetler. 

c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke 
sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve 
kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü 
alınarak yapılır. Bu kuruluşların ücret tarifeleri  gerek görüldüğünde Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. 

d) Sağlık kurum ve kuruluşları, kişilerin hekim ve sağlık kurulu-
şunu seçme hakkı kısıtlanmaksızın sağlık hizmet zinciri oluşturulacak şe-
kilde düzenlenir. Acil vak'alar hariç olmak üzere sevk sistemine uyma-
yanlar hizmet karşılığı fazla  ücret öderler. Sosyal güvenlik kuruluşlarına 
bağlı olanlar bu farkı  kendileri karşılar. 
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a) Tesis edilecek eğitim, denetim, değerlendirme ve oto kontrol sis-
temi ile sağlık kuruluşlarının tespit edilen standart ve esaslar içinde hiz-
met vermesi sağlanır. 

f)  Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve 
bildirim sistemi kurulur. 

g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sağlık ve yardımcı sağlık per-
sonelinin yurt sathında dengeli dağılımını sağlamak üzereinsan gücü plan-
laması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi 
amacıyla hizmet öncesi eğitim programları için Yükseköğretim Kurulu 
ile, devamlı hizmetiçi eğitim programlarında ise üniversitelerle ve ilgili 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yapar ve ay-
rıca yardımcı sağlık personelinin eğitim esaslarını belirler. 

h) Serbest ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık 
ve yardımcı sağlık personelinde aranacak genel ve özel şartlar ile bu şart-
lardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şart-
lardan birinin kaybedilmesi veya bu şartlardan birine uyulmaması halinde 
alınacak meslekten geçici veya daimi çıkarma dahil bütün tedbirler Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilir. 

ı) Sağlık hizmetlerinin yurt çapında istenilen seviyeye ulaştırılması 
amacıyla; Bakanlıklar seviyesinden en uçtaki hizmet birimlerine kadar 
kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapı-
lır. Çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülkeye getirilmesi ve teşviki sağla-
nır. Sağlık kurum ve kuruluşları coğrafik  ve fonksiyonel  hizmet alanları, 
verecekleri hizmetler, yönetim, hizmet ilişki ve bağlantıları gibi konu-
larda tespit edilen esaslara uymak ve verilen görevleri yapmakla yüküm-
lüdürler. 

i) Vatandaşların hastalıktan korunma, sağlıklı çevre, beslenme, ana 
çocuk sağlığı ve aile planlaması ve benzeri konularda eğitilmeleri ve ta-
kipleri, bütün kamu kuruluşlarının sorumluluğu ve kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşları, özel ve gönüllü kuruluşların işbirliği içeri-
sinde gerçekleştirilir. 

k) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kaliteli 
ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddelerin üretimini teşvik ve te-
mini esas olup her türlü müstahzar, terkip, madde, malzemeler, farmokope 
mamülleri, kozmetikler ve bunların üretiminde kullanılan ham ve yar-
dımcı maddelerin ithali, ihracı, üretimi, dağıtımı, tüketimi ve amaç dışı 
kullanımı suretiyle fiziki  ve psişik bağımlılık yapan veya yapma ihtimali 
bulunan madde, ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer 
terkiplerin kontrol ve murakabesi ve bunların yurtiçi ve yurtdışında üc-
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ret karşılığı kalite kontrolüne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetki-
lidir. 

özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış ilâç ve terkiplerin 
üretimi, ithali, satışı ve ruhsat veya izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkip-
lerin bilimsel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve 
ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde kullanımı yasaktır. 

TEŞKİLATLANMA: 

Madde 4 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üçüncü maddede sayı-
lan hizmet ve esasları bu sistem içerisinde gerçekleştirmek üzere ülke ça-
pında teşkilat kurar ve kurdurabilir. Genel Sağlık Sigortasının tek elden 
yürütülmesini sağlamak amacıyla bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının 
Sağlık Sigortası bölümleri ile tahsil ettikleri sağlık bölümlerini, mevcut 
sosyal güvenlik kuruluşlarının biri veya bu amaçla kuurlmuş yeni bir 
kurum bünyesinde toplamaya ve bu şekilde görevlendirilen veya yeni 
kurulan kurumun çalışma usûl ve esaslarını tesbit Bakanlar Kurulu tes-
bit eder. 

SAĞLIK İŞLETMESİ: 

Madde 5 — Bu kanun kapsamına giren sağlık kuruluşları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde Başbakanlığın onayı 
ile "Sağlık İşletmesf'ne  dönüştürülürler. 

Yeterli işletme büyüklüğünde bulunmayan sağlık kuruluşları tek bir 
sağlık işletmesi altında toplanabilir. 

A) Sağlık İşletmesinin Gelirleri Şunlardır: 

a) Sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler, 
b) Bağış ve yardımlar, 
c) Bu şekilde kurumlaştırılan sağlık işletmelerine gerek görüldüğün-

de yapılacak Devlet desteğinin yanındaki kuruluşun bağlı Bakanlığın ve-
ya kurumun her yıl bütçesine koyduğu ödenek 

d) Diğer gelirler. 

B) Sağlık İşletmesinin Giderleri Şunlardır: 

a) Sözleşmeli personel ücreti 
b) Kurum dışından satın alınacak her türlü sağlık ve laboratuvar 

hizmeti için sözleşmeli personel ve hizmet ücreti. 
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c) Kuruluşun kapasitesi, niteliği, verilen hizmet, tedavi edilen kişi 
sayısı, sağlık işletmesine katkısı dikkate alınarak ilgili sağlık işletmesini^ 
bağlı olduğu Bakanlığın veya kuruluşun teklifi  üzerine Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı'nın tesbit edeceği esaslar çerçevesinde sağlık kurulu-
şunun sağlık ve yardımcı sağlık ve diğer personel ile kuruluşun dışından 
sözleşme ile hizmeti satın alınacak personele yapılan işle orantılı olarak 
ödenecek teşvik primi. 

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca tespit edilecek usûl ve 
esaslara göre mesleklerini serbest icra etmeyen tabip kuruluşta özel teşhis 
ve tedavi yapmaları karşılığında tabip ve ilgili sağlık personeline öde-
necek prim. 

e) Sağlık kuruluşunun tevsii, modernizasyonu, her türlü cihaz ve 
malzeme tedariki, kurum cihazların bakım ve onarımı ile personelin yurt 
içi ve yurtdışı eğitimi için gerekli harcamalar. 

f)  Sağlık işletmesinin işletilmesi ile ilgili diğer harcamalar. 

SAĞLIK İŞLETMESİ İLE İLGİLİ DİĞER PERSONEL : 

Madde 6 — Koruyucu sağlık hizmetlerinde görevli sağlık ve yardımcı 
sağlık personeli ile diğer personelin sağlık işletmesi kapsamına alınma 
ve mali imkanlarından yararlandırma usul ve esasları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı'nca tesbit edilir. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL: 

Madde 7 — Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluş-
larında sağlık ve yardımcı sağlık personeli sözleşmeli olarak çalıştırıla-
bilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümler bu personele uygulanmaz. 
Bu suretle çalıştırılacakların ücretleri sağlık kuruluşunun niteliği, kapa-
sitesi, bulunduğu yer, verilen hizmetler, personelin bilgi ve becerisi, ku-
ruluşa katkısı, verdiği hizmetin türü ve önemi ile benzeri nitelikler esas 
alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığı ve ügili Bakanlıklarca tespit edilir. 

TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ: 

Madde 8 — Sağlık kuruluşlarında teşhis, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetler ücretli olup, sağlık işletmesince tahakkuk ettirilen masraflar 
ilgili kurumca öncelik ve ivedilikle ve ödeme emri aranmaksızın ödenir. 

Bütçe uygulaması dışında olup da herhangi bir sosyal güvenlik ku-
ruluşuna tabii olanlara ait masraflar,  ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna 
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tebliğ edilmek suretiyle tahsil edilir. Bu suretle tebliğ edilen masrafların 
15 gün içinde ödenmesi zorunlu olup, bu süre içinde ödenmediği takdirde 
durum mahalli vergi dairesine bir tezkere ile bildirilerek tahsili istenir. 

Vergi dairelerince tahsil edilen masraflar,  Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde tahsilatın yapıldığı ayı izleyen 
ayın sonuna kadar sağlık kuruluşuna ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasında zaman aşımı ile ilgili hükümleri hariç 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkındaki Kanun ve bu 
kanuna dair mevzuat hükümleri uygulanır. 

Süresi içinde gönderilmeyen masraflar  müşterek ve müteselsilen so-
rumlularından % 10 fazlasıyla  tahsil edilir. 
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T A R T I Ş M A 

BAŞKAN :...Sizlerin soruları gelinceye kadar, ben Sayın YALÇIN-
DAĞ'a bir soru sormak istiyorum. 

Sayın YALÇINDAĞ, "halktan yönetime akan bilgiler, yöneticiye sü-
zülmeden ulaşamıyorsa, halkla ilişkiler uygulaması yetersizdir." dediler. 
Şimdi, bu tartışılabilir. Arkadaşımızın bir tesbitidir. Ama, bir gerçek var: 
Kamu yönetimi ve kurumlarıyla ilgili bir takım yasalarda bu düşünceye 
ve bana ters gibi gelen bir takım hükümler var. Bir kamu kuruluşunda 
çalışan bir kişi, çalışma alanı ya da göreviyle ilgili bilgileri kamuya ak-
taramaz. Bir suistimal ya da görevi kötüye kullanma olayı olsa, bunu 
kamuoyuna açıklamak yasalara göre suç teşkil etmektedir. Saym YAL-
ÇINDAĞ, söz konusu düşüncesiyle, yasalardaki bu hükmü bağdaştırabili-
yor mu? Buna ilişkin olarak ne düşündüğünü bize açıklar mı? 

Dr. S. YALÇINDAĞ : Sanıyorum, konunun iki boyutu var: Bunlar-
dan biri de, halktan elde edilecek bilgilerin kuruluşa doğru dürüst yansı-
masını sağlamak. Bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Çeşitli halkla 
ilişkiler teknikleriyle halkın nabzını yoklarsınız. Ama, eğer bu bilgilerin 
örgütte en baş yöneticiye kadar ulaşmasını sağlayamazsanız çabalarınız 
boşunadır. Çünkü, örgütü çekip çevirecek, halkın gereksinimlerine göre 
ona şekil verecek ve örgütsel bir tavır takındıracak olan baş yöneticiler-
dir. Deneyimler gösteriyor ki, aslında, eğer iletişim kanalları açısından 
bilgiler alttan yukarıya doğru akma eğilimi gösteriyorsa, bu bilgiler süzül-
mektedir. Yani baş yöneticiye pembe tablolar gitmekte, kara tablolar ulaş-
tırılmamaktadır. O nedenle, yöneticinin bu konuda çok dikkatli olması 
gerekmektedir. 

Sayın AKMUT'un belirttiği konu ise, sanıyorum, tablonun çok önem-
li öbür yanı ile ilgili: Yani, kuruluştan halka bilgi akması yönü ile, hal-
kın kamu yönetimi hakkında bilgi edinme hakkı ile ilgili bir konu. Öz-
gürlükçü demokrasilerde bu hak vardır ve olmalıdır. Halkın bilgi edin-
mesi, yönetimin şeffaf  olması, demokratikleşme çabalarımızı hep yoğun 
bir şekilde gündemde tuttuğumuz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız bu 
günlerde en önemli konulardan birisi olsa gerekir. Herkesin, kuruluş hak-
kında her bildiğini halka bildirmesi de tartışılabilir. Ama, önemli olan, 
özellikle halkla ilişkiler biriminin bu açıdan görevlendirilmesi ve başta 
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basın olmak üzere, başvuran bütün vatandaşların kamu yönetimiyle ilgi-
li bilgileri alabilmelerinin sağlanmasıdır. Sanıyorum; bunun ayrım nok-
tası yalnızca ulusal güvenlik ve kişi şeref  ve onuru ile ilgili konulardır. 
Bu bütün ülkelerde de böyledir. Bunlar ayrı tutulduğunda, eğer öteki ko-
nularda gizlilik varsa, orada halka ters olan birşeyler vardır. 

Dr. Halûk GÜRGEN : Sorum Sayın TEKÎNEL'e, Çukurova Üniversi-
tesi'nin halkla ilişkiler faaliyetlerinin  etkileri neler olmuştur? Bölge hal-
kının üniversite hakkındaki imajı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  öncesi 
ve sonrasında ne ölçüde değişmiştir? Bu konuda hiç araştırma yapılmış-
mıdır? 

Prof.  Dr. O. TEKİNEL : Efendim,  yalnız bir örnek vereceğim. 1984 yı-
lına kadar Çukurova Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin, Türkiye'nin 
dört bir yanından gelen öğrenciler olduğunu görüyoruz. Belki, bir sınıf-
lamaya tabi tutmadık ama, 1985-86'da üniversitemizi Çukurova'daki lise-
lere tanıtmamızdan sonra, bir istatistik değerlendirme yaptık. Gördük ki, 
üniversitemize giren öğrencilerin % 25'i Çukurova'dan geliyor. En basit 
şekliyle tanıtımımız, Adana'Iının üniversitemizde okumasını sağladı. Ay-
rıca, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi '1970'den bu yana, her yıl tarım ile ilgili kon-
feranslar  verir. Çiftçinin  ayağına gider. Bugün Çukurova çiftçisi  arasında 
Üniversite'yi tanımayan—ki Ziraat Fakültesi diye tanırlar— yoktur. Göz-
lemlerimiz, çiftçinin,  faaliyetlerimizden  çok büyük ölçüde etkilendiğini 
göstermektedir. 

Fahri SARAÇOĞLU: Üniversite'de yapılan halkla ilişkiler çalışmala-
rına öğrenciler katılabiliyor mu? 

TEKİNEL: Öğrenciler istatiksel bilgi toplama ile ilgili projelerde gö-
rev alabiliyorlar. Onun dışında araştırma görevlileri bu işi yürütüyorlar. 

Zakir AVŞAR: Sorum Sayın Hikmet SEÇÎM'e. YALÇINDAĞ, kamu-
sal ilişkiler uzmanının görevi danışmanlık yapmak, öneriler sunmaktır, 
yöneticilik değil diyor. Bununla birlikte, Sayın Hikmet SEÇİM, halkla 
ilişkiler uzmanı kısmen icra yetkisine sahiptir, ama yönetici değildir dedi. 
Konuya açıklık getirirmisiniz? 

H. SEÇİM : Arkadaşımız çok haklı. Bir yanlış anlama mı oldu, bil-
miyorum... Yönetimden kopuk, yönetimi bir örgüt olarak ve yönetsel sü-
reci bir bütün olarak düşünmeyen halkla ilişkiler uzmanı da görevini tam 
yapıyor sayılamaz. Onun için, o da olayın bir bütün olarak bilinci içinde 
olmalı ve yöneticiye o açıdan danışmanlık görevini tam olarak yerine ge-
tirmeye çalışmalıdır. 

Hamdiye AKGÜL: YÖK sürekli tartışılan bir kürüm. YÖK'nun üni-
versitelerle olan kamusal ilişkilerini değerlendirir misiniz? Kamusal iliş-
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kiler Örgütle kamu arasında sağlıklı ilişkiler kurmayı kapsadığına göre, 
bu tartışmalar YÖK'na nasıl yansımaktadır? 

TEKİNEL: O sırada üniversite'de olmadığım için, Üniversite'ye etki-
sini kolayca izlemek mümkün değildi. Üç sene sonra üniversite'ye dön-
düm. Arkadaşlarım odalarına kapanmıştı. Alınan öğrenci sayısı üç misli-
ne çıkmıştı. Biraz üzüntülü çalışıyorlardı. Merakla sordum: "YÖK'nun 
size etkisi nedir?" Herhangi bir kurumu methetmeye mezun değilim. 
Üniversitemiz YÖK'nun etkisi altında görünmüyor. Belli yönetmelikler 
gönderiliyor, onlar uygulanmaya çalışılıyor. Bizim üniversite'de bu ka-
nun çıktıktan sonra, herhangi bir öğretim görevlisinin üniversite'den 
uzaklaştırıldığını, bu kanundan zarar gördüğünü görmedim. O nedenle, 
arkadaşlarımın sorusuna cevap, YÖK'den oldukça şikayet var gibi görün-
mesine karşılık, kendi üniversitem için şikayet konusu olacak bir ortamın 
gelişmediğini söylüyorum. Bir noktada basınla hem fikir  değilim. Devam-
lı şikayetler dile getiriliyor. Ama, belki, Ç.Ü.'ne herhangi bir etkisi gö-
rünmediği, bize yansımadığı için böyle düşünüyorum, onu bilemem. Bunu 
arz etmeyi görev sayıyorum. 

Soru: Sayın YALÇINDAĞ, hem başbakanlığa bağlı bir eğitim kuru-
mu olarak, hem de halkla ilişkiler eğitimi veren bir enstitü olarak, 
TODAİE'nin ne gibi halkla ilişkiler faaliyetleri  vardır? 

YALÇINDAĞ : "Terzi kendi söküğünü pek güzel dikemez" deyişini 
hatırlatmalıyım. TODAİE'nün halkla ilişkiler açısından tanıtımı, belki, 
yeterli olmayabilir. Yalnız şunu söylemeliyim. Enstitü kendi halkı olan 
Türk kamu yönetimi ile ilişkilerini mümkün olduğunca sıcak tutmaya ça-
lışmaktadır. Bu, aslında ilginç ve duyarlı bir konudur. Kuruluş yasasına 
göre, üniversite'den daha özerk görünmektedir. Çünkü, yasamıza göre; 
bilimsel, yönetsel ve akçal açıdan da biz özerkiz. Bunu dikkate alırsak, 
biraz önce meslektaşımın söylediği gibi, sırça köşkte falan  mı yaşayaca-
ğız sorusu akla gelebilir. Bizim kuruluş nedenimiz. Türk kamu yönetimi-
ne eğitimle, öğretimle ve yayınla hizmet etmektir. Türk kamu yönetimi 
ile ilişkiyi sıklaştırmak için de, ana karar organımızda kamu yönetimi 
geniş bir biçimde temsil edilmektedir. Yani, idare, bizim karar organımıza 
etki yapmak yoluyla Enstitünün... çalışmalarını yönlendirmek imkanına 
sahiptir. Biz bütün bu yasal verilerin içerisinde şu çizgiyi tutturmaya ça-
lışıyoruz : Türk kamu yönetiminin gereksinimi olan eğitim, araştırma ve 
yayın konusunda bizim anlayabildiğimiz ölçüde hizmet vermek çabasm-
dayız. 

Kendi halkımız olan ikinci kesim öğrencilerimizdir. Onlar, lisans üs-
tü öğrencilerimiz, kamu yönetiminde deneyimleri olan ve öğrenci deme-
ye de pek dilimizi alıştırmak istemediğimiz mensuplarımızdır. Sanıyorum, 
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onlar da buradan, bazı yakınmaları olsa bile, belli bir yuvanın mensubu 
olarak ayrılmaktadırlar. İlişkilerini de sıkı tutmaktadırlar. Amme İdaresi 
Enstitüsü, hangi kuruluşa giderse gitsin, ya kamu yönetimi uzmanlık 
programından bir mezun veya binleri, onbinleri geçen sayıda, kısa süreli 
programlarımızdan sertifika  almış kamu görevlileriyle karşılaşmaktadır. 

SEÇİM : Sayın Şükran YALÇIN, "hastane'de görev yapan halkla iliş-
kiler görevlisinin yetki ve sorumluluğu hangi ölçüdedir?" diyor. 

Efendim,  hiç bir yetkisi yok, sorumluluğu var. Yönetmelik yasal bir 
meti nolduğuna göre, yönetmelikteki görevleri yerine getirmek zorunda-
dır. Kapıdan girince görürsünüz, giren, çıkan ve yatan hasta sayısını gös-
teren bir tabela vardır. Halkla ilişkiler memurunun en önemli somut gö-
revi budur. Metinde halkla ilişkiler faaliyetinin  ne olduğu açık değil. Çün-
kü, halkla ilişkiler, hastane içindeki bütün makamlara bağlı bir görev 
olmaktadır. Yani, başhekimden hastane bekçisine kadar herkes bir parça 
görevin düştüğü bir bütünü oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler memuru 
bunun hangi kısmını yerine getirecektir, bu açık değildir. Öte yandan, 
daha önce belirttiğim gibi, aynı görev sosyal hizmetler uzmanına da ve-
rilmiştir. Yönetmelikte de, halkla ilişkiler memurunun, sosyal hizmetler 
uzmanına bağlı olarak çalışması öngörülmüştür. Fakat pek çok hastane-
de böyle bir uzman olmadığı için, halkla ilişkiler memuru hastane mü-
dürüne bağlı olarak, çalışmaktadır. 

İkinci bir soru şöyleydi: "Hastanede, oraya binbir zorlukla gelen in-
sanın oradan oraya gönderilmesi, gece saat 02-03'te sıra almak için bek-
lemesi koşulları düzeltilemez mi?" 

Ben, olayı bir yönetim olayı olarak görüyorum. Halkla ilişkileri de 
yönetimin bir işlevi olarak görüyorum. Yani, yönetimdeki aksaklıklar gi-
derildiği takdirde, söz konusu koşullar da düzelir. 

A. AZİZ : Sayın Osman TEKİNEL'e teşekkür ederim. Çukurova Üni-
versitesinin halkla ilişkileri gibi görünen konuşması, gerçekte, halkla iliş-
kiler uygulamasının güzel bir örneğini oluşturdu. Umarım, bu türlü uy-
gulamalar, diğer üniversitelerimiz için de özendirici olur. 

Ş. YALÇIN : Öğrencilerin sorunları üst düzey yöneticilere götürülü-
yor mu veya çözümlemek için onlara nasıl yardımcı olunuyor? 

TEKİNEL : Önümüzdeki hafta  rektörün "yıllık dert dinleme toplan-
tısı" var. Bizim Üniversitemizde danışman sistemi devam ediyor. Her bö-
lümün bir danışmanı var. Danışmanlar ayda bir defa  öğrenciyi dinlerler. 
Bununla ilgili bilgiler dekanlıkta toplanır ve rektörlüğe iletilir. Rektör de, 
yılda bir defa,  her bölümün her sınıfından  3'er öğrenciyi karşısına alır ve 
dinler. Böylece, öğrencilerin istekleri karşılanmaya çalışılır. 
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Prof.  Dr. Ferruh DİNÇER: Saym Osman TEKİNEL'e özlemini çekti-
ğimiz bir konuşma yaptığı için teşekkür ederiz. 1986 Ekim ayında İstan-
bul'da yapılan toplantıda, üniversitelerin halkla ilişkileri konusunun ele 
alınması ve sonuca ulaşılması için, mutlak surette halkla ilişkiler ile ilgili 
görevlerin, rektör yardımcısı düzeyinde bir yöneticiye verilmesi zarureti 
üzerinde durmuştum. Bu konuşma, benim bu özlemimi somut örnekleriy-
le ortaya koymuş oldu. Biraz önce, bir arkadaşımız; "neden yalnız Çu-
kurova Üniversitesinden söz ediyorsunuz? Daha 27 Üniversite var" dedi-
ler. Ben Bilkent Üniversitesi'nin halkla ilişkiler hizmetlerini bir kenara 
bırakmak istiyorum... Ama, geri kalan 27 Üniversite için "neden" sorusu-
na şu cevabı vermek istiyorum. Gerçekten, Saym TEKİNEL çok şanslı. 
Çünkü, diğerlerinde göremediğimiz büyük etkinlikler gösteriyorlar. Halk-
la ilişkiler alanında bu etkinliklerin, elbette eksiklikleri var. Ama, zanne-
diyorum, pek çoğuna cevap verebiliyor. Yeni üniversiteler kurulurken 
amaçlanan buydu zaten. Bölgeye, yöreye hizmet götürülebilmesiydi. Ben 
Doğu Üniversitelerinde hizmet verdim. Ama, hiç birinde halka gidilip, 
sorunlarının araştırılıp, çözümler aranarak onlara sunulduğunu görme-
dim... 

Bu işler rektör yardımcısı düzeyinde ele alınıp öğrenciden öğretim 
üyesine bir köprü kurulmadıkça hiçbir zaman çözümlenemez. Askerî de-
yimle, emir komuta zinciri içerisinde, rektörün yetkilerine sahip bir ki-
şinin, hem emir veren, hem de sonucunu isteyen durumunda olması lâ-
zımdır. Yoksa, mediko-sosyal merkezi bünyesi içersinde gösterilecek olan 
kültürel-sosyal faaliyetlerde,  yapacağınız bir yağlı boya tabloya koyaca-
ğınız boyanın hesabı sizden sorulduğu takdirde, siz halkla ilişkiler hiz-
metlerinin en küçük bir nüvesini dahi yerine getiremezsiniz. Öğrencinin 
korkulacak bir varlık olmadığı, ona yaklaşılması halinde olay çıkmayaca-
ğı ortaya konmuştur. İşte, Çukurova Üniversitesi yıllarca bunu yapmış-
tır... Umarım ki, bunu kısa sürede diğerlerinde de görebiliriz. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

ÖZEL SEKTÖRDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI 
VE SORUNLARI 

BAŞKAN : 

Prof. Dr. Osman T E K İ N E L 



ÖZEL SEKTÖR VE HALKLA İLİŞKİLER 

Sunuk PASİNER 
Tekfen  Holding A.Ş. 
Turizm Danışmanı 

1986 yılında Türkiye'de özel sektörün reklam harcaması yaklaşık 150 
milyar liradır. Bunun minimum 25 milyar lirasını halkla ilişkiler gideri 
kabul edebiliriz. Ayrıca bu 25 milyar rakamına, jübile, davet, ödül, kut-
lama, armağan, bayi masrafları,  kurum içi sosyal organizasyonlar, spor, 
vakıf  giderleri de dahil değildir. 

Bunları da dahil edersek rakam 35-40 milyarı rahatça geçer. Demek 
ki, ülkemizde küçümsenmiyecek ölçüde bir halkla ilişkiler harcaması mev-
cuttur. Fakat önemli olan bu harcamanın ne oranda kurumsal halkla iliş-
kiler birimleri ya da özel danışmanlık kuruluşlarmca yürütüldüğüdür. 

Soruya somut bir cevap vermemiz zordur. Ancak kalben biliyoruz ki, 
cevap arzu ettiğimiz düzeyde olumlu değildir. Çünkü nedeni de, bu fonk-
siyonun yurdumuzda kamu kesimi gibi özel kesim tarafından  da henüz 
yeteri kadar benimsenmiş bir fonksiyon  olmayışıdır. Yukarıda sıraladığı-
mız organizasyonları, kuruluşun büyüklüğüne göre bazen patronun biz-
zat kendisi, bazen çocukları, sekreteri, satın alma-pazarlama, personel, 
hatta hukuk servisi elemanlarının yaptığına tanık olmaktayız. Kimi kez 
de bu iş reklam ajansına havale edilmektedir. 

Bu konuşmanın amacı, halkla ilişkilerin özel sektördeki işlevini ge-
nelde ve kuruluş düzeyinde belirlemeye çalışmaktır. 

Artık günümüzde kabul etmek gerekir ki, P.R. özellikle serbest eko-
nomi rejimine geçme evresinde bulunan ya da bunu uygulayan ülkeler-
de, özel sektör ile kamuoyu arasındaki en önemli köprü niteliğindedir. 
Özel sektörün, toplum içindeki konumunu kendi lehine geliştirmek ve 
başarısını sürdürmek için halkla ilişkilere kesinlikle ihtiyacı vardır. Halk-
la ilişkiler, özel sektörün topluma dönük imajının ve toplumla uyumunun 
önemli bir belirleyicisidir. 
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Bu, Amerika'da böyle olduğu kadar Türkiye'de de böyledir. 
Özel Sektörün bugüne kadar genelde hakla ilişkilere getirdiği başlıca 

eleştiri ise, sektörün esas amacım kârı arttırıcı faaliyet  ve fonksiyonların 
teşkil ettiği, halbuki P.R.'ın sadece bir masraf  kapısı olduğudur. P.R. bir 
fantezidir. 

Oysa bu görüş doğru değildir. Çok sade bir anlatımla, halkla ilişkilere 
inanan ve ona yönetiminde yer veren bir şirket ürettiği mal ve hizmetleri 
daha rahatlıkla, daha geniş bir çevrede tanıtma ve satma imkânına sahip 
olacaktır. 

Burada iki örnek vermek isterim. Trakya'da, büyük bir ilçemizde E-5 
Karayolu üzerinde bir inşaat şirketi ile bir motel işletmesine ait, yaşan-
mış bir olaydan bahsedeceğim, inşaat şirketi konut yapıp satmaktadır. 
Piyasa sınırlıdır. Ancak şirket sahipleri bilinçli olmamakla beraber P.R. 
yöntemlerinden yararlanmışlar, çevreyle iyi bir ilişki kurarak önceden 
tahmin dahi edemiyecekleri bir pazar yaratmışlardır. 

Motel ise E-5 Karayolu üzerinde ve iyi bir konuma sahiptir. Fakat 
sahibi, seyahat acentaları, yolcu otobüs şirketleri, mahallî basın ve ilgili 
çevrelerle hiçbir temas kurmadığı için, örneğin Kapıkule'de bir sezon, 
bir hafta  yurda giriş yapan işçilerimize adres kartı dağıtmağa dahi gerek 
görmediği için tesisini kapatma noktasına kadar gelmiştir. 

Bu bir küçük işletme örneğidir. Bir de büyük kuruluşlar, milyarın 
üstünde reklâm harcaması yapan kuruluşlar vardır. Zaman zaman, bu 
kuruluş yöneticilerinin P.R. sorumlusuna gerek duymama, "Reklamcı ye-
terlidir," veya "başka servisler de bu işi yapar," tarzındaki görüşlerine ta-
nık oluyoruz. 

On1 ara, reklamla P.R.'ın farkını,  ne olduğunu, kuruluşa yararını, or-
ganize bir halkla ilişkiler faaliyetinin,  görevin çeşitli ve ana işi farklı 
personele yaptıırlmasmdaki maliyetin hiç de üstünde olmayacağının an-
latılması icab ediyor. Belki de zaman ya da dış çevre bu görevi yapacaktır. 

Şimdi size büyük bir endüstri kuruluşumuzdan olumlu bir örnek ver-
mek istiyorum. Bu şirket de gereğinde milyarca liralık reklâm harcaması 
yapmaktadır, ama bununla birlikte bünyesinde Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü de mevcuttur. Nedeni de kısaca şudur: 

— Fabrikanın kuruluş ve açılışında P.R.'a geniş gereksinim vardır, 
— Marka, model imajının çeşitli kesimlerde (örneğin kamu kesimin-

de) yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için reklâm yeterli değildir. 
— İşçi aileleri, hisse senedi sahipleri, tüketici kesimi, mahallî kuru-

luşlarla ilişkiler vardır. 
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— Fabrika'nın davetleri, jübileleri vardır. 
— Anadolu çapında bayi örgütü ve ilişkileri mevcuttur, bayilerin de-

netimi, firma  standartlarına uyumu söz konusudur. 
— Basınla ilişkiler önemlidir. 
— Kurumsal haber organı yayınlanması gerekmektedir. 
— Spor faaliyetleri,  ağırlama faaliyetleri  mevcuttur. 
Üstelik bu faaliyetlerin  herbirinin kendine özgü yanları vardır. Bun-

ların bir kısmı sempozyumda ayrı görüşme konusu olacağından burada 
ayrıntısına girilmiyecektir. Sadece birkaç örnek vermek istiyorum: 

Milliyet Gazetesi'nin rahmetli Halkla İlişkiler Müdürü Necdet Gün-
kut, yine Anakara'da birlikte katıldığımız bir MPM Halkla İlişkiler Pa-
nelindeki konuşmasına "Basın, bir nazik araç" başlığını koymuştu. 

Evet, basınla ilişkiler, bir kuruluş için tek başına önemli bir konu de-
ğil mi? 

Örneğin bayilerle ilişkiler. Bayi seçimi, Bayinin kişiliği, çevresindeki 
imajı, prestiji vs. İşte bir başka P.R. konusu. 

Çalışanlar ve aileleriyle ilişkiler de yine öyle. 

Söz konusu endüstri kuruluşu bugün piyasa payını daha da arttıra-
rak satışlarını sürdürüyor. Müşteri kesimi, bayi örgütü çalışanları ile iliş-
kilerinde P.R. fonksiyonunun da katkıları mevcuttur. 

Bu örnekte ayrıca, kuruluşun başarı grafiği  açısından işverenleri bi-
rinci derecede ilgilendiren kârlılığın artışında ilk sorumluluğu taşıyan 
üretim ve satış örgütlerinin, halkla ilişkilerin oluşturduğu kurumsal imaj 
ortamında daha rahat başarıya ulaştıklarının bir kanıtını görüyoruz. 

Çünkü kuruluşlar büyüdükçe toplumla karşılıklı etkileşim de o ölçüde 
artmaktadır. Dolayısıyle P.R.'m gerekliliği de o oranda fazla  olmaktadır. 

Evet, belli boyut ve onun üstünde büyüklükteki kuruluşlardan söz 
ettiğimiz zaman, yönetim bilinçli ya da bilinçsiz olarak halkla ilişkiler 
sorunu ile daha sık karşılaşır. En azından, halkla ilişkiler açısından ku-
ruluşun etrafındaki  çeşitli halkaları oluşturan ilişki kesimlerinin yöne-
timden beklentileri ortaya çıkar ve bu beklentiler görmezlikten geline-
mez. 

O halde, bütün bu konularla ve çevrelerle kim ilgilenecektir? Şirketin 
genel müdür sekreteri mi, satış elemanları mı, doğrudan genel müdürü 
mü, yoksa bizzat patronun kendisi mi? Ya kullanılacak yöntemler? Üre-
tim, istihdam, satış ya da ihracat yöntemleri ile bu konu çözümlenebilir mi? 
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Şüphesiz ki, cevap halkla ilişkiler yöntemleri ve uygulamalarıdır. Trak-
ya'daki inşaat şirketinden, motele ve de endüstri kuruluşuna kadar be-
nimsenmesi gereken yöntem budur. Küçük bir işletmede icab ederse pat-
ron bizzat kendisi bu görevi üstlenebilir. Onun yapması gereken "Halkla 
ilişkiler dosyası" açmaktır. İsterse çevre ilişkileri de diyebilir. Dileğimiz 
dosyanın yerini giderek bir halkla ilişkiler elemanının, daha sonra da bu 
işle görevli bir birimin almasıdır. 

Tabii bu arada şöyle bir saptama yapmak da gerekiyor: P.R.'ın özel 
sektörde arzu edilen düzeyde gelişmesi için ne yapmak gerekir? Belki bu 
sorunun da yanıtını "halkla ilişkilerin halkla ilişkilerinde" aramak lâ-
zımdır. Ayrı bir bildiri konusudur. 

Fakat şunu hemen söyliyebiliriz : Bir kuruluşta ya da işletmede tek 
kelime ile P.R. hizmetine karar verecek insan işverenin ya da patronun 
kendisidir. O halde işverene "Günümüzde dünyanın artık bir iletişim ve 
halkla ilişkiler çağında yaşadığınnı" anlatılması gerekmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde halkla ilişkilerin, öncelikle özel sektörle önemli ölçüde özdeş-
leştiğini, bir üst yönetim fonksiyonu  olarak benimsendiğini, kimi zaman 
halkla ilişiklercinin patronun en yakın çevresinde yer aldığını ve ken-
disine danışılmadan kuruluşun iç ve dış ilişkilerine yönelik kararların 
alınmadığını anlatmak icap edecektir. Bu örneklerin bir abartma olma-
dığını da örneklerle belirtmek herhalde yararlı olacaktır. 

Türkiye'de P.R. bugün bu denli güçlü bir görünümde değildir. Ama 
şunun bilinmesi lâzımdır ki "P.R. patronun üçüncü gözüdür". Bu gözle, 
işletmenin iç ve dış çevresiyle ilişkilerinin nasıl olduğu, ticari gelişme ve 
kârlılıkta başarının artması için daha neler yapılması icab ettiği görülür. 
Ve bu göz herhalde değerli bir göz olsa gerekir. 

Ayrıca unutmamak lazımdır ki, artık günümüzde müşteri kesimin-
den hisse senedi sahibine, çalışanın ailesinden rakiplere, alacaklıdan ban-
kaya, uluslararası gözlemci ve araştırma kuruluşlarına ve de şüphesiz il-
ilgili kamu kuruluşlarına kadar başkalarının da ikinci ya da üçüncü gözleri 
vardır. Bu gözler de kuruluşu görmektedir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi bu iletişim ve halkla ilişkiler çağında 
bu çevrelerin gözlerini ve beklentilerini görmezlikten gelmek olanağı yok-
tur. 

Deminden beri verdiğim örnekler de özel sektörün işleviyle P.R.'ın 
büyük bir bütünleşme içinde olduğu ve özel sektörün hedeflerine  P.R.'a 
daha kolaylıkla ve daha rahatlıkla kavuşması zannediyorum kanıtlan-
maktadır. 

Günümüzde turizm büyük önem kazanan bir konu. Bugün bazı önemli 
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hedefler  elde edildi, yatak sayısı arttı, hedef  bildiğimiz ülkelerin bütün 
tur opratörleri, programlarına Türkiye'yi almaya başladılar ve bu arta-
rak devam edecek. Batı Avrupa ülkeleri, İspanya'ya, Güney İtalya'ya rağ-
men Türkiye'ye geldiler ve merhaba Türkiye dediler. Bazıları ilk defa 
geliyor. Ama önemli olan Türkiye'ye geldikleri zamanki uygulamadır. Do-
layısıyla Türk turizmi açısından Türk turizminin geleceği açısından da 
halkla ilişkiler büyük faktördür.  Seyahat acentaları ve oteller düzeyinde 
bu konu, başka sempozyumda da tartışılıyor. Yine özel sektörün en yaygın 
bir düzeyde faaliyet  gösteren turizm şirketleri halkla ilişkiler açısından 
önemli bir olayı vurgulamakta. 
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BANKACILIKDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI 

Kemal DOĞANCALI 
IMKB 

I — HALKLA İLİŞKİLERLE TANIŞMA 

içinde bulunduğumuz 20. yüzyılın başından itibaren Yurdumuzun 
ekonomik gelişmesiyle, bankacılığımızın kaydettiği ilerleme tam bir pa-
ralellik arz ediyor. Milli ekonomimizin yoktan var edilmeğe başlandığı 
Cumhuriyetimizle birlikte, milli bankacılığımızın da kuruluşuna şahit olu-
yoruz. Herşeye yeniden başlanırken, milli tasarrufların  birikmesi ve ül-
kemizin ihtiyacı olan milli sermaye şekline dönüşmesi, başlıca sorun bu 
yıllarda.. 

Bankacılığımızda halka yönelik bir uygulama olarak önce (kumbara) 
çıkıyor ortaya. İkinci Dünya harbinden sonra Milli bankacılığımız bir 
hamle yaparak (Tasarruf  mudilerine ev, apartman daireleri ve altın ol-
mak üzere) ikramiye konusunda bir hayli ilerleme kaydediyor. Adeta 
Banka demek İkramiye demek oluyor. Tasarrufların  toplanması gene ye-
gane hedef.  1950'li yıllardan itibaren ülkemizde tüketim artmış yerli sa-
nayi kurulmağa başlanmıştır. Artık yatırım yapmak çok kârlıdır. Banka-
lar topladıkları mevduatı kârlı bir şekilde yatırımcılara satıyor. Mevduat 
hızla artıyor, plase edecek yerler ise hazır. Bankacılığımız modern anlam-
da halkla ilişkilerle henüz tanışmış değü. 

Şimdi bir an için Dünyadaki halkla ilişkiler anlayışının geçirdiği ge-
lişmeye kısa bir nazar atalım. Halkla ilişkiler Amerika'da 20. yüzyılın 
başından itibaren kuruluş ve gelişme sürecine girmiş durumda. Halkla 
ilişkilerin meslek olması müstakil halkla ilişkiler bürolarının kurulması 
2. Cihan Harbi sonrasına kadar büyük gelişmeler göstererek sürüyor. Harp-
ten sonra ayni gelişmelerin kıta avrupasma atladığını ve orada da inki-
şafını  tamamladığını görüyoruz. Türkiye'de ise halkla ilişkiler adına 60'lı 
yıllarda Kamu kuruluşları teşkilâtlarında rastlamağa başlıyoruz. Halkla 
ilişkilerin batı benzeri teşkilatlar kurularak özel sektörce benimsenmesini 
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ve uygulamalara geçilmesini ancak 7ö'li yıllarda görmekteyiz. Adı halkla 
ilişkiler olan ve reklam dışında halkla ilişkiler faaliyetleri  gösteren bu 
birimlerin, gene de tam anlamıyla halkla ilişkiler yaptığı söylenemez. 

Bu durumun Bankalarımıza yansıması farklı  değildir. Bankalarımızın 
teşkilatlarında artık halkla ilişkileri yönetecek birimler vardır. Reklam 
bütçe ve programları hazırlanırken bölümler halinde gerçek anlamda 
halkla ilişkiler faaliyetleri  sayabileceğimiz etkinlikler yer almakta ve uy-
gulamalar da buna göre yapılmaktadır. 

70'li yıllarda sanayileşmesi hızlanan ve her türlü yatırımın değer ka-
zandığı ülkemizde, bankalar mevduat toplama yarışına bütün hızlarıyla 
devam ediyorlar. Ayrıntılara girmeden yapılacak iş yeni yerlere uzanarak 
şubeler açmak ve bol bol ikramiye ve hediye dağıtarak bunu duyuracak 
reklamlarla halkı şubelerine çekerek mevduat toplamaktır, diyebiliriz. An-
cak bankalar bu sahada yarışırken ölçüyü de kaçırıyorlar. Aşırılıklar ve 
israf  başlıyor. Böylece bu uygulamaların sonu geliyor. Önce Bankaların 
hediye ve ikramiye dağıtımı yasaklanıyor, sonra da reklam harcamaları 
kısıtlanıyor. Artık bankalarımızın ne yapacaklarını ne mesaj verip halka 
nasıl ulaşacaklarını şaşırdıkları bir ara dönem başlamış oluyor. Aslında 
şu aşamada, halkla ilişkilerle tanışmış olan bankalarımızın varlıklarını en 
iyi şekilde duyurmak ve halka ulaşmak için, halkla ilişkiler yöntemlerini 
tam anlamıyla uygulamaya aralıksız başlamaları gerekiyordu. Nitekim bu 
devre fazla  uzun sürmedi. 1980'den sonra ülkemizin liberal ekonomiye ge-
çiş döneminde ise halkla ilişkiler uygulamaları açısından bankaların he-
def  kitlelerinde önemli bir değişiklik olmadı. Ancak uygulamaların artık 
daha rasyonel daha hesaplı bir gözle incelenmesi ve değerlendirilmesi dö-
nemi başladı. 

II — BANKALARIMIZCA NELER YAPILIYOR 

Bankalarımızın halkla ilişkiler konusunda neler yaptığına baktığı-
mızda gördüklerimiz şunlardır: Bir araştırma sonucu değil, mesleki de-
neyim ve sezişlerin getirdiği tecrübeye dayanarak bankalarımız, güven 
konusunu işlemekte, güvenli, itimada şayan banka mesajını vermeyi bi-
rinci plânda ele almaktadırlar, istisnasız hepsi aym konuyu işlemektedir-
ler. Gene bankalarımızın müştereken değindikleri bir konu da hizmettir. 
Bu konuda (hizmetinizdedir., hizmette sınır yoktur., hizmet yarışında ön-
de, çabuk kolay hizmet) gibi örnekleri sıralayabiliriz. Bir araştırma ya-
pılarak değil, olması lâzım geldiği düşünülerek bulunan bu gibi mesaj-
ların dışında bir hedef  kitle seçilerek yapılan gerçekten örnek çalışmalar-
da vardır. Bunların başında, yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik gene 
bütün bankalarımızın uyguladığı halkla ilişkiler faaliyetlerini  gösterebi-
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liriz. Bu durum Türkiye'nin önemli bir işçi kitlesini çalışmak için Av-
rupa'ya göndermiş olmasından doğmuştur. İşçi dövizlerinin mevduata dö-
nüştürülmesi bütün bankalarımız için hedef  olmuştur. İşçilere ulaşmak 
için plan ve programlar yapılmış, bütün bankalarımız bilhassa Batı Al-
manya'da muhtelif  şehirlerde temsilcilikler açmışlardır. Temsilcilikde gö-
rev alan lisan bilir elemanlar bölgelerindeki Türk işçilerini buluyorlar. 
Onlara bankalarını tanıtarak yurda döviz göndermeleri ve hesap açtır-
malarının temini için her türlü girişimde bulunuyorlar. Sorunlarını çöze-
cek broşürler kitaplar hazırlıyarak dağıtıyorlar. Bu konuda çok değerli 
yayımların bir hayli çoğaldığını ve çeşitlendiğini belirtmek isteriz. Bu bü-
rolarda devamlı araştırmalar yapılmakta ve Türk işçilerine ulaşma yol-
ları tam halkla ilişkiler yöntemleriyle sürdürülmektedir. 

Yurt içinde ise en önemli halkla ilişkiler faaliyeti  köylere yönelik 
olarak yapılmaktadır. Bu faaliyetler  banka elemanlarının civar köylere 
ekipler halinde giderek çevreyle ilişki kurması, tanışması ve köylüleri 
şehirdeki bnka şubesine davet ederek onlara bankayı ve bankacılığı ta-
nıtması şeklinde ceryan etmektedir. Bankalarımızın birçoğu, Köy kampan-
yası dediğimiz bu çalışmalarını desteklemek için köylere bölgelerine uy-
gun anlaşılması kolay, yararlı kitapları, broşürleri, afişleri,  küçük ve fay-
dalı hediyeleri götürmekte ve dağıtmaktadırlar. Köylülerle kurulan bu 
ilişkiler ve sonuçları, raporlar halinde bir merkezde toplanıp değerlen-
dirilmekte ve müteakkip çalışmaların programlan, bunlara göre yönlen-
dirilmektedir. Bu çalışmalar, modern anlamda halkla ilişkiler faaliyetleri 
olarak nitelendirilecek mahiyettedir. 

Bankalarımız ulaşmak istedikleri halk kitlelerine, büyük şehirlerde, 
sanat faaliyetlerini  desteklemek, kültür ve sanat kitapları yayımlanmak, 
kokteyller düzenlemek gibi halkla ilişkiler çalışmalarıyla bir yaklaşım 
yaptıklarını görüyoruz. 

Ayrıca Bankalar, çocukların sempatisini kazanmak amacıyla, onların 
hoşuna gideceğine inandıkları, çocuk tiyatroları çocuk sinemaları oynat-
tıklarını, çocuk yayımları yaptıklarını, başta trafik  olmak üzere faydalı 
kurslar düzenlediklerini görüyoruz. Bankalar, iş muhitlerinden uzak ve 
daha çok ikametgâhların bulunduğu bölgelerdeki şubeleri vasıtasıyla ev 
hanımlarına ulaşmak için programlar hazırlamışlar ve uygulamaların so-
nuçlarını ise mevduat artışlarıyla ölçmüşlerdir. Hanım yöneticiler tayini, 
ev hanımlarına kabul günleri tanzimi, bankada hanımlr köşesi düzenle-
yip hanımları ilgilendiren moda mecmuaları vs. bulundurulması, elişi ser-
gileri açılması bu faaliyetler  cümlesindendir. 

Bun benzer, içinde halkla ilişkiler yöntemleri bulunan çeşitli saha-
lardaki çeşitli uygulamaları sayabiliriz. Ancak bunların, sempozyumu-
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muzun tamamını kaplayacak kadar zaman alabileceğini düşünerek şim-
dilik bu kadarla iktifa  ediyoruz. 

III — HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ 

Hangi okuldan mezun olursa olsun, bir elemanın bankada hemen iş 
yapabilecek durumda olmadığını ve mutlaka özel bir eğitimden geçmesi 
gerektiğini belirtelim. Bu sebepten bankalarımızın personelini eğitici 
faaliyetleri  önem kazanmaktadır. Başta mesleki bilgiler olmak üzere çe-
şitli faydalı  bilgiler kademe kademe banka personeline öğretilir. Okulunu 
bitirdikten sonra bir bankaya giren genç eleman, servislerde aldığı pratik 
bilgileri eğitim kurslarına katılarak geliştirir. Bu kurslar yetkili olana ve 
üst düzey yöneticiliğe tırmanana kadar sürer gider. Şimdi biz başta gelen 
bankalarımızdan birini ele alsak ve eğitim programlarını incelesek ne-
ler görürüz? Hukuktan iktisata muhasebeye, makinaların bakımından bil-
gisayar kullanmağa kadar bütün bilgilerin eksiksiz verildiği komple bir 
programla karşılaşırız. Ancak eksiksiz demekte acele etmeyelim. Çok 
önemli bir noksan var. Biz böyle bir programı inceledik ve herkesin ilave 
edecek bir şey yok, noksansız dedikleri sırada halkla ilişkiler eğitiminin 
eksikliğine, açıklamalı bir şekilde değindik. Bankacıyı başarılı yapacak, 
çok iyi sonuçlar almasını sağlayacak, bilgiler ve uygulamalar, halkla iliş-
kiler bilmekle sağlanır dedik. Eğitim programının bu yönden tamamlan-
ması maksadıyla bizden 1 günlük bir seminer istediler. Şube müdürleri 
seviyesinde guruplarla yaptığımız seminer çok büyük ilgi gördü. Seminere 
katılan banka müdürleri, şimdiye kadar tasavvur bile edemedikleri ve 
kendilerini mutlaka başarıya götürecek yöntemlerle karşılaştıklarını, ön-
lerinde yeni bir ufuk  açıldığını, halkla ilişkileri daha detaylı öğrenip mut-
laka uygulamaya çalışacaklarını, söylediler. 

Halkla ilişkilerle tanıştırdığımız bankacıların bu heyecanı bizi de et-
kiledi. 

Biz bu sempozyumda, bankaların eğitim programları içine hakla iliş-
kiler eğitiminin de sokulmasını ve uzmanlara bu derslerin verdirilmesi 
lüzumunu bilhassa belirtmek istiyoruz. 

IV — BANKALARA ÖNERİLERİMİZ 

Hizmet bir bankanın yegâne ürünüdür. Ancak müşterilerin, bir ban-
kanın yaptığı hizmetlerin olduğu kadar, o hizmetlerin yapılma tarzının 
üzerinde durdukları da bir gerçektir. 

Bunların neler olabileceğinin araştırılması gerekir. Bu da (halkla 
ilişkilerle) tanışmakla olur. 
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Bankalarımız teşkilatları içine gerçek halkla ilişkiler uzmanları al-
malı onlaar gerekli olanakları vererek bir program hazırlatmalıdır. Bu 
programların uygulaması da gene halkla ilişkiler uzmanları nezaretinde 
yaptırılmalıdır. Her bankanın bir kimliğinin ortaya çıkması ve bu kimliğin 
halka benimsetilmesi ve sevdirilmesi gerekmektedir. 

Bütün personelin, bu kimliği ve halkla ilişkiler çalışmaları sonucu 
bulunacak takdim tarzını bilmesi ve benimsemesi için bütün çalışmalar 
yapılmalıdır. Halkın bankadan verilen bu mesajları iyi algıladığı anla-
şılması halinde uygulamaya devam edilmesi, ancak daima hassas ve dik-
katli olunması icap edecektir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin  bir defalık 
bir iş olmadığını bilmek ve ülke çapındaki olayları dikkatle izlemek ve 
derhal halkın isteyeceği ve beklediği ve hatta beklemediği faydalı  davra-
nışları yapmak o bankaya puan kazandıracaktır. 

Bunları birçok misallerle kanıtlayabiliriz. Hatta hepimizin aklına bir-
çok örnek şu anda gelebilir. Küçük bir misal vereceğim. Bulunduğumuz 
semtte 4 tane bankanın şubesi var. Ancak 1 tanesi elektrik faturalarını 
alıyor. Diğerleri almayıp o bankaya gönderiyor. Bu belki zahmetli bir iş. 
Fakat çevrenin ihtiyacını iyi takip eden bu bankanın şubesi bu işi yap-
makla çevreyi memnun ettiğini ve sempati ve iş kazandığını belirtmek 
isterim. 

Merkezden küçük şubelere kadar inen halkla ilişkiler çalışmalarının 
önemi ortaya çıkıyor. Şubelerde halkla ilişkiler anlayışı olan yöneticile-
rin olması gene halkla ilişkiler eğitiminin personele verilmesi lüzumunu 
da ortaya koyuyor. 

Konumuz çok uzayabilir. Biz bankalarımıza diyoruz ki, çağımız mes-
leği olan halkla ilişkilerle tanışın, onu personelinize öğretin ve kadrola-
rınızda gerçek halkla ilişkiler uzmanları bulundurarak gerçek halkla iliş-
kiler faaliyetleri  yapın... 
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TARTIŞMA 

Dr. M. VAROL: Ben, Sayın Pasiner'den özel sektörde halkla ilişki-
ler uygulamalarına ilişkin özgün örnekler bekliyordum. Ama, genel nite-
likte açıklamalarda bulundular... Kendilerine şunu sormak istiyorum: 
özel sektörde halkla ilişkiler uygulaması, kuruluş içinde olup bitenleri 
kamu gözünden kaçırma aracı oluyor mu? 

Dr. H. GÜRGEN: Halkla ilişkilerin, özel sektördeki temel problem-
leri ve gelişememe nedenleri nelerdir? 

PASlNER: Ben, halkla ilişkilerin, özel sektörde kuruluş bazında na-
sıl örgütlenmesi gerektiğini, pasif  ya da aktif  profil  verme konusunun ne 
olduğunu, halkla ilişkiler elemanının deneyimi ile başarı arasındaki iliş-
kiyi dile getirmek isterdim. Ama, bunların hepsi müstakil konuşma ko-
nularıdır. Sempozyum ise, bana, makro düzeyde bunları ele alacak gö-
ründü. Ben de böyle dile getirmeye çalıştım... 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

HALKLA İLİŞKİLERDE ARAÇLAR VE ARAŞTIRMA 

BAŞKAN : 

Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ 



HALKLA İLİŞKİLER VE SÖZLÜ BASIN 

Doç. Dr. A. AZİZ 

Sayın Başkan, değerli konuklar. Dünkü oturumu izleyenler anımsar-
lar; dün Halkla İlişkiler konusu genel olarak ele alındı. Halkla İlişkile-
rin ortaya çıkışı, Amerika'daki ve Türkiye'deki gelişimi konuları üzerin-
de duruldu. Bu arada kamu sektöründe halkla ilişkiler, özel sektörde 
halkla ilişkiler konularına değinildi. Bir örnek olarak Çukurova Üniver-
sitesinin halkla ilişkiler faaliyetlerine  değinildi. Bu arada bir konuşmacı 
da Sağlık Bakanlığı'ndaki halkla ilişkiler uygulamasından örnekler verdi. 
Ben bugün konuyu biraz daha teknik düzeye indirerek, halkla ilişkilerin 
yapısına değinmek istiyorum. Aslında konum halkla ilişkilerde kitle 
iletişim araçları olan elektronik basın : Radyo ve TV'den yararlanmak 
olmakla birlikte, halkla ilişkilerin nasıl bir olgu olduğu ve bunun ile-
tişim bazında nasıl ele alınması gerektiği konusunda, bir anlamda tekni-
ğe varan kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra asıl konumuz 
olan RD ve TV'den halkla ilişkilerden yararlanma konusuna geçeceğim. 
Bundan ötürü, bu genel girişi yapmak için ilk sözü ben aldım. 

Genel olarak alındığında halkla ilişkiler olgusu, iletişim dediğimiz ol-
gudan ayrılmayan bir olgu. Hepimizin bildiği üzere iletişim dediğimiz ol-
guda bir halkla ilişkiler sözkonusudur. Halkla ilişkilerde de bir mesajın 
bir yerden bir yere iletilmesi sözkonusudur. Halkla ilişkiler olgusunun 
iletişim olgu ve sürecinin dışında herhangi bir olgu, ve süreç olmadığı 
söylenebilir. Ancak, "halkla ilişkiler salt bir iletişimdir" demek istemi-
yorum. Halkla ilişkilerin temelinde iletişim yatar. Bu bakımdan iletişimi 
bilmeyen kişinin, iyi bir halkla ilişkılerci olacağı kanısında değilim. 

Şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum; İletişimde, bildiğimiz üze-
re bir kaynak vardır, yani mesajı veren vardır, bir kaynağın hedefi  var-
dır ve bu mesajın iletildiği kanallar vardır. Halkla ilişkilere baktığımız-
da aynı şeyleri görüyoruz. Halkla ilişkilerde bulunan kişi mesajın kay-
nağını oluşturur. Halkla ilişkilerin hedefi  olan izleyici kitle, mesajı alan 
kitledir. Halkla ilişkilerin konusu ise iletişim sürecinde, ileti, mesaj dedi-
ğimiz olgunun kendisidir. . ... . 
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iletişimde dördüncü etmen olan kanal konusu ise, halkla ilişkilerin 
yöntem ve tekniğini oluşturur. Bu kısa açıklamadan da görüleceği üze-
re, halkla ilişkiler olgusu ve süreci, iletişim olgu ve sürecinin hemen he-
men bütün kurallarını yerine getirmesi gereken zorunlu bir süreç ve olgu 
oluyor. Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum : eğer iletişim olgu ve 
sürecini bilmiyorsak iyi bir halkla ilişkilerci olmamızda sözkonusu değil. 
Bir bakıma bunun böyle olduğu şundan belli: halkla ilişkiler öğretimi 
genelde dünyada, özelde ise Türkiye'de basın-yayın yüksekokullarında 
yeralmıştır. Bu herhangi bir rastlantı değildir. Özellikle yapılmıştır. Niye 
bir işletme fakültesi  içinde veya hukuk fakültesi  içinde değildir? Çünkü 
halkla ilişkilerin temelinde iletişimin temel kuralları yeraldığı için halk-
la ilişkiler, iletişim öğretiminin yapıldığı yer olan basın-yaym yüksekokul-
ları —ismi basın-yaym ama dışarda daha çok iletişim okulları olarak ge-
çer— iletişim okulları içerisinde yeralmıştır. Çünkü öğrencinin, yapılan 
iletişim öğretimini temel alarak bu bilgileri alması gerekir. Bu bilgileri 
aldıktan sonra iyi bir halkla ilişkilerci artık onun tekniğini geliştirebilir. 
Halkla ilişkiler konusunda iletişim olgu ve sürecini bu şekilde üst üste 
oturttuktan sonra asıl konu olan, yani iletişim konusunda dördüncü et-
men olan iletişimin yapıldığı kanalların halkla ilişkilerde nasıl kullanı-
lacağı konusuna gelmek istiyorum. 

Bilindiği üzere halkla ilişkiler sürekli bir gelişme içerisindedir. Es-
ki bir geçmişinin olmasına karşılık teknolojik gelişmeler halkla ilişkiler 
olgu ve sürecini de değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Tekniğini ve yönte-
mini değiştiriyor. Bu olguların daha doğrusu teknolojik gelişmenin en 
önemlisi de kanalda görülüyor. Mesajın iletildiği ya da halkla ilişkilerde 
kullanılan kanallardaki gelişmeler ile halkla ilişkiler yöntem ve teknik-
lerinde de değişmeler oluyor. 

Çağımız, biliyoruz ki teknolojik çağ ve hızlı teknolojik gelişmeler var. 
Hatta bu gelişmeler o kadar hızlı ki bir alanda dün yaptığımızı belki ya-
rın beğenmeyeceğiz, başka kanallar bulacağız. O bakımdan halkla ilişki-
lerin iletişim kanallarında da bir takım değişmeler var. Bugün artık 
halkla ilişkilerin kanalları eski klasik kanalların dışına taşmış durumda. 
Anımsarsak halkla ilişkiler kanallarını, klasik yöntemle yüz yüze ilişki-
lerin ağırlıklı olduğunu görürüz. Konferanslar,  basın toplantıları, geziler, 
yarışmalar, ödüller gibi klasik yöntem diyeceğimiz bir takım yöntemler 
var. Günümüzde ise giderek artan dozda yeni kanallar ortaya çıkıyor. Bu 
kanallardan en önemlisi kitle iletişim kanalları, İletişimde kullandığımız 
kitle iletişim kanallarını günümüzde halkla ilişkilerde de kullanmaya baş-
ladık ve bunun da süratle değişmesi sözkonusu. Ben konum olarak kitle 
iletişim araçlarının halkla ilişkilerde kullanılmasına değinmekle birlikte, 
daha çok radyo ve televizyona ağırlık vereceğim. Çünkü diğer konuyu, 
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basından nasıl yararlanılacağı konusunu, Oya Tokgöz arkadaşımız anla-
tacak. 

Radyo ve televizyonu artık halkla ilişkilerde bulunan tüm kişiler, ku-
rumlar klasik yöntemle tekniklere ek olarak kullanmaktadırlar. Bir an-
lamda bugün artık halkla ilişkilerde kullanılan klasik yöntemlerle kitle-
sel iletişim konusunda kullanılan teknikler birbirine girmiş durumdadır. 
Bir örnek vermek gerekirse, şu anda yapmış olduğumuz toplantı bir halk-
la ilişkiler semineri ve şu anda biz yüz yüze bu toplantıyı yapıyoruz. Ol-
dukça geniş bir izleyici topluluğu ile karşı karşıya, yüz yüze iletişim 
yöntemini kullanıyoruz. Ama bir de istiyoruz ki, bizim bu yaptığımız top-
lantı basında da yankı bulsun, istiyoruz ki, radyo ve televizyonda da yan-
kı bulsun, bu ne demektir? Bir anlamda bu tekniklerin artık iç içe girmesi 
demektir. Halkla ilişkilerde bugün artık klasik tekniklerle yetinilmemekte, 
bu yapılan çalışmaların çok daha geniş kitlelere aktarılması istenmekte-
dir. Hatta TRT Haber Dairesi'nden arkadaşlar şunu söylerler : Öyle top-
lantılar biliriz ki, biz gitmediğimiz için toplantıya başlamıyorlar. Bu ol-
dukça ilginçtir. Amacının dışına çıkarak bir halkla ilişkiler sözkonusu. 
Toplantı hazır, herşey hazır ama TV gelecek diye toplantı başlamı-
yor. Bu kitle iletişim araçlarına ne denli önem verildiği konusunda 
güzel bir örnek oluşturuyor. Kitle iletişim araçlarından yararlanma 
konusu kuşkusuz halkla ilişkiler açısından son derece işlevsel, neden iş-
levsel? Çünkü kitle iletişim araçları mesajımızı kamu sektörü olsun, özel 
sektör olsun milyonlara aktarabiliyor. Zaten en önemli özelliği bu. Artık 
günümüzde toplumlar küçük ölçekli değil, milyonlara varan toplumlar. 
Hatta uydu kanalı ile mesajınızı milyarlara verebiliriz. Son bir örnekte 
1986'da Meksika'daki futbol  şampiyonasını birbuçuk milyar kişinin izle-
diğidir. Şimdi burada halkla ilişkiler varmıydı ayrı bir konu. Ama en 
azından kanalın gücünü göstermesi açısından, yapacağınız bir halkla iliş-
kilerin ne denli geniş kitlelere ulaşacağı konusunda küçük bir örnek oluş-
turuyor. Elektronik basından yararlanma ya da TV'den yararlanma kuş-
kusuz herkesin istediği bir şey. Ancak, bunların kullanılmasında bazı ku-
rallara uyulması gerekir. 

Kanalın seçiminde, gerekse ulaşacağımız hedefin  seçiminde çok bilgi 
sahibi değilsek, milyonlara sesleneceğini umduğumuz mesajın hiç etkisi de 
olmayabilir ya da umduğumuz etkiyi bulamayabiliriz. Bunun için kitle-
sel iletişimde —buna yazılı basını da katıyorum— bulunurken, halkla 
ilişkilerde bulunurken, sesleneceğimiz kitlenin özelliklerini çok iyi bil-
memiz gerekiyor. Bu sadece halkla ilişkilerde değil, bütün konularda 
önemlidir. Halkla ilişkilerde bir mesaj veriyoruz. Karşımızdaki hedef  kit-
leyi iyi tanıyamazsak, özelliklerini iyi bilmezsek yapacağımız halkla iliş-
kilerin verimli olması kuşkuludur. Bunun için şu özellikler aranmalıdır. 
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Birincisi, seslendiğimiz kitle bizim ulaşmak istediğimiz kanalların yayın 
kapsamına giriyor mu? Örneğin; TV'ııin ikinci kanalından bir mesaj ile-
tiyoruz. Verdiğimiz bir mesaj eğer Güneydoğu Anadolu'yu ilgilendiriyor-
sa ve o alan yayın kapsamına girmiyorsa, bizim amacımıza ulaşmamız söz-
konusu olamaz. İkincisi, bizim seslendiğimiz bu kitle yayın kapsamında 
olmasına rağmen acaba izleme olanağına sahip mi? Yani maddi olanağı 
var mı? Bu da çok önemli, gönderilecek bir mesajı çok iyi hazırlayabili-
riz, ancak izleyicinin olanağı yoksa yine hedefe  ulaşamamış oluruz. Oysa, 
halkla ilişkilerdeki amacımız hedefe  ulaşmaktır. Üçüncü özellik, verdiği-
miz mesajın zamanı, izleyicinin kendi izleme zamanıyla uyuşabiliyor mu? 
Örneğin çalışan kadına seslenen bir halkla ilişikler programını, kadının 
çalıştığı saatte verirsek, amaca yüzde 1, belki de daha az oranda ulaşıla-
caktır. Dolayısıyla saydığım üç temel etmeni gözönünde bulundurarak, 
halkla ilişkilerde bu kanalları ancak kullanabiliriz. Bunun dışında yapı-
lacak olanlar sadece halk deyimiyle yasak savma, "biz radyo ya da 
TV'nin kanalını kullandık" demekten öteye geçmez. Bu genel girişten 
sonra, Türkiye'de halkla ilişkiler açısından elektronik basın dediğimiz 
radyo ve TV'den yararlanma durumuna geçmek istiyorum. 

Buna bir yerde video olgusunu da katmak gerekir kanısındayım. He-
pimizin bildiği gibi ülkemizde radyo ve TV bir tekel halinde düzenlenmiş. 
Hatta o denli devletin tekeli halinde olmuş ki, 1961 Anayasasından sonra 
lıem tekeli hem de özerkliği Anayasa kapsamına alınmış. 1982 Anayasa-
sında aynı durumu görüyoruz. Gerçi yapısal bir takım değişikliklere uğ-
ramış. Özerklik gitmiş, tarafsızlık  gelmiş, yasalar değişmiş, yasalar tüm-
den kalkmış. Son duruma gelecek olursak, bir olgu olarak bir tekel var. 
Radyo ve TV'den halkla ilişkilerde yararlanmak olgusunu bu yayın teke-
lini gözönünde bulundurarak düşünmek gerekiyor. Son duruma değin-
mek gerekirse, 2954 sayılı yasa radyo ve televizyonun TRT'nin tekelinde 
olduğunu belirten bir yasa .Bu yasa, yalnızca TRT'yi değil, Radyo ve Te-
levizyon Yüksek Kurulu'nun da yapısını düzenliyor. Ama temelde TRT'-
nin işleyişini geniş olarak düzenlemekte. Bu yasaya baktığımız zaman, 
özellikle halkla ilişkiler açısından nasıl bir durum olduğunu şu madde-
lerde görüyoruz: —Genelde TRT tekel olduğu için, kamu kuruluşu oldu-
ğu için, kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler konusunda yayınlarına da yer 
vermek zorunda. Yani kamu kurumları kendi halkla ilişkilerini yönetir-
ken TRT'nin radyo ve televizyon yayınlarından yararlanmak durumunda. 
Özel sektöre geldiğimiz zaman ise durum farklı.  Ülkemizde şu anda özel rad-
yo ve televizyon olmadığı için bu konuyu biraz sonra daha değişik bir 
biçimde ortaya koymak istiyorum. İlk bakışta radyo ve televizyon kuru-
munun kamu kurum ve kuruluşlarına açık olduğu gözleniyor. Birinci 
açıklık her şeyden evvel haberlerde görülüyor. Bugün hepimiz görüyoruz. 
Kamu kuruluşlarının ayrıntı bile olabilecek çalışmaları haberlerde yer 
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alıyor. Bu bir anlamda halkla ilişkilerdir. Kamu kurumlarının halkla iliş-
kileri haberler yoluyla aktarılmaktadır, kamuoyuna. Bu birincisi ama 
haberlerin dozu nedir? Nasıl olmalıdır? Bu da tartışılabilir. Bu bir siya-
sadır, politikadır. Aksayan yönleri olabilir. Ama bir olgu olarak haber-
lerde kamu kuruluşlarının çalışmaları özellikle yansıtılmaktadır. îkinci ola-
rak, yine TRT yasasında kamu kuruluşlarıyla, özellikle eğitim konusunda 
sıkı bir işbirliği öngörülmektedir. Dolayısıyla, TRT ile kamu kuruluşları 
arasında eğitim konusunda sıkı işbirliği var demektir. O halde bu bir ba-
kıma, kamu kuruluşlarının eğitim programları aracılığı ile halkla ilişki-
lerini düzenlemektedir. 2954 sayılı yasadaki bu kurallar, maddeler bir 
bakıma eski yasada da vardı. Eski olan bir maddeye değineyim. Yeni ya-
sada 18. madde (359 sayılı yasada 11. maddeydi.) Bu madde hükümet bil-
dirilerine ayrılmıştır. Derki. "Hükümetle ilgili bir takım güncel konula-
rın radyo ve televizyondan verilmesi, asıldır." Bu daha önce de vardı. Bu 
halkla ilişkilerin güncel olan kamusal faaliyetlerine  has olan bir madde. 
Asıl değinmek istediğim konu, 19. madde: "Hükümet Uygulamalarının 
Tanıtılması" başlıklı madde. Bunun somut örneği, "icraatın içinden" prog-
ramı. Bu yeni bir olgu, izninizle okumak istiyorum. 

"Madde 19" : TRT kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hak-
kı doğuracak nitelikte olmayacak, ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydı 
ile, mevzuat veya idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile 
başarıya ulaşacak hükümet uygulamalarının gerekçelerinin, yararlarının, 
vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçla-
yan, tanıtıcı radyo ve televizyon programları hükümet tarafından  TRT 
kurumu dışında hazırlanır ve kurum tarafından  haber bültenleri dışın-
da yayınlanır." Bu durum daha önce içinde olduğumuz bir olgu idi, 2954 
sayılı TRT yasasında ilk olarak düzenlenmiştir. Bunun anlamı, hüküme-
tin yaptığı ve kamuya tanıtılmasında yarar gördüğü —ama koşulları gibi 
uygulamaları yani kamu kuruluşlarının halkla ilişkilerini de bu maddeye 
göre vermek olanaklıdır. Sanıyorum ki, bu kamu kuruluşlarına hükümet 
tarafından  verilen bir düzenleme. Bu iyi mi kötü mü tartışılabilir. Özel 
sektöre gelindiğinde ilk bakışta yasal olarak herhangi bir yararlanma ön-
görülmemektedir. Ama halkla ilişkiler kavramını biraz zorlayarak halkla 
ilişkilerin içine reklam kavramını sokarsak —ki ben buna inanırım—2954 
sayılı yasada özel sektörle ilgili bir düzenleme öngörülmüştür. 26. mad-
dede reklam konusu düzenlenmiş. "TRT kurumu görev ve yayın esaslarına 
uymak koşulu ile gerçek kişiler, kurumlar ve özel hukuk tüzel kişilerince 
de hazırlanan programlı veya programsız reklam kuşaklarını radyo ve te-
levizyondan yayınlayabilirler." Yalnız burada bir kural getirmiş; "yanıltıcı 
haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürünleri kö-
tüleyici, herhangi bir ürünün israfını  telkin ve ima edici ve genel olarak 
memleketin ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilmez. Si-
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yasi propaganda yapılamaz" der. Bu madde yeni bir madde. Bu açıdan 
baktığımızda özel sektör rahatlıkla ama para karşılığı, kendi halkla iliş-
kilerini geniş olarak, dar olarak ise kendi reklamını yapabiliyor. Geniş an-
lamlı halkla ilişkiler olarak, "benim şu malımı al" diye değilde, o ku-
rumun faaliyetlerini  yansıtarak da yapılabilir. Yani herhangi bir sınırlama 
yok. Bunu çeşitli bankalar ve kuruluşlar ile KİT'lerde görüyoruz. Yalnız 
bu kadar mı? Değil. Yine, bir yerde TRT ile halkla ilişkiler faaliye-
tinde bulunmak isteyen o kurum arasındaki ilişkilerden doğan bir durum 
sanırım. Çeşitli kurumların halkla ilişkilerden doğan faaliyetleri  de yan-
sıtılmakta. Ancak kamu yararına olan faaliyetleri  yansıtılmakta. Büyük 
holdinglerin çalışmaları zaman zaman kamu yararı gerekçesi ile birlikte 
verilmektedir. Son olarak, TRT konusunu bundan istiyorum. Son olarak 
değinmek istediğim konu. Video olgusu. Gerek kamu, gerekse özel sek-
törde her ne kadar milyonlara bir anda seslenme olanağı yoksa da video' 
dan görsel ve işitsel olmasından dolayı yararlanılması sözkonusu. 

Teşekkür ederim. 
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GAZETECİLİK-HALKLA İLİŞKİLER İLİŞKİSİNDE YAZILI BASININ 
ROLÜ VE ÖNEMİ 

Oya TOKGÖZ 

Kitle letişim Araçları ve Halkla İlişkiler 

Hiç kuşkusuz, günümüzde gazetecilik-halkla ilişkiler ilişkisinde tüm 
kitle iletişim araçlarının rolü bulunmaktadır. Kitaptan sonra en eski kitle 
iletişim aracı olma niteliğini koruyan gazetelerin ise bu ilişkideki rolü ve 
önemi diğer kitle iletişim araçlarına göre farklı  bir konumdadır. Günü-
müzde "yazılı basın" diye nitelenen gazeteler ve dergiler halkla ilişkiler 
alanında büyük ve önemli görevler üstlenmiş durumdadırlar. 

Yazılı basın halkla ilişkiler alanında, radyo ve televizyon gibi sözlü 
basın araçlarının yanında, yüzyılların getirdiği birikimden ötürü, sözlü 
basın araçlarına göre ayrıcalıklı durumunu hâlâ korumaktadır. Bu durum 
ise, yazılı basının sözlü basın araçlarından daha önce gelişmesi, yazılı 
basın kurallarının sözlü basın araçlarınca da benimsenip, kullanılmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar bir yana, yazılı basının halkla iliş-
kilerle olan ilişkisi çok yakın ve derinliğinedir. 

Yönetim -Halkla İlişkiler- Gazetecilik İlişkisi 

Halkla ilişkiler yazılı basın ilişkisi denilince ilk önce akla, gerek kamu 
gerekse özel sektörde olsun yönetimin yönetileni tanıma ve yönetimi ta-
nıtma işlevlerinde yazılı basının rolünün ne olduğu gelir. Yazılı basın, 
yönetim hakkında yönetilenlere bilgi verir, enformasyon  sağlarken, yö-
netilenlerin düşündüklerini açıklamayı ihmal etmez. Buna karşılık, yöne-
timin yazılı basına halkla ilgili haberleri benimsetme görevi, gücü yok-
tur. Nedenine gelince, yazılı basın dünyanın pek çok ülkesinde büyük 
çoğunlukla özel girişimin elindedir, kâr amacı ile çalışır. 

îşin diğer bir ilginç yönü daha vardır. Yönetim, kendi yönetimini sağ-
lamlaştırmak, korumak ,pekiştirmek için bilgi toplar. Yüzyıllardır bu 
amaç hep böyle işleyip durur. Basının temel görevi haber verme olduğu 
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basın veya halkla ilişkiler büroları, bilgi verme işlevini yerine getirmiş 
olurken, yazılı basın kendisine yollanan basın bültenine eğer haber ola-
rak kullanılacaksa basit bir redaksiyon işlemi uygulayarak sayfalarına  yer-
leştirebilir. Daha doğru bir deyişle, "bir taşla iki kuş vurmuş" olur. Yal-
nız, yukarıda anlatılan bu süreç her zaman sağlıklı olarak işlemeyebilir. 
Halkla ilişkiler birimleri ile basın arasındaki etkileşim, basına bilgi ver-
meme şekline de dönüşebilir. Yazılı ve sözlü basınla halkla ilişkiler bi-
rimleri arasındaki etkileşim sağlıksız bir şekilde işlemeğe başlarsa, ba-
sın kendine yeni haber kaynakları bulma yolları aramağa başlar. Yeni 
yaklaşımlar kullanarak, dolaylı veya dolaysız şekilde, yönetimden kaynak-
lanan bilme ve tanıma uyumsuzluğunu giderecek yöntemlere başvurur. 

Bu durum, zaman zaman hassas bir denge üzerine kurulu basın ve 
halkla ilişkiler ilişkisini zedeleyebilir, bozabilir, hatta koparabilir. Do-
laylı ve dolaysız yollardan haber sağlama bakımından basının başvurduğu 
yöntemlerden bir tanesi, yönetimden haber sızdırmadır (news leak). Yö-
netimin katı tutumu, ilişkileri koparma/koparmama dengesinde tutması, 
basının haber sızdırma yönündeki alışkanlığını arttıracaktır. Daha çok, 
"özel haber" yapma yolları arayacak, masraflı  olsa bile, araştırıcı gaze-
teciliğe yönelecektir. Araştırıcı gazetecilik yanında, açıklayıcı ve yorum-
layıcı gazetecilik yapma yönünden de yollar deneyecektir. Bu sayılanlar, 
günümüzde yazılı basının yönetileni haberli kılma bakımından başvurdu-
ğu olağan, alışılmış yöntemlerdir. 

Haber sızdırma mekanizmasının sık sık çalışmasını istemeyen yöne-
timler, zaman zaman basını bilgilendirme yollarını da denerler. Zaman 
zaman da eksik bilgi verirler, bu kasıtlı olabildiği gibi, kasıtlı olmayacak 
şekilde de yapılabilir. Bazan da tümden atlatma yoluna gidebilirler. Gü-
vendikleri basın mensuplarına, bilgi olarak yazılmaması kaydıyla bazı 
noktaları açıklarlar. Basının sağır kalmamasını sağlayan bu yaklaşım, yu-
varlak sözlerle acele bilgi verme şeklinde yapıldığı için, basınla yönetim 
arasındaki ilişkilere soğukluk girmesini önler. 

Gazetecilik terminolojisinde "off  the record bilgi verme" diye adlan-
dırılan bu yaklaşımın arkasında basın mensuplarının meslek sorumluluk-
larını denemek yatmaktadır. Kendisine off  the record olarak verilen bil-
gileri, anonim kaynak göstererek yayın organında kullanan gazeteci, yö-
netimdeki kendisine haber veren kaynağın başını belaya sokabilir. Bu 
durumda, yönetim yazılanların yayın organından ispat edilmesini isteye-
bilir. Böyle durumlara düşmemek için dikkat gösterilmelidir. 

Basın Toplantısı, Basın Konferansı,  Basın Turları 
Basın bülteni hazırlayan basın ve halkla ilişkiler büroları, aynı za-

manda, yönetimin tanıtılmasına yardımcı olmak üzere, basın toplantısı, 
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basın konferansı  da düzenleyebilirler. Ayrıca, basın turları, seyahatları ile 
yönetimin tanıtılması için çalışabilirler. Basın toplantısı ve basın konfe-
ransının hazırlıkları, hiç kuşkusuz basın bülteni veya basın bildirisi ha-
zırlamaktan daha uzun zaman çalışma ve emek sarfetme  ister. Doğal 
olarak, bunları düzenleme çalışmaları yanında yine basın toplantısı veya 
basın konferansında  konuşan kimsenin elinde bulunan, basına çoğaltılmış 
olarak dağıtılan metnin oluşturulması da büyük bir zorunluluktur. Basın 
bülteni, basın bildirisi, basın toplantısı veya konferansı  için hazırlandığın-
dan basınla yönetim arasındaki ilişkilere soğukluk girmesini önler. 

Basın toplantısı veya basın konferansı  halkla ilişkiler basın ilişkisi 
içinde basın bülteni, basın bildirisi hazırlama yanında daha az sık baş-
vurulan yollardır. Basın toplantısı yapmanın geçmişi, XIX. yüzyılın son 
çeyreğine kadar gitmektedir. Kıta Avrupa'sına gelen yabancı muhabir-
lerin bilgi almak için, oraya buraya sık sık başvurmalarını önlemek için, 
"basın toplantısı" düzenleme yoluna gidilmiştir. "Basın toplantısı yapma"., 
günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Gerek kamu sektöründe gerekse özel 
sektörde Türkiye'de giderek yaygınlık kazanmaktadır. 

Basın konferansı  ise, A.B.D.'de Başkanın basınla haftalık  konuşma-
sına verilen ad olarak, günlük kullanıma girmiştir. Gerek basın toplantısı, 
gerekse basın konferansı  yönetimin kendini tanıtması için başvurduğu 
yollardır. Basın toplantısı ve basın konferansında  basın bülteni dağıtılır, 
bunlarla katılan gazetecilerin toplantıyı daha kolay izlemeleri sağlanır. 
Örnek verilecek olursa, Türk Dış İşleri Bakanlığınca her hafta  yapılan 
olağan basın toplantısı ile Başbakan veya Cumhurbaşkanının zaman za-
man yaptıkları basın toplantıları gibi. 

Basın turları ve basın seyahatları, yönetimi tanıtma bakımından diğer 
bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Tanıtma bakımından önemi küçümse-
nemez, pahalıdır. Hazırlanması uzun zaman alır. örnek verilecek olursa 
NATO basın turları veya Güneydoğu Anadolu Bölgesine düzenlenen ba-
sın turları gibi. Ayrıca, çokuluslu örgütler ve çok uluslu şirketlerin önemli 
toplantıları için devamlı veya geçici basın merkezleri kurmaları, diğer 
bir basın-halkla ilişkiler ilişkisini oluşturmaktadır. Basın merkezinde ga-
zetecilerin rahat haber alma ve göndermeleri bakımından her türlü ko-
laylık gazetecilerin emrine verilir. Örneğin: daktilo makinası, telefon, 
teleks, bilgisayar terminali, faks,  her türlü basılı malzemenin çoğaltıl-
ması gibi. Önemli basın merkezleri uygulamalarına örnek olarak NATO, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OPEC, İslam Konferansı  verilebilir. 

Değerlendirme 
Gazeteciliğin günümüzde amacı dünyayı tanımlamadır. Sokaktaki ada-

ma dünyanın resmini sunmadır. Halkla ilişkiler ve gazeteciliğin temelinde 
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iletişim olgusu yatmaktadır. Yalnız dikkat edilecek en önemli nokta, ga-
zeteciliğin iletişimle olan ilişkisinin genelde işleyiş açısından tek yönlü 
olmasıdır. Daha doğru bir deyişle, gazetecilik yapan araçlar tek yönlü 
iletişimi sürdüren araçlardır. Buna karşılık, halkla ilişkilerin amacı çift 
yönlü iletişimi kurabilmektir. Halkla ilişkiler gazetecilik ilişkisinin be-
lirleyicisi, bu hassas ilişkisinin sağlanması, sürdürülmesidir. 

>ii 
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"HALKLA İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ" 

İbrahim ÇAMLI* 

Sayın Başkan, 
Sayın Prof.  Tortop, Sayın Prof.  Dinçer, değerli meslektaşlarım: 

Konu akademik niteliktedir. Bu nedenle, söze başlamadan, bana bir 
akademisyen değil bir uygulayıcı olduğumu hatırlayarak bakmanızı ve 
hoşgörünüzü esirgememenizi rica edeceğim. Nitekim konuşmamda teori-
den çok uygulama üzerinde duracağım ve halkla ilişkilerde araştırma tür-
leri ve bunların özelliklerine gayet kısa olarak değindikten sonra, size sun-
mayı tasarladığım üç vaka raporuna geçeceğim. 

H. İlişkilerde, uygulamada rastladığımız kadarı ile, üç ana araştırma 
türü vardır. Bunlar: 

1) Kamuoyu yoklamaları 
2) Halkla ilişkilerin işlevine özgü, halkla ilişkiler kampanyalarını des-

tekleyici malzeme sağlamak amacı ile yapılan tarih ve sanat araş-
tırmaları, ve 

3) Kuruluş içi araştırmalardır. 

Önce kamuoyu yoklamalarım ele alalım: 
Halkla ilişkilerde kamuoyu yoklamaları, genellikle, kampanyaların 

stratejisini kurmaya ve mesajı şekillendirmeye yarayan verileri sağlamak 
veya kampanya sonunda düzenlenen ve mesajın hedefe  ulaşıp ulaşmadı-
ğını, ulaşmışsa nasıl bir tepki yarattığını ölçmek için yapılan anketler şek-
linde belirmektedir. Bunların birincisine pretest, ikincisine posttest de-
mekteyiz. 
* Gazeteci/H. İlişkiler Danışmanı. Basın Organizasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üye3i. 

A.J. Wallis Ltd. London (H. ilişkiler) Türkiye Temsilcisi. Uluslararası Basın Ensti-
tüsü (IPI) Üyesi. Uluslararası H. ilişkiler Derneği (IPRA) Konsey Üyesi. Türk 
Tanıtma Vakfı  Kurucu Üyesi, 
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Biz burada sadece pretest'ten söz edeceğiz. Zira, posttest tipi anket, 
daha çok, kontrol işleminin gazete ilanları ile radyo ve TV spotlarının ha-
tırlanıp hatırlanmadığının saptanması ile daha somut bir şekilde gerçek-
leştirildiği reklam kampanyalarında uygulanmakta, halkla ilişkilerde ise 
buna nadiren rastlanmaktadır. 

Pretest'in halkla ilişkiler araştırmalarında yerini böylece saptadıktan 
sonra, bu anket türünde uygulanan örnekleme yöntemini ve buradan yü-
rüyerek bunun halkla ilişkilerdeki özel anlamını belirtelim. 

Uygulanan yöntem, genellikle, tüketici eğilimleri araştırmaları, veya 
geniş kapsamlı sosyal araştırmalar gibi büyük halk kitlelerine dönük an-
ketlerde uygulanan kantitatif  örnekleme sisteminin tersine, belirli toplum 
kesitlerinin içinden, önceden belirlenen sınırlı sayıda örneklerin kullanıl-
dığı, salt kalitatif  olan, "Quota Sampling" sisteminin en dar anlamında ele 
alındığı bir yöntemdir. Bunun da nedeni, halkla ilişkiler disiplininde, araş-
tırmada kullanılan örneklerin, temsili olmanın ötesinde, kampanyada hitap 
edilen hedef  ile özdeş olmalarının tercih edilmesidir. Bu tercih de, örnek-
lerin başlı başına bir kamuoyu oluşturucusu, başka bir deyimle "Opinion 
Makers" olanlar arasından seçilmeleri halinde, mesajın iletilmesinde daha 
çok isabet sağlanacağı düşüncesine dayanmaktadır. 

Kuşkusuz uygulanan bu yöntemin de istisnaları vardır. Birine, ka-
musal niteliği ağır basan ve pretestlerinde kantitatif  örnekleme sistemini 
uygulayan kuruluşlarda rastlanmaktadır. Bir diğerine, gene bu tür kuru-
luşlarda, fakat  değişik bir maksatla yapılan anketlerde rastlanmaktadır. 
Bu anketler esas itibarı ile pretest karakterinde olmakla beraber, belirli bir 
kampanya inşası için veri toplamak yerine kuruluşun kamuoyuna nasıl 
bir imaj yansıttığını ölçmek ve buna dayanarak, gerekirse kuruluş içinde 
bazı reformlara  girişmek için yapılmaktadır. Tabii burada da, uygulanan 
örnekleme sistemi kantitatif  karakterdedir. 

H. İ. Kampanyalarını destekleyici malzeme sağlamak amacı ile yapılan 
tarih ve sanat araştırmalarına gelince: 

Bunlar hakkında başlıktan çıkan tanımın dışında söylenecek fazla  bir-
şey yoktur. Sadece, bir kısmının ürüne ("Product") dönük, yani doğrudan 
ürünü yüceltmeye dönük, bir kısmının ise hizmet adı altında salt kuru-
luşun imajını yüceltmeye dönük kültür girişimlerini oluşturmaya yara-
yan araştırmalar oldukları ilave edilebilir. 

Son olarak da, Kuruluş içi araştırmaları ele alalını: 

Daha doğrusu, adına H.î. faaliyeti  yürütülen kuruluş'un etüdü diye 
isimlendirebileceğimiz bu araştırma türünün, önce değindiğimiz türlere 
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göre açık olan farklılıklarından  başka bir özelliği de, kuruluş'un H.î. mü-
dürü ve/veya danışmanının, araştırmayı, başka uzmanlık dallarında çalı-
şanlara başvurma gereği olmadan kendi kompetansı içinde yürüttüğüdür. 
Bu araştırmalarda amaç ise, kuruluşla ilgili tüm nitelik ve nicelikleri 
kapsayan bilgilerin toplanması ve sistemleştirilmesidir. Bu bilgi tablosu, 
daha sonra, gerek hedef  kitleye dönük bir imaj birikimi oluşturmak için 
yapacağı rutin çalışmalarda (Preventive PR), gerekse elde olmayan ne-
denlerle meydana gelen imaj krizlerini karşılamak için başvuracağı giri-
şimlerde (Curative PR), H.İ.'cinin temel tanıtım malzemesini teşkil ede-
cektir. 

Belirtilmesi gereken bir husus da, H.î. uzmanının bu araştırmayı ya-
parken çoğu zaman bir gazeteci sezisi ile hareket ederek kuruluş yetkili-
lerinin bile farkında  olmadıkları kuruluş ile ilgili haber-imaj değerindeki 
bazı özellikleri keşfetmesi  gerektiğidir. Nitekim, H.İ. uzmanı bununla da 
yetinmeyerek, kuruluşun faaliyetleri  sırasında ortaya çıkabilecek bu ka-
rakterdeki özelliklerin saptanabilmesi için kuruluş yetkililerini eğitecek 
ve bu tür gelişmelerle ilgili bilginin kendisine sistematik bir şekilde ulaş-
tırılmasını sağlamak üzere kuruluş kompleksi içinde bir haberleşme ağı 
kuracaktır. 

Şimdi de izninizle vaka raporlarına geçiyorum. 

1) PRETEST ARAŞTIRMASI 

Bu araştırmada dar "Quota Sampling" yöntemi uygulanmıştır. Yani 
belirli toplum kesitleri içinden önceden belirlenen sınırlı sayıda örnekler 
kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili olarak yayımlanan raporda bu gruplar 
"Referans  Grupları" olarak adlandırılmıştır. 

Araştırma, 1979'da, "Türkiye'de Sigorta'mn 100. yılı" vesilesi ile Tür-
kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından  yaptırılmıştır. 
Maksat, kamuoyu oluşturucularından oluşan örneklerin Türkiye'de sigor-
tacılıkla ilgili olarak eğilim ve görüşlerini saptamak ve elde . edilen veri-
lere dayanarak sigorta konusunda eğitici karakterde bir bilinçlendirme 
kampanyası düzenlemekti. Anket ve onu izleyen rapor, İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi Finans ve Finansal Kurumlar Yönetimi Enstitüsü 
tarafından  gerçekleştirilmiş ve çalışmalar Prof.  Dr. Atilla Gönenli yöne-
timinde, başta Doç. Dr. Ünal Bozkurt ve aynı fakültenin  Pazarlama ve 
Pazarlama Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof.  Dr. Kemal Kurtuluş olmak 
üzere bir uzmanlar heyeti ile yürütülmüştür. Araştırmanın yön, kapsam 
ve soru formunun saptandığı çalışmalara, Müşterimiz Sigorta ve Reasü-
rans Şirketleri Birliği'nin Tanıtım Komitesi Başkam ve Halk Sigorta Ge-
nel Müdür Yardımcısı Özkan Kaymak ve Birliğin H.İ. Danışmanı İbrahim 
Çamlı da katılmıştır. 
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Rapor 53 sahifedir.  55 tablo içermektedir. Raporu Özkan Kaymak'ın 
kısa bir notu ile Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda mu-
hafaza  edilmek üzere Okul Müdürü Prof.  Dr. Ferruh Dinçer'e sunacağım. 
Burada sadece, daha önce söylediklerimle doğrudan ilişkisi olan ve örnek-
leme sistemimizi belirleyen, raporun 11. sahifesindeki  toplam 368 kişiden 
oluşan "Referans  Grupları" tablosunu okuyacağım: 

Referans  Grubu Olarak Kabul 
Edilen Meslek Grupları 

1. Din Adamları Grubu 

2. Öğretim Üyeleri Grubu 

3. Politikacılar-Bürokratlar Grubu 

4. Haber dışı TRT Grubu 

5. Yazılı ve Sözlü Basın 

6. îş Adamları Grubu 

7. Öğretmenler Grubu 

8. Teknik Adamlar Grubu 

9. Hukukî ve Malî Müşavirler Grubu 

1. Grubu Oluşturanların Meslek 
2. Alt Ayrımları 

Müftü,  yönetici, imam-müezzin ve 
din eğitimcisi 
Üniversite öğretim üyesi ve öğre-
tim yardımcısı 
Politikacı ve kamu kuruluşları üst 
yöneticileri 
Program görevlileri, yapımcı, su-
nucu ve diğer yetkililer 
Basın yöneticisi, yazar, muhabir ve 
TRT habercileri 
Yönetim Kurulu Başkanı, üyesi, di-
ğer üst kademe yöneticileri 
İlkokul öğretmeni, ortaokul öğret-
meni ve lise öğretmeni 
Mimar, mühendis, müteahhit-mi-
mar ve müteahhit 
Özel sektör hukuk müşavirleri ve 
malî müşavirler. 

2) BİR KAMPANYAYI DESTEKLEYİCİ, ÜRÜNE DÖNÜK 
TARİH ARAŞTIRMASI 

Bu araştırma, yukarıda sözü geçen pretest araştırmasını izleyerek ay-
nı vesile ile, aynı müşteri için düzenlenen ve amacı Türkiye'de sigorta bi-
lincini geliştirmek olan kampanyaya malzeme sağlamak üzere yapılmış-
tır. Araştırma sonuçları, basın bildirisi ile birlikte dağıtılan bilgi dosya-
larında ("Press Kit") yer alan bir "Bilgi Föyü"nde yazı haline getirilerek 
değerlendirilmiştir. 
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Konu, Osmanlı dönemindeki Derbend teşkilatıdır. Adı Farsça'daki Der 
(geçit) ve Bend (tutmak) sözcüklerinden kaynaklanan bu müessese, bazı 
belirli niteliklere sahip fertlerin,  İmparatorluğun tehlikeli sayılan yolla-
rını korumaları ve bu yollardan geçenlerin mallarına zarar gelmesi ha-
linde bu zararı tazmin etmelerine karşılık bazı vergilerden (şeri olma-
yan Avarızı Divâniye ve Tekâlifi  Örfiye  vergileri) muaf  tutulmalarını ön-
görüyordu. Vergi muafiyeti  karşılığında böyle bir vazifeye  talip olanlar 
genellikle söz konusu yolların üzerinde bulunan köylerin halkları oluyor-
du. Derbendçi denilen bu kişiler, işlevlerini müştereken ve biribirine kefil 
olarak yürütüyorlardı. Üç yüzyıl süren ve ilk izlerine II. Murat ve Fatih 
döneminde rastlanan Derbend düzenlemesi modern sigortacılığın bütün 
öğelerini içermekteydi. 

Araştırma, Doç. Dr. Cengiz Orhonlu'nun "Osmanlı İmparatorluğu'nda 
Derbend Teşkilatı" (1963) kitabından hareketle İbrahim Çamlı ve ken-
disine yardımcı olan değerli gazeteci-araştıncı Niyazi Ahmet Banoğlu ta-
rafından  Başbakanlık ve Topkapı Müzesi arşivlerinde sürdürülmüştür. 

Bu araştırma ile ilgili dört belgeyi de Ankara Üniversitesi Basın Ya-
yın Yüksek Okulu'nda muhafaza  edilmek üzere sunacağım. Birinci belge, 
biraz önce söz ettiğim, konuyu daha ayrıntılı şekilde işleyen Bilgi Föyü'-
dür. Diğer üç belgeden ikisi Başbakanlık Arşivi'nden çıkarılan Kanuni 
dönemi sadrazamı Rüstem Paşa ile, II. Selim dönemi sadrazamı Sokullu 
Mehmet Paşa'nm konu ile ilgili buyrultularının fotoğraflarıdır.  Fotoğraf-
ların arkasında, metnin Osmanlıcası, Türkçe çevirisi ve diğer bilgileri içe-
ren resim altlan yapışıktır. Son belge ise 16. yy'da bir Derbend Köyü'nün 
nüfus  sayımına aittir. Ayrıntılar ilgili fotoğrafın  resim altında verilmek-
tedir. 

3) KURULUŞUN İMAJINI YÜCELTMEYE DÖNÜK KÜLTÜR 
PROGRAMI İÇİN SANAT ARAŞTIRMASI 

Bu araştırma örneğinin özelliği, ona neden olan kültür programının 
belirli bir kampanyaya destek sağlamak için yapılmadığıdır. Nitekim, H. 
İlişkilerde, kampanyalardan bağımsız, başka vesilelere dayanarak yapılan 
kültür programlarına zaman zaman rastlanmaktadır. 

Örneğimizde müşteri, Türkiye'nin en büyük ilaç üreticilerinden Deva 
Holding; vesile, bu kuruluşun 25. yıldönümü; program ise, Osmanlı döne-
minde ruh hastalıklarının tedavisi için çalman müziğe dayalı, 27 Eylül, 
1983 tarihinde Topkapı Sarayında Akağalar Kapısı önünde zamanın otan-
tik sazları kullanılarak verilen konserdir. 

Araştırmamıza gelince, o da, bu tür müziğin niteliği ve tarihçesi ile, 
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Osmanlılar'da hangi tarih ve mekânlarda uygulandığı, ilgili tarihlere ait 
bestelerin bulunup modern notaya transkripsyonlarmın yapılması üzerine 
olmuştur. 

Müziğin tarihçesi ve niteliği, Milliyet Gazetesi Kahire Muhabiri Mu-
rat Bardakçı tarafından  araştırılmış, bu arada, Osmanlı Devleti'nde tedavi 
müziğinin en belirli uygulanış tarihinin II. Beyazıd dönemi, mekânının 
da bu padişahın kurduğu Edirne Darüşşifası  olduğu saptanmıştır. Darüş-
şifa  ile ilgili araştırma, bu binanın restorasyon işlerinde çalışan Mimar-
yazar Cengiz Bektaş tarafından  yapılmıştır. O döneme yaklaşık tarihlerde 
tedavi maksadı ile çalınmış olabilen bestelerin bulunması ise yine Murat 
Bardakçı ve ITMDK öğretim görevlisi, orkestra şefi  Ruhi Ayangil tara-
fından  üstlenilmiş ve neticede, Farabi'nin tedavi müziği ile ilgili olarak 12 
makam üzerine yaptığı tasniften  sekizi kullanılmak üzere, 17. yy. da İs-
tanbul'da rehine olarak yaşayan Moldavya Prensi Dimitrius Kantemir'in 
İstanbul Türkiyat Enstitüsü'nde bulunan ve Ebcet usulü ile yazılı müzik 
risaleleri koleksiyonu ile, yine 17. yy da İstanbul'da yaşayan Polonyalı 
muhtedi Alberto Bobovski'nin British Museum'da bulunan Batı Nota İl-
kel Şekli ile yazılı müzik risaleleri koleksiyonundan 8 beste seçilmiştir. 
Bunu, bestelerin modern notaya transkripsyonu çalışmaları izlemiştir. 

Bu araştırma ile ilgili doküman olarak, Basın Yayın Yüksek Oku-
lu'na, araştırmanın sonuçları sayabileceğimiz, Topkapı'daki konser sıra-
sında davetlilere dağıtılan program dosyasını sunacağım. Bu dosya şun-
ları içermektedir: 

1) Program: Bunda, konserin repertuarı ile Saray'ın o gün ilk kez 
açılan Cariyeler Hastanesi ve Hekimbaşı Odası'nm gezilmesi ve 
Müze'deki Konyalı Lokantası'nda yemek gibi diğer etkinlikler sı-
ralanıyor. 

2) Bilgi broşürü: Bunda da, renkli resimler kullanılarak, Bardakçı'nm 
tedavi müziği üzerine giriş yazısı, Bektaş'ın Edirne Darüşşifası'nı 
tanıtan yazısı, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden Darüşşifa'ya 
ait bir alıntı, ayrıca Müze Müdürü Sabahattin Türkoğlu'nun Ca-
riyeler Hastanesi ile Hekimbaşı Odası üzerine iki yazısı veriliyor. 

Bu 3 örnekle, vaka raporlarımız tamamlanmış oluyor. Konuşmama 
son vermeden bir öneride bulunacağım: Bazı gazetelerin ve TRT'nin za-
man zaman yapmakta olduğu okuyucu ve seyirci anketleri dışında H.İ. 
kamuoyu yoklamaları olarak mesleğimizin 30 yıllık tarihinde bugüne dek 
yaptırılan araştırmalar, bildiğim kadarı ile, sadece üçtür: Mehmet Tu-
raç'ın Shell için yaptırdığı pretest ile posttest, Alaettin Asna'nm Vog için 
yaptırdığı Türkiye'de kadın giyimi eğilimleri üzerine 15.000 örnekli kan-
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titatif  anket ve bu bildiride sözü geçen Sigorta Şirketleri Birliği için yap-
tırılan araştırma. Kapsamlı kampanya stratejisi çalışmaları ile kültür 
programları projeleri de çok az. Bu meslek dalını, daha fazla  dejenere 
olmadan, teşrifatçılık,  Halkla İlişkiler yerine kişisel ilişkiler ve basma, 
özgün içerikten yoksun bildiriler empoze etmekten oluşan kısır döngü-
den kurtaralım. Biraz daha akademik, biraz daha ciddi ve biraz daha 
idealist olalım. Maddi fedakarlıklar  pahasına da olsa sosyal H.İ. alanında 
vazifeler  alalım, bu tür H.l.'in yaygınlaşmasına yardımcı olalım. Teşek-
kür ederim. 
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HALKLA İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE 
DEĞERLENDİRME 

Yard. Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT* 

Bu çalışmada önce halkla ilişkiler süreci içinde değerlendirme çalış-
malarının işgal ettiği yeri göstermeye çalışacağız, ikinci bölümde, yeni bir 
meslek veya faaliyet  alanı olan halkla ilişkiler için değerlendirme araş-
tırmalarının önemini ve gereğini açıklamaya çalışacağız. Daha sonra üçün-
cü bölümde, değerlendirmeye tabi tutulması gereken faaliyet  alanları ve 
bu faaliyetlerin  değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler üzerinde du-
racağız. 

Halkla ilişkiler biriminin çalışmalarını değerlendirecek olan halkla iliş-
kiler görevlisi veya kurumun başındaki üst yönetici veya kurum dışın-
dan birisi, kurumun halkla ilişkilerini bir bütün olarak ele almalı veya 
eğer halkla ilişkiler faaliyetlerinden  sadece birisini değerlendirecekse, o 
faaliyetin  bütün içindeki yerini gözönünde tutmalıdır. Halkla ilişkiler faa-
liyetlerini lâyıkıyla değerlendirebilmek için, onun hem kavramsal hem de 
uygulama yönünü iyi kavramak, ayrıca sosyal bilimlerde kullanılan araş-
tırma yöntemleri ve tekniklerini de iyi anlamak gerekir. Onun içindir ki, 
halkla ilişkiler çalışmaları içinde değerlendirme çok önemli bir yer tut-
masına rağmen, değerlendirme işini lâyıkıyla yapabilecek çok az sayıda 
eleman bulunması yüzünden uygulamada en fazla  ihmal edilen bir alan 
olmaktadır. Halkla ilişkilerin ülkemizde de gerek bir bilim dalı gerekse 
yöneticilerin önem verdiği bir uygulama veya meslek alanı haline gelerek 
gelişebilmesi için değerlendirme araştırmalarına önem verilmesi gerekir. 

I — HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ İÇİNDE 
DEĞERLENDİRMENİN YERİ 

Halkla ilişkiler sürecini 4 safhada  incelemek mümkündür. Bunlar: 

* Ege Üniversitesi, BYYO ve Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal 
Yayım ve Haberleşme Birimi Öğretim Üyesi. 
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Bilgi toplama-araştırma, plânlama-karar verme, uygulama ve değerlen-
dirmedir.1 

1. Bilgi Toplama-Araştırma: Bir halkla ilişkiler çalışmasında her-
şeyden önce işe araştırmayla başlamak gerekir. Kurumla ilgili belli başlı 
bilgilerin toplanması, kurumun faaliyetlerinden  etkilenen veya etkilene-
bilecek, alacağı kararlarla kurumun faaliyetlerini  etkileyen veya etkile-
yebilecek kişi, kurum ve grupların (hedef  kitlelerin) düşünce, duygu, tu-
tum ve davranışları araştırılarak ortaya konulmalıdır. Elde edilen bu bil-
giler analiz edilerek kurumun kuvvetli ve zayıf  noktaları-problem alan-
ları tespit edilmelidir. Bu aşamada yapılacak işler ve alınacak kararlar 
daha sonraki aşamalara temel teşkil edeceğinden hayati önem taşımak-
tadır. Onun için, bilginin elde edilişinden analiz ve yorumuna kadar kul-
lanılacak araç ve yöntemler çok dikkatli seçilmeli, güvenilir ve objektif 
olmalarına özen gösterilmelidir. 

2. Plânlama-Karar Verme: Birinci aşamada tespit edilen problemle-
rin çözümü için saptanacak amacın, izlenecek yolun, kullanılacak aracın, 
etkilenecek hedef  kişi, kurum ve kitlelerin Vb. bir plâna ve programa 
göre, kurumun genel politikası ve amaçları çerçevesinde önceden karara 
bağlanmasıdır. 

3. Uygulama: Karara bağlanan plân ve programın fiiliyata  geçiril-
mesidir. Burada' plâna göre ne yapıldığı ve niçin yapıldığı üzerinde dik-
katle durulmalıdır. 

4. Değerlendirme: Değerlendirme, bir norm veya kriter-ölçü kulla-
nılarak veya karşılaştırma yaparak bir şeyin değerini ortaya koyma iş-
lemidir. 

Halkla ilişkiler faaliyeti  nasıl değerlendirilmelidir? sorusuna cevap 
aranırken onun fonksiyonu,  yani yaptığı iş ve amacı nedir? sorusuna da 
cevap aranmalıdır. Çünkü bir şeyin değeri yaptığı iş ve hizmet ettiği amaç 
ile ölçülür. Bunu ortaya koymak amacıyla değerlendirme araştırmaları, 
halkla ilişkiler faaliyetleri  ile gerçekleştirilmek istenen amaçların, ne ka-
darının gerçekleştirilebildiğini tespit etmek için yapılır. 

Değerlendirme yapılırken değişik araştırma teknikleriyle, kampanya-
nın başarısı hakkında bilgi toplanır. Elde edilen sonuçların, elde edilmek 
istenen sonuçlarla karşılaştırılması, kullanılan araçların, yöntem ve tek-
niklerin tesir derecesi vb. gözden geçirilir. 

1 Scott M. Cutlip ve Ailen H. Center, Effective  Public Relations (4th ed.) (Engle-
wood Cliffs,  N.J.: Prentice-Hall 1971). Ayrıca bakınız: Craig E. Aronoff  ve Otis 
W. Baskin, Public Relations: The Profession  and the Practice, (New York: West 
Publishing 1983). 
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Değerlendirme araştırmalarının, halkla ilişkiler sürecinin araştırma-
bilgi toplama, plânlama-karar verme ve uygulama aşamalarından sonra 
geldiği kabul edilmektedir. Fakat değerlendirme araştırmalarıyla elde edi-
lecek bilgiler, halkla ilişkiler sürecinin her aşamasında ve halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin  her alanında yol gösterici olmakta, geleceğe yönelik başarı 
için ipuçları vermektedir. 

Aslında halkla ilişkilerin ne olduğu üzerinde bir görüş birliği olma-
dığı için, ölçülmesi üzerinde de değişik görüşler vardır. Bir görüşe göre, 
halkla ilişkiler bir sanattır. Sanat ürünlerinin değerinin ölçülmesi sübjek-
tif  bazı yargılarla yapılabilir. Diğer bir görüşe göre ise, halkla ilişkiler 
bir bilimdir ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle  elde edilen sonuçlar bilim-
sel bazı yöntemlerle kantitatif  olarak ortaya konulabilir. 

Halkla ilişkiler çalışmalarının idari bir fonksiyon  olduğu da düşünü-
lürse, diğer idari faaliyetler  gibi onun da plânlı, programlı ve kurumun 
amaçlarını gerçekleştirmeye katkısı olmalıdır. Çevrenin belirsizliği art-
tıkça, bilgilerin elde edilmesi için değerlendirme araştırmalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sadece gazetecilik yetenekleri, iş tecrübesi veya sosyal 
prestijine güvenerek iş görmeye çalışan halkla ilişkiler görevlileri, araş-
tırma yöntemleri, yönetim bilimleri ve sosyal davranış bilimleriyle de 
kendilerini yenilemelidirler. Çünkü, artık sadece bireysel ve mesleki tec-
rübelere dayanarak sübjektif  tahminler yapmaktan ziyade, objektif,  bi-
limsel araştırma yöntemleriyle sistematik veri toplama ve analizlerle se-
bep-sonuç ilişkilerindeki düzenlilikleri tespit yöntemleriyle, sağlıklı so-
nuçlara varılması bir zorunluluktur. 

II — DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE GEREĞİ 

Kurumların kaynakları sınırlı olduğundan, her türlü faaliyeti  lâyı-
kıyla yerine getirme imkânı yoktur. Bu yüzden kurum içinde değişik faa-
liyet birimleri arasında bir öne geçme, kurumun imkânlarından (özellikle 
bütçesinden) kendilerine daha fazla  pay ayrılması ve kurumun içinde 
daha fazla  söz sahibi olma arzusu gibi sebeplerle bir rekabet vardır. Çoğu 
zaman özellikle de mali kaynakların azaldığı dönemlerde, halkla ilişkiler 
programları-proj eleri en fazla  kesintiye uğrayan faaliyet  alanları olmak-
tadır. Bu nedenle, halkla ilişkiler birimi, kurumun amaçlarına ne ölçü-
de hizmet ettiğini somut bir şekilde göstermeli, en az diğer birimler kadar 
kurumun amaçlarına hizmet etmede önemli bir fonksiyonu  olduğunu is-
pat ederek kendini kabul ettirmelidir. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin  kurum için değerinin-yararının somut 
bir şekilde ortaya konulamaması, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  kurum 
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için taşıdığı yararın ispatlanamamasına, halkla ilişkiler birimlerinin ge-
leceklerini etkileyecek kararların olumlu yönde olmamasına sebep ola-
caktır. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin  kuruma sağladığı fayda  somut bir şe-
kilde nasıl ortaya konabilir? Öncelikle halkla ilişkiler birimi faaliyetlerini 
miktar olarak ortaya koymaya çalışmalıdır. Bu amaçla çoğu zaman cm-sü-
tun veya zaman olarak kurumla ilgili basında çıkan haber, röportaj, fo-
toğraf  vb. faaliyetlerin  niceliği yani miktarı ortaya konmaktadır. Bu faa-
liyetlerin miktarı halkla ilişkiler biriminin gayretini ifade  edebilir. Fa-
kat asıl önemli olan, basında çıkan bu yazı ve fotoğrafların  hedef  kitlede 
kurum için sağladığı yararın ortaya konulmasıdır. Bunun tespit edilebil-
mesi için ise, değerlendirme araştırmalarının yapılmasına gerek vardır. 
Nitekim, Amerikan Bell Telefon  Şirketi'nin halkla ilişkiler birimi, de-
ğerlendirmeye yönelik bir araştırmayla kitle iletişim araçlarında kurum 
hakkında çıkan yazıları, içerik açısından (işçi ilişkileri, müşteri servisi, 
teknoloji vb.) kategorilere ayırarak, her kategorideki yazının olumlu-
olumsuz veya nötr mü olduğunu yüzde olarak tespit etmiştir.2 Böylece 
sonuçta hedef  kitleye ulaşacak olan olumlu yazıların yayınlanmasında 
halkla ilişkiler biriminin rolünü, hedef  kitleye ulaşacak olan olumsuz ya-
zıların yayınlanmadan önce halkla ilişkiler birimine sorulup sorulmadı-
ğını, olumsuz yazıların yayınlandıktan sonra tekzip edilip edilmediğini 
vs. yüzde olarak ortaya koyarken aynı zamanda kurumun yararına ola-
cak yazılar yayınlanmasında, olumsuz yazıların ise yayınlanmamasında 
halkla ilişkiler biriminin kuruma katkısını ispatlamıştır. 

Yine aynı halkla ilişkiler biriminin, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  ge-
reğini ve önemini bağlı bulunduğu şirketin üst düzey yöneticilerine ve 
diğer birimlere ispatlamak için yaptığı bir diğer değerlendirme çalışması 
şöyledir: Halkla ilişkiler biriminin bütçesinin büyüklüğü ile kurumun sa-
tış gelirleri ve satılan telefon  sayısı arasındaki korelasyon araştırılmış ve 
bu korelasyonun .91 gibi yüksek bir oran olduğu tespit edilmiştir. Böylece, 
halkla ilişkiler faaliyetlerine  sarf  edilen para arttıkça hem satış gelirle-
rinin hem de satılan telefon  sayısının arttığı ispatlanmış, somut bir şekil-
de ortaya konmuştur. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerini  değerlendirmeye yönelik araştırma ça-
lışmalarıyla, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  kuruma sağladığı fayda  somut 
bir şekide ortaya konabildiği gibi, gelecekte yapılması veya yapılmaması 
gerekli faaliyetlerin  neler olacağı da ortaya çıkarılabilmektedir. Örneğin, 

2 James F. Tirone, "Measuring The Bell System's Public Relations", Public Rela-
tions Review, V. III, No: 4, 1977. pp. 21-38. Bu derginin bu sayısında The Arms-
trong şirketinin değerlendirme sistemi de tartışılmaktadır. 



yine Bell Telefon  Şirketinin halkla ilişkiler birimi, kitle iletişim araçla-
rıyla ilişkilerindeki başarısını ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı değer-
lendirme çalışmasının sonucunda, kurumuna ait olumlu ve olumsuz ya-
zıların, haberlerin, bilgilerin hangi tür yayınlarda ne oranda yer aldığını 
tespit ederek, kurumuna kitle iletişim araçlarıyla ilişkilerinde daha isa-
betli kararlar alması yolunda veri sağlamıştır. 

III — DEĞERLENDİRME ALANLARI VE YÖNTEMLERİ 

Kurumların girdileri ve çıktıları ile içinde bulundukları toplumun 
diğer birey, grup ve kurumlarının girdileri ve çıktıları birbirleriyle karşı-
lıklı ilişki-bağımlılık içindedirler. Bundan dolayı da o birey, grup ve ku-
rumlara karşı sorumlulukları vardır. Keza sosyal ve fiziki  çevrenin de 
kurumların amaçlarını gerçekleştirmeleri için oynaması gereken roller ve 
görevler vardır. 

Kurumların sosyal rolleri ve görevlerini anlamak için toplumu oluş-
turan bütün birey, grup ve kurumların birbirleriyle karşılıklı bağımlılık 
içinde olduğunu savunan sistem yaklaşımının kavram ve önermelerini 
gözden geçirerek, değerlendirme araştırmalarıyla değerlendirmeye tabi 
tutulması gereken faaliyet  alanlarını incelemeye çalışacağız. 

SİSTEM YAKLAŞIMI 

Sistem Yaklaşımı 

Sistem "birbirleriyle karşılıklı bağımlılık içinde bulunan birimlerin-
parçaların oluşturduğu set-bütün'" olarak tanımlanmaktadır. Sistem yak-
laşımı, kurumu, içinde sınırlı görevleri ve amaçları bulunan alt birimler-
den veya alt sistemlerden oluşan belirli bir yapıya sahip bir bütün olarak 
ele almaktadır. Kurum bu alt birimlerin toplamından farklı  olarak görül-
düğünden, parçaların değil, bütünün anlaşılması ve açıklanması gerektiği 
ileri sürülmektedir. 

Sistemi çevresinden ayıran bir sınırı vardır. Bu sınır genellikle ile-
tişim yoğunluğu ile çizilmektedir. Sistemi oluşturan parçalar arasındaki 
iletişim yoğunluğu, sistemin sınırı dışındaki diğer sistemlerle olan ileti-
şim yoğunluğundan daha fazladır.  Fakat, sistemin diğer sistemlerle ku-
racağı iletişimin yoğunluğu, kendi içindeki alt sistemler arasındaki ileti-
şimin yoğunluğu kadar önemlidir. Çünkü sistemin varlığını devam etti-
rebilmesi için çevresindeki diğer sistemlerden bilgi, madde ve enerji alış-

* E. M. Rogers ve Agarwala Rogers, Communication in Organizations, (Englewood 
Cliffs,  N.J.: Prentice-Hall, 1976). 



verişi yapması gerekmektedir. Böyle çevresiyle sürekli bir bilgi, madde 
veya enerji alışverişi içerisinde bulunan sistemlere açık sistemler denil-
mektedir. Tabii bu açıklığın da bir derecesi vardır. Buna karşılık kapalı 
sistemler, çevre ile bilgi, madde veya enerji alışverişinde bulunmazlar, 
sınırları kapalıdır. Bütün canlı sistemler ve kurumlar kısmen veya geçici 
olarak tamamen kapatılabilirler. Örneğin, bir kurum incelenirken belirli 
bir zaman dilimiyle veya mekânla sınırlanabilir yani kapatılabilir. 

Kurum, çevresinden girdi olarak aldığı bilgi, madde ve enerjiyi işle-
yerek çıktı olarak yine çevresine verir. Bundan dolayıdır ki, çevrede vu-
ku bulacak değişikliklere karşı kurum kayıtsız kalmayacak, bu değişik-
liklere uyum sağlamak için bir dizi tedbirler alacaktır. Aynı şekilde ku-
rum içinde vuku bulacak değişiklikler de çevreyi etkileyecektir. Burada 
çevre ile ilişkilerde özellikle halkla ilişkiler birimine önemli görevler düş-
mektedir. Halkla ilişkiler görevlileri kurumun sınırlarını ve çevresini çok 
iyi tespit etmelidir. Toplumu oluşturan sosyal kurum ve gruplar arasın-
daki iletişim ve etkileşimin hızla arttığı günümüzde kurumlar çevrelerini 
çok geniş tutmak zorundadırlar. 

Her sistem daha büyük bir supra-sistemin alt sistemi durumundadır. 
Bir kurumun çevresi tespit edilirken, o kurumda alman kararlara olumlu 
veya olumsuz etkisi olabilecek, kurum dışındaki sosyal ve fiziki  faktörler 
o kurumun çevresini oluşturmaktadır. Bu çevre, kurumun duyarlı oldu-
ğu sınırlı bir çevredir. Fakat, kurumun sınırlarını nasıl çizeriz? Bu araş-
tırmanın amacına göre değişebilir, işçilerin yanında müşteriler ve hisse-
darlar da araştırmamn amacına göre kurumun sınırları içinde düşünüle-
büir. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin  değerlendirmesini yaparken, üzerinde 
araştırma yapacağımız hedef  kitlelerin veya faaliyet  alanlarının sınırı da 
amaca göre değişecektir. Önemli olan kurumu mümkün olduğu kadar 
açık bir sistem olarak ele alıp, çok sayıda ve çeşitte değişkeni değerlen-
dirmeye alabilmektir. 

Kurumun çevre hakkında karşılaştığı belirsizlik-bilgisizlik durumu 
da önemlidir. Bir konuda karar alınırken kaale alınması gereken faktör 
sayısı yani çevrenin basit mi, karmaşık mı, durağan mı, değişken mi ol-
duğu, kurumun çevresinin belirsizlik derecesini ortaya koyar. Eğer kuru-
mun yöneticileri çevrelerini hem karmaşık hem de değişken olarak görü-
yorlarsa belirsizlik maksimumdur. Onun için faaliyet  alanları geniş ve 
çeşitli, dolayısıyla değerlendirme araştırmalarının kapsamı da geniş ve 
çeşitli (mümkün olduğu kadar açık sistem) olmalıdır.4 

4 Mark P. McElreath, "Public Relations Evaluative Research: Summary Statement", 
Public Relations Review, V. III, No-, 4, 1977, pp. 126-136. 
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Kapalı Sistem Yaklaşımıyla Değerlendirme5 

Kapalı sistem yaklaşımıyla yapılacak bir değerlendirmede, halkla iliş-
kiler kampanyasında kullanılan mesajlar, olaylar ve araçların hedef  alı-
nan kişi, kurum ve kitleler üzerinde yaptığı etki odak noktası olarak alın-
maktadır. Halkla ilişkiler kampanyasının etkisini ölçmek için hedef  alı-
nan kişi, kurum ve kitlelerin hali hazırdaki durumu tespit edilerek, kam-
panya gerçekleştirildikten sonra hedef  üzerinde meydana gelecek deği-
şiklikler kampanyanın etkisine bağlanmaktadır. 

Burada belirli bir bağımlı değişken (örneğin kurumun bir faaliyetine 
karşı belirli bir grubun tutumu) ele alınmakta, bu bağımlı değişkeni et-
kileyeceği düşünülen sınırlı sayıdaki faktörlere,  iletişim kampanyasında 
yer verilerek bağımsız değişkenlerle sebep-sonuç ilişkileri araştırılmak-
tadır. Kampanya sırasında veya sonrasında, bu tutumları etkilemesi muh-
temel ekonomik, politik faktörler  veya rakiplerin karşı kampanyalarının 
yaratacağı olumsuz etkiler gözöııüne çoğunlukla alınmayacaktır. 

Açık Sistem Yaklaşımıyla Değerlendirme8 

Açık sistem yaklaşımıyla yapılacak bir değerlendirmede, halkla iliş-
kiler faaliyetlerinin  başarısının, kurumun diğer faaliyetlerinin  başarısı 
ile üzerinde herzaman kontrol imkanı bulunamayan çevre faktörlerine 
bağlı olduğu gerçeğine de yer verilmektedir. Örneğin, böyle bir değer-
lendirmede ülkenin ekonomik, politik, sosyal ve fiziki  şartlarından tutun 
da kurumun üst düzey yöneticilerinin kurum içinde gelişen olaylara, H. İ. 
faaliyetlerine  ve çevreye karşı tutumları ve liderlik kaabiliyetlerine ka-
dar çok sayıda ve değişik faktörlerin  gözönüne alınması gerektiği vur-
gulanmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin,  kurumun içinde bulundu-
ğu bu çevre üzerinde yaratacağı etki, onun başarısının bir göstergesi de 
sayılabilir. Örneğin, ekonomik şartların değişmesi, kurumun ürettiği mal 
veya hizmeti tüketenlerin kuruma karşı, tutum ve davranışlarım etkile-
yecektir. Kapalı sistem yaklaşımında bu değişiklik gözardı edilecek, sade-
ce, kampanya ile bu tutum ve davranışlar arasındaki ilişki üzerinde du-
rulacaktır. 

HALKLA İLİŞKİLERDE PERFORMANS ALANLARI VE 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Değerlendirme çalışmalarıyla neyin, yani hangi faaliyet  alanlarının 
araştırılması gerektiği de önem taşımaktadır. Literatürde, değerlendirme 
3 Ibid. 
6 Ibid. 
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araştırmaları sadece iletişim çalışmalarının değerlendirilmesi olarak gös-
terilmektedir. Biz, halkla ilişkiler çalışmalarının birbirini tamamlayan en 
az 3 performanstan  oluştuğunu savunuyoruz. Bir çalışmaya halkla iliş-
kiler çalışması denilebilmesi için ortada verimlilik esaslarına göre üretil-
miş iyi kaliteli ve yararlı bir mal veya hizmet olmalıdır. Buna iş perfor-
mansı diyebiliriz. Temelinde iyi kaliteli ve yararlı bir mal veya hizmet 
olmayan bir kurum veya faaliyetin  halkla ilişkileri olmaz; olsa olsa rek-
lamı veya propagandası olur. Halkla ilişkileri diğer tanıtma faaliyetlerin-
den (reklam, propaganda) ahlâk yasası ve teamülüyle ayırdeden önemli 
bir özelliktir bu. İkinci olarak, bu mal veya hizmetle veya ondan ayrı faa-
liyetlerle, sosyal sorumluluk bilinciyle kamu yararı sağlayan (doğrudan 
kuruma bir çıkar sağlamadan) bir faaliyet  olmalıdır. Bu ikinci perfor-
mansa etik performans  da diyebiliriz. Ancak en az bu iki performans  ye-
rine getirildikten sonra, yapılanların mesaj verilmek istenen hedef  kişi, 
kurum ve gruplara iletişim teknikleriyle iletilmesi veya onlardan mesaj 
alınması gerekir. Buna iletişim performansı  da diyebiliriz. 

Bu üç performansı  birbiriyle içiçe, birbirini tamamlayan ve halkla 
ilişkileri oluşturan 3 öğe olarak düşünmek gerekir. Bir öncelik sırası koy-
mak gerekirse, iş performansı  kurumun idamesi için, gerekli fakat  yeterli 
değil; etik performansı  ise kurum veya kişinin içinde bulunduğu sosyal 
ve fizik  çevrenin iyi bir üyesi (imajı, prestij) olması için gereklidir. Fakat 
bu iki performansın  üçüncü olarak iletişim performansı  ile tamamlan-
ması gerekir. Çünkü, kurum veya kişilerin toplum desteğine ihtiyaçları 
vardır. Bir iyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir zihniyetiyle ha-
reket edilemez. Yapılan iyi işlerin yani üretilen mal ve hizmetler ile top-
lum yararına yapılan işlerin etkin bir şekilde iletişim kurularak tanıtıl-
masında; çevrenin istek ve ihtiyaçlarının tanmmasında-öğrenilmesinde ile-
tişim performansına  gerek vardır. Burada bu 3 performansın  değerlendi-
rilmesi yolunda neler yapılabilir konusu üzerinde durulacaktır. 

İş Performansı 

Bir kurumun amacı ne olmalıdır sorusuna çeşitli cevaplar verilmek-
tedir. Bu kurum eğer bir özel kurum* ise, ekonomik kaynakları en iyi 
şekilde değerlendirerek hizmete sunmak, böylece maksimum kârı elde 
etmek en önemli birinci amaç olmalıdır. Öyleyse firma  yöneticilerinin 
görevi bu amaca direk veya endirek yollardan katkısı olacak bütün faa-
liyetleri gerçekleştirmektir. Amaç böyle saptanırsa, işçi sermaye, makina, 

* Burada görüşlerimizi örneklendirmek amacıyla, özel kurumların halkla ilişkiler 
çalışmalarının değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Fakat önerilen çalışma-
lar kamu kuruluşları için de geçerlidir. Bu konuda daha detaylı bir çalışma 
daha sonra yapılacaktır. 
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hammadde vs. den en verimli şekilde yararlanılarak, toplumun ihtiyacı 
olan mal ve hizmetler iyi kaliteli ve ucuz üretilecek, en uygun şartlarda 
toplumun hizmetine sunulacaktır. Bunu başarabilen firma  kendisine dü-
şen görevi hakkıyla yerine getirmiş olacaktır. Dolayısıyla topluma fayda-
lıdır. Böylece, işçi, makina, hammadde, sermaye vs. girdilere göre en fazla 
mal-hizmet çıktısını gerçekleştirebilen firma  kâr ederek topluma yararlı 
olmaktadır; çıktıları daha az olan firma  ise kaynakları israf  ederek top-
luma daha az yararlı hatta zararlı olmaktadır. 

Kurum bu anlayışla üretimde verimliliği arttırma gayretlerinden baş-
ka, ürettiği kaliteli mal veya hizmetlerle ülke ekonomisinin gelişmesine 
olumlu katkılar da sağlamış olacaktır. Kurumun iş performansını  oluştu-
ran verimlilik, ekonomistlerin geliştirdiği masraf/fayda  (cost/benefit)  ana-
lizi yöntemiyle ortaya konulabilir. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı 
ise gayrisafi  yurtiçi (veya bölge) üretime sağlanan katkıyla ve yıllar iti-
bariyle bu katkıdaki değişmeyle ölçülebilir. Üretilen mal ve hizmetlerin 
kalitesi ise, uluslararası veya ulusal standartlara uygunluk veya dayanık-
lılık ölçülerine göre ortaya konulabilir. Ülkemizde TSE veya diğer mes-
lek kuruluşlarının koydukları standartlara lâyıkıyla uygunluk bu açıdan 
önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. 

Kurumun elde ettiği kârı, yeni iş alanlarına yatırarak daha çok kim-
seye iş imkanı sağlama, araştırma-geliştirme ve teknoloji transferine  ay-
rılan para, döviz girdisi sağlamada ülke/bölge içindeki payı, vb. ekono-
mik faaliyetler  de hem kuruma hem de ülke ekonomisinin kalkınmasına 
olumlu katkılar sağlayan faaliyetlerdir. 

Ayrıca, benzer iş dallarında çalışanlara oranla işçilere sağlanan üc-
ret düzeyi ve yan ödemeler, iş güvenliği ve çalışma şartlarım geliştirici 
yatırımlar, terfi  ve gelişmeyi teşvik edici uygulamalar, vb. kurum içinde 
çalışanları motive edici, iç ilişkileri ve kurum iklimini geliştirici harca-
maları da iş performansı  içinde düşünebiliriz. Çünkü burada yapılan harca-
malara karşılık, kuruma doğrudan bir yarar umulmaktadır. Biraz sonra 
göreceğimiz gibi etik performansta  ise yapılan harcamalara karşılık ku-
ruma doğrudan bir yarar veya kazanç sözkonusu değildir. Fakat, kuruma 
karşı olumlu tutum ve imaj, dolaylı olarak uzun vadede hem kurum için-
deki hem de dışındaki hedef  kitlelerin kuruma karşı davranışlarını olum-
lu yönde etkilediği ve kalıcı olduğu için reklam, propaganda ve promos* 
yon gibi diğer tanıtma faaliyetlerinden  daha büyük bir kazanç sağlayacağı 
varsayılmaktadır. 

Etik Performans 

Toplum, firmalardan  mal ve hizmetlerden başka şeyler de beklemek-
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te, daha başka şeylere de değer vermektedir. Bir kurumun geleceği, bu 
beklentilere vereceği cevaplaja sıkı sıkıya bağlıdır. Önce de belirttiğimiz 
gibi, etik performans  ile kuruma doğrudan bir kazanç sağlama amacı gü-
dülmez; sosyal sorumluluk; bilinciyle kamu yararı ön plânda tutulur veya 
i§ performansıyla  dolaylı olarak kamu yararına işler yapılır. Onun için, 
firma,  içinde bulunduğu-sosyal ve fizik  çevrenin problemlerine de duyar-
lılık- göstermeli,; bu problemleri dürüst bir yaklaşımla çözmeye yardımcı 
olmalı, yani sosyal sorumluluk taşımalıdır. 

Firma-ile çevresi arasındaki bağımlılık, gelişen iletişim ve ulaştırma 
teknolojisi ile iyice artmıştır. Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı, firma-
nın çalışmalarını, sosyal çevrenin beklentilerine göre. adapte etmektir. Bir 
firpanm sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi veya bu sorumlu-
luktan kaçınmaması halkın beklentileri veya değer verdiği şeyler arasın-
dadır; kamuoyu veya kamu. otoritelerinin zorlamaları karşısında kendine 
çeki düzen vermek sosyal sorumluluk değildir. Kamuoyuna veya kamu 
otoritelerine hoş görünerek iyi niyet geliştirme veya satış arttırma da de-
ğildir. İşletmenin kâr yarımda genel kamu yararını da gözetmesi gerekir. 
Böylece,; sosyal çevrenin ekonomik, ve ekonomik olmayan ihtiyaç ve is-
teklerine yöneticilerin duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü artık ekono-, 
mik kâr işletmelerin mal veya hizmet olarak ürettikleri değerlerden sa-
dece - bir tanesidir. İşletmelerin ekonomik bakımdan verimli ve kârlı ol-
maları kadar, sosyal çevrenin, kamu yararını da gözeten birer ekonomik 
ve sosyal kurum olmaları da -beklenmektedir. 

Sosyal ve fiziki  çevrenin ihtiyaç ve isteklerine karşı bir işletmenin' 
şu politikaları veya yaklaşımları izleyebileceği ileri sürülmektedir: 

*-' İv İlgisizlik: İşletme, kendi kabuğuna çekilerek klasik işletmelerin 
oynadığı ekonomik rolü • yani 'ekonomik kâr ile kendini sınırlar. Böyle bir 
ilgisizlik işletmenin değişen şartlara adapte olmasını güçleştirerek, yal-
nızlığa itecektir.- ; ;' " . . . " ' ' 

2. Çevreyi İletişim Tekniklerinden Yararlanarak Etkileme: İşletme, 
iletişim teknik ve araçlarını da kullanarak sosyal ve fiziki  çevreye yaptığı 
hizmetleri abartarak anlatır. Bunun ötesinde, sosyal ve. fizik  çevreye fiili 
olarak temel bazı yardımları (yani iş ve etik performansı)  tatmin edici; 
düzeye getirme gayreti içine girmez. Sosyal ve fiziki  çevreden gelen uya-
rılara ve isteklere de kulak asmaz. 

3. Yasal Yükümlülükleri Yerine Getirme: İşletme, yasaların kendine 
emrettiği şeylerin minimumunu yerine getirir. Onun ötesinde bir gayret 
sarf  etmez. 
7 G.A. Stiner, Business and Society (2nd Ed.) (New York: Random House, 1975), 
-5* 85;"-'  97  "  ' • ""  ' - 1 Otssl ' 
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4. Baskı ve Menfaat  Gruplarıyla Anlaşma : îşletme, sosyal ve fizik 
çevreye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eden veya bu yön-
de zorlayan baskı ve menfaat  grupları ile diğer ekonomik, politik sosyal 
güçlerle pazarlık yaparak anlaşmaya çalışır. Fakat bu tür girişimler olum-
lu sonuç verse bile, çoğu zaman bir grup ile yapılan anlaşma öteki grubun 
aleyhine sonuçlar doğurduğu veya üzerinde anlaşılan sorunun yerine, ye-
nileri ortaya çjktığı için bu yol işletmeler için uzun vadede olumlu sonuç-
lar getirmez. • ' 

5. Problem Çözme: İşletme sosyal ve fizik  çevrenin problemlerini 
araştirır-inceler. Sonra kendi değerlerini-ihtiyaçlarını ve isteklerini (uzun 
ve kısa vadede) de gözönünde bulundurarak ihtiyaç ve isteklerin yerine 
getirilerek problemlerin çözülmesine.syardımcı olur. İşletmeler çoğu za-
man acil problemlerin çözümüne yardımcı olmaya, çalışırlar. Halbuki asıl 
önemli olan çıkması muhtemel problemleri önceden sezip, problemlerin 
ortaya çıkmasını önleyici tedbirler almaktır-. Böylece işletmeler aktif  rol 
oynayarak sosyal ye fiziki  çevrelerine karşı olan, sorumlulukların bilin-
cinde olduklarını ispat ederek, o toplumun güvenilir bir üyesi olduklarını 
kanıtlayabilirler. 

Problem çözme yaklaşımını kabul eden kurumlar, sosyal çevrenin -sağ-
lık, kültür, sanat, dinlenme, eğitim-öğretim, sakat ve muhtaçlara yardım, 
çevre kirlenmesi, şehircilik problemleri^ kırsal kalkınma vb. alanlarda 
doğrudan kâr getirmeyen sırf  soşyal sorumluluk bilinciyle ve kamu ya-
rarı gözetilerek yapılan çalışmalarda bulunmalıdırlar. 

Kurumun etik performansı  değerlendirilirken bu sayılan alanlarda 
kaç faaliyet  (örneğin kaç kişiye sağlık yardımı, işçilerin çalışma koşulları 
ve iş güvenliğini arttırıcı tedbirler, kültür-sanat-dinlenme faaliyetlerine 
maddi veya nakdi yardımlar, öğrenciler ve eğitim -kurumlarına verilen 
burs, finansman bağışı vb.) gerçeikleştirdiğini,- bu faaliyetler  için harca-
nan paranın kurum bütçesi veya kâr içindeki oranı değerlendirmede esas 
alınmalıdır. 

Bu türden, doğrudan-kâr sağlamayan faaliyetlere  harcanan para, olum-
lu imaj, tutum yaratmaktan başka uzun vadede kuruma önemli yararlar 
sağlamaktadır. Örneğin, eğitime yapılan yardım, farzımahal  verilen burs-
lar, -kuruma daha kaliteli eleman alma şansı yaratmaktadır. 

Bundan başka,' sosyal ve fiziki  çevrenin problemleriyle ilgilenme, ku-
runa toplum-içinde ekonömik-politik güç ve statü de sağlamaktadır. Ba-
zen, bu güç ve statü, sosyal çevreyi hatta hükümeti kontrol edip, yönlen-
direrek haksız kâr sağlamaya kadar varabilmektedir. .OntlE îçifL,"burada 
etik performans  derken, kurumun nereye kadar gidileceğini, nerede du-
rulacağını bilmesi de gerektiğini vurgulamak istiyoruz. . 
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İletişim Performansı 

Üç ana iletişim amacı üzerinde değerlendirme araştırmaları yapıl-
maktadır. Bunlar: 1. Mesaj Hazırlama ve Üretim, 2. Koveraj, 3. Etki Ana-
lizi'dir. 

1. Mesaj Hazırlama ve Üretim: Üretilen iletişim mesajı ve malzemesi 
(hazırlanan film,  bülten, fotoğraf,  afiş,  konuşma metni, vb.) miktarı daha 
önce de belirttiğimiz gibi halkla ilişkiler biriminin iletişim gayreti hak-
kında bir fikir  verir. Fakat, üretilen mesaj miktarı ve hedef  alınan kim-
selere istenilen mesajların ulaştırılmasından başka, bu kişilerin bu me-
sajları anlayıp anlamadığı da önemlidir. Onun için mesaja öyle bir şekil 
ve içerik verilmelidir ki anlaşılması kolay olsun. Bu hususta ABD'de ge-
liştirilmiş Flesh formülü,  Guning formülü  ve Cloze yöntemleriyle mesa-
jın okunabilirliği, anlaşılabilirliği ve ilgi çekiciliği test edilebilir. Bu yön-
temlere benzer yöntemler, Türkçe metinler için henüz geliştirilmiş değil* 
dir. Kampanyada kullanılacak mesajı, geniş çapta kullanmadan önce kü-
çük bir örnek üzerinde okunabilirlik, dikkat çekicilik, anlaşılabilirlik ve 
şekil açısından test etmelidir. Bu amaçlarla kullanılabilecek ingilizce (özel-
likle Amerikan İngilizcesi) dili için başka teknikler de geliştirilmiştir. Bir 
fikir  vermek amacıyla bu yöntemler üzerinde durmak istiyoruz. 

Flesh Formülü:8 Bu test 2 kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, okuma 
kolaylığı testidir. Bu testte cümlenin uzunluğu ve kullanılan kelimelerin 
hece sayısının okumayı ve anlamayı zorlaştıracağı varsayımından hare-
ket edilmiştir. Metni oluşturan cümlelerin ortalama uzunluğunun 15 ke-
limeyi, çok heceli uzun kelimelerin sayısının da toplam kelime sayısının 
%25'ini geçmemesinin lise mezunu bir Amerikalıya okuma kolaylığı sağ-
ladığı ortaya konulmuştur. İkincisi, ilgi uyandırma testidir. Bu testte, me-
tinde kullanılan özel isimlerin ve hitap cümlelerinin oranının artmasıyla 
metne ilginin de artacağı varsayılmaktadır. 

Gunning Formülü:8 Bu yöntemle okuma kolaylığı, cümle uzunluğu, 
kullanılan basit cümlelerin oranı, fiil  türünden kelimelerin gücü, konuş-
ma dilinde sık kullanılan kelimelerin oranı, uzun kelimelerin (çok heceli) 
oranı vs. ile ölçülmektedir. 

Cloze Yöntemi:10 Bu yöntem boşlukları doldurma yoluyla yapılır. Be-
lirli aralıklarla boş bırakılan kelimelerin veya görüntülerin yerlerinin oku-
yucu, dinleyici veya seyirci tarafından  metnin akışım ve anlaşılırlığını 
bozmadan doldurulup doldurulamaması, metnin hem okunabilirliği, hem 
de anlaşılabilirliği hakkında fikir  vermektedir. 
" Cutlip and Center, op. cit. 
* Cutlip and Center, op. cit 
1 0 Cutlip and Center, op. cit. 

166 



2. Koveraj: Halkla ilişkiler kampanyasının etkili olabilmesi için he-
def  olarak seçilen birey, kurum ve gruplara verilmek istenen mesajın yi-
ne istenen araçlarla ve istenen mekânda ve zamanda ulaştırılması gere-
kir. Bu hedeflere  istenen oranda/sayıda ulaşıp ulaşılamadığının da göz-
den geçirilmesi gerekir. 

Kampanyada ulaşılmak istenen hedef  kitlelere değişik iletişim kanal-
larıyla ulaşmanın maliyet/fayda  analizi de yapılmalıdır. Kampanya için 
kullanılan basın bülteni, film,  broşür, mektup vb. malzeme için kullanı-
lan para ve zaman gibi faktörlere  bu analiz içinde yer verilmelidir. Ay-
rıca kampanyada kullanılan mesajların yazılı basın, radyo, tv., direk 
posta, vb. iletişim kanallarından her birinin ne ölçüde kullanıldığı hak-
kında data kayıtları da tutulmalıdır. Bu kayıtlar mesajın etkililiği açısın-
dan bir fikir  vermez, fakat  kampanyanın verimliliği hakkında bir fikir 
verebilir. 

Belirli türden mesajlara-konulara, hangi özelliklere haiz kimselerin 
ilgi duyduğu, bu türden mesajlara günün hangi saatinde veya haftanın 
hangi gününde, hangi iletişim araçlarıyla maruz kalındığı hakkında bilgi 
sahibi olunursa, olaylar, haberler ona göre plânlanarak dikkat çekilebilir. 

3. Etki Analizi: Halkla ilişkiler faaliyetleriyle  ve mesajlarıyla hedef-
lenen amaç; hedef  kişi, kurum ve kitlelerin zihninde olumlu imaj, tutum, 
niyet ve davranış geliştirmek olduğuna göre, bu imaj, tutum, niyet ve dav-
ranışlardaki değişikliklerin ölçülmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerinin  ba-
şarısını tespit açısından çok önemlidir. 

İmaj: Bir insan hakkında konuşurken sıcak-soğuk, kuvvetli-zayıf,  iyi-
kötü, yardımsever-egoist vs. sözler kullanırız. Bu genel bilgilerden hare-
ketle o kimse hakkında bilgi sahibi olmadığımız diğer konularda da akıl 
yürütürüz, çıkarsamalarda bulunuruz. Örneğin, bir kimse soğuk olarak 
tanınıyorsa ,cömert, yardımsever vb. olacağını düşünürüz. 

Bir firma-kurum hakkında konuşurken de hızlı gelişen-gelişmeyen, 
istikbali parlak-durumu kötü, modern-gelenekçi, güvenilir-güvenilmez, zen-
gin-fakir,  cimri-yardımsever gibi sözler kullanırız. Bu sözler daha önce o 
kurum hakkında edindiğimiz bilgilerden oluşan bir imajı ifade  etmekte 
olup, bizi o kuruma karşı olumlu veya olumsuz tutum ve davranışlara 
sürüklemektedir. 

Psikologlara göre imaj, imgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nes-
ne-kavram-durum-sembollerdir. Bu haliyle imaj, duyu organlarıyla doğ-
rudan nesnelerden alınan sinyallerle zihinde oluşan görüntülerden yani 
algı olayından ayrılmaktadır. Fakat imaj, algı yoluyla elde edilerek zi-
hinde depolanmış bilgilerin canlandırılmasıyla (duyu organlarından sin-
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yal gelmeden) oluşmaktadır. Kısacası, imaj, zihinde canlandırılan bir kro-
ki, plân, kavram-durum-sembol, harita veya resimdir. Bunu kabul eder-
sek, imaj bu haliyle nötrdür. Fakat, kişinin değer verdiği şeylerle ilişki-
sine bağlı olarak temsil ettiği-canlandırdığı nesne veya kavram değerini 
de içermektedir. 

Nasıl bir insana karşı davranışlarımız ona verdiğimiz değere bağlı ise 
bir firmaya  veya onun ürettiği mal ve hizmetlere karşı davranışlarımız 
(satın alma) da ona verdiğimiz değere bağlıdır. 

Onun içindir ki, firmalar  olumlu yönlerini (bir bütün olarak firma 
veya ürettikleri mal veya hizmetlerini) ilgili birey ya da gruplara tanıt-
maya çalışırlar. Bu görevi çoğu zaman halkla ilişkiler ve reklam uzman-
ları yürütmektedirler. Bu birimler, firmanın  hali hazırda ilgili birey ya 
da grupların zihninde canlanan imaj ile canlanmasını istedikleri olumlu 
imaj arasındaki ilişkiyi araştırmak ve gereken işlemleri yerine getirmek 
durumundadırlar. Çünkü, bireyler bir firmayı  seçerken veya firma  ile il-
gili bir karar alırken zihinlerinde canlanan imaj, davranış için bir plân-
program vazifesi  görmektedir. 

Firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin alım-satımı, müşterilerin zih-
ninde cereyan ettiğinden firma  yöneticileri (özellikle halkla ilişkiler ve 
reklam), mal-hizmet veya kurum hakkında, kurumun ortakları, finans-
mancıları, potansiyel müşterileri, işçi, yönetici, yakın ve uzak sosyal çev-
releri, rakipleri vb. nin zihinlerinde yarattıkları imajlarıyla yakından il-
gilenmek zorundadırlar. 

Onun için, duyarlı oldukları bireyler veya grupların (eski, şimdiki 
ve potansiyel) zihinlerinde firma  hakkında olumlu imajlar yaratmak zo-
rundadırlar. 

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı için firma  ve ürün imajı, 
firmanın  başarısı için ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesi ve fiyatı  ka-
dar önemlidir. Çünkü, bu mal ve hizmetlerin güzelliği, iyiliği, müşterile-
rin gözündeki, zihnindeki sübjektif  güzellik ve iyiliktedir. 

Firmada çalışan yöneticiler ve işçiler gözündeki-zihnindeki firma  ima-
jı da önemlidir. Çünkü onların firmaya  karşı tutum ve davranışları da 
firmanın  geçmişi, halihazırdaki durumu ve geleceği hakkındaki düşün-
celeri üretim davranışını etkileyecektir. 

İmajı etkileyen faktörler,  mal ve hizmetin görünüşü, paketlenişi, fir-
ma veya ürünün ismi, sembolü-markası, fiziki  görünüşü-binası, müşteri-
lerle ilişkilerdeki sıcaklık, yakınlık, firma  veya ürünün prospektüsü, ta-
nıtıcı broşürüdür. 
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Kurumun imajıyla ilgili değerlendirme yapılırken kullanılan bir yön-
teme11 göre, belirli türden kurumların arzu edilen bazı özellikleri-nitelikleri 
ne kadar taşıması gerektiği tespit edilerek, kurumun bu ideal özelliklere 
ne kadar sahip olduğu kantitatif  şekilde araştırılmakta, ona göre imaj 
kampanyaları düzenlenmektedir. 

Başka bir yönteme göre ise belirli bir kurumun belirli bazı özellikler-
den ne kadarını taşıdığı ilgili hedef  kitlelere sorularak, kurumun imajı 
tespit edilmekte; daha sonra da bu özelliklerin bu kimseler tarafından 
ne kadar arzu edildiği saptanarak kurumun imajının ne kadar olumlu-
olumsuz olduğu ortaya konulmaktadır." 

Tutum: Tutum (Attitude) Webster's New Colligate Dictionary (1973) 
de "Organizmanın bir uyarıcıya (obje, kavram veya durum) karşı karak-
teristik bir tepki göstermeye hazırlık hali" olarak tanımlanmaktadır. 

Tutum psikologlarca değişik şekillerde tanımlanmıştır. 
"Bireyin kendi dünyasının bir yönünü, bir objeyi veya sembolü olum-

lu veya olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimi"13. 
"Varlıkları veya kavramları, öğrenilmiş bilgüer ışığında kazanılmış 

değerlendirme eğilimi"14. 

"Çoğu zaman değerlendirici, öğrenilmiş tepki gösterme eğilimi"15. 

Bu tanımlara göre, tutumun (1) bir obje, kavram, sembol veya du-
ruma karşı (2) geçmişten gelen öğrenilmiş bazı bilgilere veya tecrübe-
lere dayanan zihinsel bir değerlendirme faaliyeti  sonucu (3) bireyin gös-
terebileceği olumlu-olumsuz fiziksel  tepkinin zihindeki hazırlık, yani plan 
aşaması olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca zihnin association yoluyla birbiri-
ne benzeyen obje, kavram, sembol veya durumları tümevarım yoluyla ge-
nelleştirerek veya tümdengelim yoluyla özelleştirerek belirli türden-grup-
tan obje, kavram, sembol veya durumlara karşı benzer tepkilerde-davra-
nışlarda bulunacağı düşünülürse, tutum kavramının hedef  birey veya kit-
leler üzerinde davranış değişikliği yaratmak isteyen iletişimciler için ne 
kadar kullanışlı bir kavram olduğu kolayca anlaşüacaktır. 
1 1 Louise Cohen, "The Differentiation  Ratio in Corporate Image Research", Journal 

of  Advertising Research, 1967, pp. 32-36. Ayrıca bakınız: Steuard Henderson 
Britt "Psychological Principles of  the Corporate Imagery Mix", Business Horizons, 
June 1971, pp. 55-59. 

1 2 Ibid. 
13 Daniel Katz, "The Functional Approach to the Study of  Attitudes", Public Opinion 

Quarterly, V. 24, 1960. 
1 4 M. Rokeach, Beliefs,  Attitudes and Values, (San Fransisco, Ca: Jossey-Bass, 1968): 
1 5 E.P. Hollander, Principles and Methods of  Social Psychology (2nd ed.) (New 

York: Oxford  Univ. Press, 1971). . -
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Tutum-davranış ilişkisiyle ilgili 46 ayrı araştırmayı inceleyen Wic-
ker15 tutumlar ile davranışlar arasındaki ilişkinin çok zayıf  olduğu sonu-
cuna varmıştır. Bu araştırmaların çoğunda tutum ile davranış arasındaki 
korelasyonun derecesi ortalama 30 civarındadır. Aynı araştırmaya göre, 
Wicker tutum ile davranış arasındaki ilişkinin derecesinin yüksek olma-
sı gerektiği, elde edilen bu sonuçların tutumların ölçülmesi ve değerlen-
dirilmesinde yapılan yanlışlıklardan kaynaklandığını ileri sürmektedir. 
Diğer bazı araştırmacılar da ona katılmaktadır. Örneğin, Ajzen ve Fish-
bein" bireyin davranışını geliştirdikleri bir modelde aşağıdaki şekilde 
formüle  ederek tutum ve davranış arasında fonksiyonel  bir ilişki oldu-
ğunu göstermeye çalışmışlardır. 

B veya BI=(Aact) Wo, (NBs) Wı 

B=Davranış (Behavior) 

BI=Davranış için niyet 

Aact=rBireyin belirli şartlar altında, bir obje, birey, kavram ve-
ya sembole karşı belirli bir davranışta bulunmaya karşı 
tutumu 

NBs=Bireyin davranışı ile ilgili sosyal normlar, kurallar, 

Wo, Wı=Regrasyon analiziyle tayin edilecek ağırlıklar. 

Bu model test edildiğinde, tutum ile davranış arasında önemli bir iliş-
ki olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili araştırmalar yapan diğer araştır-
macılar da Wicker18 ile Ajzen ve Fishbein19 in vardıkları sonuçlara katıl-
maktadırlar. (Örneğin: Hyman and Singer20, Rokeach21 ve Rokeach and 
Kliejanus22). 

1 6 A.W. VVicker, "An Examination of  Other Variables: Explanation of  Attitude-
Behavior Inconsistency", Journal of  Personality and Social Psychology, V. 10, 
1971, pp. 18-30. 

1 7 Icek Ajzen ve Martin Fishbein, "The Prediction of  Behavior From Attitudinal 
and Normative Variables", Journal of  Experimental Social Psychology, V. 6, 
1970, pp. 466-487. 

1 8 "VVicker, op. cit. 
1 8 Ajzen ve Fishbein, op. cit. 
2 0 H. Hyman ve E. Singer, "An Introduction to Reference  Group Theory and Re-

search", E.P. Hollander ve R.G. Hunt Ceds), Current Perspectives in Social Psy-
chology (4th. Ed.), (New York: Oxford  Univ. Press, 1976). 

" Rokeach, op. cit. 
2 2 M. Rokeach ve P. Kliejanus, "Behavior as Function of  Attitude Toward the Ob-

ject and Attitude Toward the Situation", Journal of  Personality and Social Psycho-
logy, V. 22. 1972, pp. 194-201. 
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Genellikle tutum ve imaj geliştirme ve oluşturma amacı güden, ileti-
şim performansının  gerçek başarısı iletişim programıyla elde edilmek is-
tenen sonuçların sağlanıp sağlanmadığı ile ölçülür. İletişim programı is-
tenen tepkiyi, imaj, bilgi, tutum veya davranış değişikliğini sağlamış mı-
dır? Böyle fiili  sonuçlar başarının gerçek testidir. Onun için dikkatli bir 
gözlemle data toplanmalı ve analiz edilmelidir. Bu çok zaman alabilir. Bu 
nedenle başka yöntemler de denenmelidir. Bunlardan birisi, mesaja ma-
ruz kalanlarla yapılacak derinlemesine mülâkatlardır. Bu mülâkatlarda 
çok rahat bir ortamda, kurumlarla ilgili çalışmalar hakkında serbestçe so-
rular sorulmalı, serbestçe cevaplar alınarak, içeriği ima edilen anlamlar, 
tutumlar, motivasyonlar açısından analiz edilmelidir. 

Bir başka yol da deneysel çalışmalardır. Burada iletişim programı-
nm-projesinin amaçladığı etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleş-
tiyse ne kadar gerçekleştiği, mesaja maruz kalmadan önce ve sonra yapı-
lacak ölçümlerle ortaya konabilir. Başka bir yöntem de benzer özelliklere 
haiz iki gruptan mesaja maruz kalan ile kalmayan grubun tepkileri ara-
sındaki farklar  ölçülerek karşılaştırma yapılır. Bulunan farkın  sebebinin 
mesaja maruz kalma olduğu varsayılır. 
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TARTIŞMA 

ABADAN: Aysel Aziz'den Midnight Express'e değinmelerini bekler-
dim. 

AZİZ: Sayın hocam haklılar. Değinmemiz gerekirdi. Ancak, ben elek-
tronik basın olayını ele aldığım için değinmedim. Video olayına biraz de-
ğinmek istiyordum, ama zaman kalmadı. 

Film konusu elektronik basından gittikçe ayrılıyor. Çünkü, onun kit-
lelere ulaşım biçimi çok farklı.  Film yoluyla yapılacak halkla ilişkilerin 
kitlelere ulaşması kademeli bir süreç izliyor. 

Midnight Express, bildiğiniz üzere, Türkiye'deki hapishaneleri konu 
edinmiş. Dış tanıtım açısından olumsuz imaj yaratan bir film.  Dışarda iz-
leme olanağı buldum... Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların vs. nin 
kendi hapishanelerini oldukça yeren filmleri  var. Bu filme  karşı, biz ne-
den bu kadar duyarlıyız? Onların benzer filmlerini  görünce, onlar hak-
kındaki fikirlerimiz  hemen değişiyor mu? Kızılderililere yaptıklarına ba-
karak, "barbar Amerikalılar" diyor muyuz? 

Başka ülkelerin insanları ülkemizi, bizleri henüz yeterince tanımıyor-
lar. O nedenle, Midnight Express ile olumsuz bir imaj yaratılabiliyor... 

Soru: Ülkemizde, elektronik basında tekel olan TRT, hükümetin halk-
la ilişkiler çalışmalarına ne derecede araç olmaktadır? Bu, TRT'nin ta-
rafsızlığını  nasıl etkiler? 

AZİZ: TRT bu konudaki görevini yasa çerçevesinde yerine getiriyor. 
Yine, yasaya göre TRT'nin tarafsızlığı  sözkonusu. Ama, yasa belli bir yo-
rumla uygulanırken, zaman zaman tarafsızlığın  bozulduğu da gözlenebi-
liyor. .. 

173 



BEŞİNCİ OTURUM 

HALKLA İLİŞKİLERDE KURAMSAL SORUNLAR 

BAŞKAN : 

Doç. Dr. Ömer B O Z K U R T 



•i m 

. 

• 

• 



BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ OLARAK 
SOSYAL REKLAMLAR 

Yard. Doç. Dr. Halûk GÜRGEN* 

/ Son yıllarda bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de toplum kalkın-
masına ilişkin çeşitli programların benimsenmesini sağlamak, sigara, al-
kol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları önlemek, sağlık, aile planlaması 
ve trafik  gibi çeşitli konularda kamuoyunu bilgilendirmek için yapılan 
halkla ilişkiler etkinlikleri, sosyal reklâmlar olarak bilinen, kampanya-
larla desteklenmektedir. Sosyal reklâm kampanyaları, ticari ve politik 
reklâm kampanyaları gibi, kampanya sahiplerinin özel çıkarları için de-
ğil, toplumun yararına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bununla birlik-
te, bu tür kampanyaların da hedef  kitleyi etkileyerek tutum ve davranış-
larını değiştirmeyi amaçlaması açısından diğer reklâm kampanyaları ile 
benzer özellikler taşıdığı söylenebilir. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere çeşitli ülkelerde, 
sosyal reklâm kampanyalarının etkilerini ölçmek amacıyla çeşitli araştır-
malar yapılmaktadır. Sözkonusu araştırmaların sonuçları birbirini doğ-
tulamamakla birlikte, araştırmacılar genellikle bu tür kampanyaların pek 
etkili olmadıkları konusunda birleşmektedirler.1 Bu sonuçlar araştırmacı-
ları, sosyal reklâm kampanyalarını daha etkili kılmak için neler yapıl-
malı sorusu üzerinde çalışmaya yöneltmiştir. Özellikle sosyal pazarlama 
ve etkileyici iletişime (persuasive communication) ilişkin kuramsal yak-
laşımlardan yararlanılarak bir dizi öneri geliştirilmiştir. 

Sözkonusu kuramsal yaklaşımlara bağlı olarak geliştirilen öneriler şu 
şekilde incelenebilir. 

* Yard. Doç. Dr. Halûk Gürgen, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi İle-
tişim Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi. 

1 Alfred  McAlister, "Antismoking Campaigns: Progress in Developing Effective 
Communication", İçinde: Ronald E. Rice ve William J. Paisley tder). Public 
Communication Campaigns (London: Sage Publications, 1981), s. 91-93. 
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Sosyal Pazarlama Yaklaşımı Açısından Sosyal Reklâmlar 

Sosyal pazarlama, destekleyen kurum ya da kişinin özel çıkarları dı-
şında bir düşünce ya da amaca ilişkin, hedef  kitlede tutum ve davranış-
lar yaratmak, sürdürmek ya da değiştirmek amacıyla yürütülen pazarla-
ma faaliyetlerini  kapsayan bir pazarlama disiplinidir.2 Sosyal pazarlama-
ya ilişkin çalışmalarda da, ticari pazarlamada olduğu gibi mal planlaması, 
fiyatlandırma,  dağıtım, satış çabaları (tutundurma) ve pazarlama araştır-
masına ilişkin teknikler gözönünde bulundurulmaktadır.3 Bu açıdan sos-
yal reklâmlar, sosyal pazarlamanın satış çabaları fonksiyonunun bir öğesi 
olup, sosyal bir amaç için reklâm araçlarının kullanılmasıyla sınırlı bir 
faaliyet  alanı şeklinde tanımlanabilir.4 

Sosyal pazarlamacılar, sosyal reklâm kampanyalarının başarısız ol-
malarını bu tür kampanyaları hazırlayanların sosyal pazarlamanın yal-
nızca satış çabaları fonksiyonuna  önem vermelerine bağlamaktadırlar. 
Kotler'e göre bu durum, bir pazarlama hedefinin  satış çabaları, fiyat,  da-
ğıtım ve ürün karmaları arasında olması gereken uyumlaştırma işlemini 
dikkate almama anlamı taşımaktadır.5 

Sosyal pazarlama yaklaşımına göre, sosyal reklâm kampanyalarının 
başarılı olması için, bu kampanyaların sosyal pazarlama kavram ve tek-
nikleri gözönünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir. Sözkonusu 
sosyal pazarlama kavram ve teknikleri, sosyal reklâmlarla ilişkilendirile-
ıek şu şekilde incelenebilir" 

• Pazarlama Felsefesi:  Pazarlama Felsefesi  kavramı, bir kuruluşun, her 
şeyden önce hedef  tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-
la mal, hizmet ya da fikir  üretmesi gerektiğini savunmaktadır. Bir başka 
deyişle, hedef  tüketiciler, kuruluşun pazarlama faaliyetlerini  yönlendiren 
etkenlerin başında gelmektedir.7 Buna göre sosyal kampanyaları düzen-
leyen kuruluşların, kampanyalarını pazarlama felsefesi  kavramı doğrul-
tusunda planlamaları, sosyal pazarlama yaklaşımının ilk koşulu olmak-
tadır. 

2 VVilliam Lazer, "Marketing's Changing Social Role: Conceptual Foundations", 
. İçinde: VVilliam Lazer ve Eugene J. Kelley (der.) Social Marketing Perspective 

and Viewp»lnts (Illinois: Ricard D., Irwin, Inc., 1973), s. 4. 
3 Philip Kotler (Çev : Erdal Ysznan), Pazarlama Yönetimi Cilt 2 (Ankara: Bilimsel 

Yay. Der., 1976), s. 609-610. 
4 Douglas S. Solomon, "Asocial Marketing Perspective on Compaigns", İçinde: 

Ronald E. Rice ve VVilliam J. Paisley (der), agk, s. 285. 
5 Kotler, s. 610. 
8 Solomon, s. 282. 
7 Solomon, s. 282. 
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Pazarlama Karması: Sosyal kampanyalar açısından geniş çâptâ uy-
gulanabilirliğe sahip bir diğer sosyal pazarlama kavramı da, pazarlama 
karmasıdır. Pazarlama karması, ürün, fiyat,  yer ve satış geliştirme öğe-
lerinden oluşmaktadır. 

Ürün fiziksel  bir bileşimden oluşabileceği gibi yalnızca fikirlerden, 
uygulamalardan ya da hizmetlerden oluşabilir, Ürünün, hedef  tüketici-
lerin bir ihtiyacını karşılayıcı, bir sorununu çözücü özellikte olması ge-
rekir. Bu açıdan sosyal kampanyaların da ticari bir ürün gibi, hedef  tü-
keticilerin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması gerekmek-
tedir. 

Bir ürünün fiyatı,  parasal maliyetinin de ötesinde bir anlam taşı-
maktadır. Özellikle sosyal kampanyalarda parasal maliyet faktöründen 
de önemli olan zaman, kültür ve sosyal maliyet faktörleri  olmaktadır.8 

Örneğin, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık kuruluşlarının bir çoğunda 
ücretsiz hizmet verilmesine karşılık, bu kuruluşlar halktan gerekli ilgiyi 
görememektedirler. Sosyal pazarlamacılar, bu konuda, hizmetin ücretsiz 
verilmesi dışındaki diğer etkenlerin dikkate alınmadığını bu nedenle bu 
tür kampanyaların başarısız olduklarını söylemektedirler. Sözgelimi, dev-
letin özellikle kırsal kesime yönelik sağlık hizmetlerinden halkın yarar-
lanması sırasında karşılaştığı uzun bekleyişlerin doğurduğu zurnan mali-
yeti, batıdan gelen ilaçların kullanılması konusundaki kültürel maliyet-
ler, doktor ve diğer sağlık personelinin hastaların onurunu kinci davra-
nışlarının neden olduğu psikolojik maliyetler gibi parasal olmayan ma-
liyetler, kampanyaların başarısında önemli rol oynamaktadırlar. Fiyatın 
aynı zamanda bir değer kavramını da içerdiği unutulmamalıdır. Bazı ül-
kelerde gebeliği önleyici ilaç ve araçların küçük bir ücret karşılığında 
satılmasının, ücretsiz verilmesinden daha olumlu sonuçlar yarattığı gö-
rülmüştür.® 

Pazarlama karmasının bir diğer öğesi olan yer (place), ürünün hedef 
tüketicilere ulaştırılabilmesi için gerekli dağıtım kanalları anlamına gel-
mektedir. Araştırmalar pek çok sosyal kampanyanın amaçlarına uygun 
dağıtım kanalı kuramadıkları için başarısız olduklarını göstermiştir. 

Sözgelimi, hedef  tüketicilere, yeterince yetişmiş eleman ve malzeme 
olanağı olmayan ve henüz tam anlamıyla örgütlenememiş yerel bürolarla 
ilişkiye geçmelerini isteyen duyuruların sıkça yapıldığı gözlenmektedir. 
Bu durum kampanyaların başarısını doğal olarak olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

" Nathan Maccoby ve Douglas S. Solomon, "Heart Disease Prevention. Community 
Studıes", İçinde: Ronald E. Rice ve "VVilliam J. Paisley (der). agk, a. 113. 

* Solomon, s. 284. 
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Satış çabaları öğesi ise, bir kampanyanın tanıtılmasını başka deyişle, 
kampanya mesajlarının hazırlanmasını, kitle iletişim araçlarında yayın-
lanmasını, gerekli değerlendirme ve düzeltme çalışmalarını kapsayan ge-
niş bir süreci içermektedir. 

Etkileşim Grupları: Kotler, etkileşim grupları kavramını, bir kuru-
luşun faaliyetleri  ile şimdi ya da gelecekte doğrudan ilgili ya da o kuru-
luş üzerinde etkili olan ve belirgin bir biçimde birbirinden farklı  özel-
likler taşıyan gruplar ve/veya örgütler olarak tanımlamaktadır.10 Örne-
ğin Kotler, etkileşim gruplarını üniversite açısından şu şekilde örnekle-
mektedir; Üniversite bünyesindeki iç gruplar (fakülteler  ve personelleri), 
üniversitenin sunduğu hizmetlerden yararlanan gruplar (öğrenciler) üni-
versitenin yasal düzenlemelerini gerçekleştiren gruplar (ilgili bakanlık 
ve diğer kuruluşlar), üniversiteyi destekleyen gruplar (üniversitenin me-
zunları, vakıflar  ve diğer kuruluşlar). Üniversite ile ilgili herhangi bir 
kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için, sözkonusu etkileşim gruplarının 
desteğinin sağlanması gerekmektedir. Sosyal kampanyalarda bu konunun 
da üzerinde pek durulmadığı saptanmıştır.11 

Ticari Kuruluşlardan Yararlanma : Sosyal kampanyaların planlama 
ve uygulama aşamalarında, reklâm ajansları, pazarlama, reklâm ve ka-
muoyu araştırmaları yapan kuruluşlar, dağıtım şirketleri, v.b., çeşitli ti-
cari kuruluşlardan yararlanılması, kampanyanın başarısını olumlu yönde 
etkilemektedir. Sözgelimi, Gana'da Aile Planlaması ile ilgili bir kampan-
yada Gana Ulusal Ticaret Kuruluşu, parakende satış mağazalarından yak-
laşık 200 tanesini kampanyanın hizmetine sunmuş ve bu mağazalarda 
düşük bir fiyatla  hamileliği önleyici ilaç ve araçların satışı gerçekleşmiş-
tir.12 

Rekabet Etkeni: Ticari ve politik kampanyalarda olduğu gibi sosyal 
kampanyalarda da rekabet etkeninin dikkate alınması gerekmektedir. 
Sözgelimi, kalp hastalıklarını önleme konusuna ilişkin bir sosyal kam-
panyanın, yalnızca kâr amacıyla sağlığa zararlı ürünler üreten kuruluş-
larla değil, aynı zamanda toplumun beslenme alışkanlıklarıyla, kişinin, 
uymakta zorluk çektiği ya da zamanını alan çeşitli, tutum ve davranış-
larıyla da rekabet etmesi gerekebilir. 

Başarı Beklentisi: Sosyal kampanya düzenleyicileri genellikle tüm 
dünyayı bir gecede değiştirmek isterler. Bu kişiler, yeni bir düşünceyi her-
kese öğretmek ya da tüm kişilerin % 90'mın davranışlarını istenilen şe-

10 Philip Kotler, Marketing ForNon-Porfit  Organizations (Engle Wood) Cliffs,  New 
Jersey: Prentice Hail, 1975), s. 17. 

11 Solomon, s. 288. 
1 2 Solomon, s. 290. 
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kilde değiştirmek gibi, oldukça iddialı, fakat  gerçekleşmesi çok zor amaç-
lar belirlerler. Oysa insanların tutum ve davranışlarını değiştirmeleri, 
yeni bir davranış biçimini benimsemeleri oldukça güç gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle sosyal kampanyaların planlama aşamasında özellikle kısa dö-
nemde başarı beklentileri ile ilgili fazla  iyimser olmamak gerekir. 

Pazarlamanın kavram ve tekniklerinden yararlanmasına karşılık, sos-
yal pazarlama pek çok açıdan pazarlama disiplininde bir çalışma alanı 
olarak kabul edilmektedir. Sözgelimi, ticari amaçlara dönük pazarlama 
disiplini kâr getirecek hedef  tüketici gruplarıyla ilgilenmesine karşılık, 
sosyal pazarlamacılar çabalarını daha çok ulaşılması zor ve gelir düzey-
leri düşük hedef  kitlelere yöneltmektedirler. Ticari pazarlamacılar, tü-
keticileri, mal ya da hizmetlerin satın almaları konusunda etkilemeye ça-
lışırlarken, sosyal pazarlamacılar, insanları daha çok belirli bir konuda 
tutum ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlarlar. Bu iki pazarlama disip-
lini arasında daha pek çok farklılık  bulunmaktadır. Bu nedenle iyice araş-
tırılmadan ve düşünülmeden ticari pazarlama kavramlarının tümüyle sos-
yal pazarlama alanına uygulanmaması gerekir. 

Özetlemek gerekirse, sosyal pazarlama yaklaşımı, sosyal reklâmları, 
sosyal kampanyaların bir öğesi olarak ele almaktadır. Başka deyişle, sos-
yal reklâmların, kendi başlarına planlanarak, uygulanmasının, bu. tür ça-
lışmaların başarılarını engellediğini ileri sürmektedir. Diğer yönden et-
kili sosyal kampanyaların gerçekleştirilmesinin de, sosyal pazarlama kav-
ramlarının ve tekniklerinin kullanılmalarına bağlı olduğu belirtilmek-
tedir. 

Etkileyici İletişim Yaklaşımı Açısından Sosyal Reklâmlar 

Sosyal reklâmlarda hedef  kitleye bilgi verme amacıyla kurulan ile-
tişim, gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Bir iletişim süreci olarak 
sosyal reklâmlar, hedef  kitleyi kampanyanın konusu hakkında bilgilen-
direrek, tutum ve davranışlarını güçlendirmeyi, değiştirmeyi ya da yeni 
bir tutum ve davranış oluşturmayı amaçlar. Bu açıdan sosyal reklâmların 
bir etkileyici iletişim (persuasive communication) biçimi olduğu söylene-
bilir. "Etkileyici iletişim, bir kişinin ya da grubun, başka kişi ya da grup-
ların tutumlarını belirleyip, biçimlendirmek, denetim altına almak ya da 
değiştirmek amacıyla yaptıkları bilinçli bir iletişim etkinliğidir".13 

Etkileyici iletişim konusunda yapılan araştırmalar, daha çok sosyal 
psikologlar tarafından  laboratuvar yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araş-

JS Terence It. Qualter (Çev: Ünsal Oskay), "Propaganda Teorisi ve Propagandanın 
Gelişimi", S.B.F. Dergisi, C. 35, (Ocak-Aralık 1980), s. 279. 
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tırmalann kuramsal temelini "Davranış Psikologları" tarafından  gelişti-
rilen "uyaran-tepki" adıyla bilinen öğrenme kuramı oluşturmaktadır." 

McGuire, etkileyici bir iletişim kampanyasının amaçlarına ulaşma-
sında rol oynayan etkenlerin belirlenip, incelenebilmesi için, "uyaran-tep-
ki" öğrenme kuramından yararlanarak bir model geliştirmiştir. Bu mo-
dele göre, iletişim sürecinin kaynak, mesaj, kanal ve alıcı öğeleri modelin 
uyaran grubunu oluşturmaktadır. 

Bu uyaranların sonucunda hedef  kitlede oluşması istenen dikkat, an-
lama, kabul (ikna), hatırlama ve davranış ise modelin tepki grubunu 
meydana getirmektedir. Modelin uyaran grubu bağımsız, tepki grubu ise 
bağımlı değişkenler olarak adlandırılmaktadır.13 Etkili sosyal reklâm me-
sajlarının hazırlanması bu modelin, uyaran grubunu oluşturan iletişim 
öğelerinin bazı özelliklere sahip olmalarına bağlı olmaktadır. Buna göre 
etkileyici iletişim yaklaşımı açısından, sosyal reklâmların başarılı bir şe-
kilde gerçekleşmesine ilişkin öneriler iletişim öğelerine bağlı olarak şu 
şekilde açıklanmaktadır. 

İki bin yıl önce Aristo, "konuşma araçlarını belirleyen alıcıdır" sö-
züyle iletişimde alıcının önemine dikkat çekmiştir. Gerçektende iletişim-
de neyin, nasıl, ne zaman, nerede, kimin söyleyeceğini belirleyen alıcı ol-
maktadır. Bu nedenle bir sosyal reklâm kampanyasında da iletişim öğe-
lerinin özelliklerini alıcıdan başlayarak incelemek daha doğru olacaktır. 

Hedef  Alıcı: Bir sosyal reklâm kampanyasında kaynak, mesaj ve ka-
nal öğelerinin kampanya amaçları doğrultusunda planlanması herşeyden 
önce hedef  kitlenin doğru bir şekilde tanımlanmasına bağlı olmaktadır. 
Bu nedenle bir araştırma yapılarak, hedef  kitlenin ihtiyaçları, zevkleri, 
konuya ilişkin tutum ve davranışlarının öğrenilmesi gerekir. Hedef  kitle 
ne kadar, iyi tanınırsa, kampanya mesajları o ölçüde iyi algılanır, iyi an-
laşılır, istenilen tepkiler alınır. 

Tersi durumda ise, hedef  kitlenin mesajları, umursamama, yanlış an-
lama, mesajlardaki iddiaları karşı iddialarla çürütme gibi kampanyanın 
başarısını olumsuz yönde etkileyen davranışlarla karşılaşabilir.16 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer noktada hedef  kitlenin 
bölümlenmesi konusudur. Herkese aynı anda ulaşacağım sanan bir kam-
14Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar 3. B. (İstanbul: Cem Ofset  A.Ş., 1979), 

s. 167. 
u Willi«n J. McGuire, "An Information-Processing  Model of  Advertising Effecti-
vsness", İçinde: Davis ve Silk (der.) Belıavioral and Management Science in Mar-

keting, (New York: Ronald Press, 1978), s. 156-180. 
Charles K. Atkin, "Mass Media Information  Campaıgn Effectiveness",  İçinde: 
P.onald E- Rice ve William J. Paisley (der.) a.g.k., s. 265. 

182 



panya ancak kendisini aldatır. Bu nedenle hedef  kitleyi bölümlemek ka-
çınılmaz bir zorunluluk olmaktadır. Bu bölümleme sonucunda, kampanya 
da önceliği olan gruplara daha fazla  kaynak ayrılacak ve bu grupların 
ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun kampanyanın gerçekleşme olasılığı 
artacaktır. 

Hedef  kitlenin toplumsal özellikleri ise bir diğer önemli noktayı oluş-
turmaktadır. Kişilerarası iletişim, kitle iletişim araçları ile iletilen me-
sajları destekleyebileceği gibi engelleyici de olabilmektedir. Diğer yönden 
bir sosyal reklâm kampanyasının başarısında kitle iletişim araçlarıyla 
iletilen mesajların niteliği de önemli rol oynamaktadır. Bu tür, kanıpan-
yalar, haber, eğlence, reklâm ve diğer programlar tarafından  destekle-
nebileceği gibi engellenebilmektedir de. Bu nedenle, bir sosyal reklâm 
kampanyası planlanırken hedef  kitle ile ilgili kişisel, toplumsal ve kitle 
iletişim değişkenlerinin incelenmesi gerekir. 

Kampanyanın amaçlanan etkisinin ne olması gerektiğini saptamak açı-
sından da hedef  alıcıyı tanımlayan araştırmaların yapılması gerekmek-
tedir. Sözgelimi araştırmalar, sigaranın sağlık açısından zararlarının far-
kında olduklarını hatta sigaranın sağlığa zararlı olduğuna inandıklarını 
ve sigara içme alışkanlığından kurtulmak istediklerini ortaya koymuştur." 

Bu durumda böyle bir kampanya da hedef  kitleye sigaranın sağlığa 
zararlarını anlatmaktan çok, sigarayı nasıl bırakacaklarını öğreten, baş-
ka deyişle bu konuda beceri kazandırmayı amaçlayan kampanyaların ya-
pılması daha doğru olacaktır. 

Sosyal reklâm kampanyalarının başarılı olmasında, hedef  kitlenin 
kampanya mesajları ile yeterli ölçüde karşılaşmaları da önemli rol oy-
namaktadır. Bu konudaki araştırmalar, pek çok kişinin kampanya me-
sajlarıyla hiç karşılaşmadıklarını ya da tesadüfen  karşılaşan kişilerin de 
mesajlara dikkat etmediklerini ortaya koymuştur. Eğer hedef  kitle gö-
nüllü olarak reklâm mesajlarını izlemiyor, dinlemiyor ya da okumuyorsa, 
hedef  kitlenin mesajları algılaması, anlaması, tutum ve davranışlarım 
istenilen yönde değiştirmesi de zor olacaktır.18 Bu nedenle hedef  kitlenin 
kampanya mesajlarıyla yeterli ölçüde karşılaşmalarını ve mesajlarla il-
gilenmelerini sağlayıcı önlemlerin alınması oldukça önemli olmaktadır. 

Kaynak: Sosyal reklâm kampanyasında kaynak, hedef  kitle açısından 
reklâm mesajını sunan kişi ya da kişiler olmaktadır. Kaynak durumunda 
olan kişilerin inanılır ve çekici olması kampanyanın başarısında önemli 
rol oynamaktadır. " . , ' " 
17 McAlister, s. 93. 
l a Charles K. Atkin, "Instrumental Utilities and Informatjon  Seeking", içinde: 

P. Clarke (der.) Ncw Models For Communication Research (Beverly Hills, CA: 
Sage, 1973), s. 241-243. 
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Araştırmalar etkileyici iletişimde inanılır kaynaktan gelen mesajla-
rın., hedef  kitlede daha fazla  tutum değişimi yarattığını, inanılırlığın ise, 
kaynağın, alanında uzman ve güvenilir olma özelliklerine bağlı olduğunu 
ortaya koymaktadır." 

Kaynağın ilettiği mesaj konusunda uzman olup olmaması kaynağın 
inanırlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu konuda yapılan araş-
tırmalar, kişilerin konusunda uzman ve uzman olmayan iki ayrı kaynak-
tan gelen aynı mesajı farklı  biçimde algıladıklarını ve değerlendirdikle-
rini göstermiştir. Bu nedenle kaynağın bu özelliğine bağlı olarak, mesajın 
anlamının da değiştiği söylenebilir. Diğer yönden kampanya mesajlarını 
sunacak kişilerin, kampanya konusu dikkate alınarak seçilmesine de özen 
gösterilmelidir. Sözgelimi kampanya konusu teknik ve karmaşık olduğun-
da, ayrıca bilgi ve beceri kazandırmayı amaçladığında, kaynağın konunun 
uzmanları arasından seçilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olmaktadır. 

Kaynağın uzman olmasının yanısıra, güvenilir olması da gerekmek-
tedir. Kaynak kişi, konusunda ne kadar uzman olursa olsun sözkonusu 
mesajı iletmekteki amacı, hedef  kitleyi kandırmak olarak yorumlandığında 
pek başarılı olamayacaktır.20 

Diğer yandan çekici, güzel, ünlü bir iletişim kaynağı tarafından  su-
nulan mesajın daha başarılı olduğu saptanmıştır. Özellikle bu tür kişi-
lerden, hedef  kitlenin kampanyaya olan ilgileri düşük olduğunda ya da 
kampanya konusu basit, sıkıcı bulunduğunda yararlanılması halinde da-
ha başarılı sonuçlar alınmaktadır.21 

Hedef  kitle, kendilerine benzeyen kişilerden de etkilenebilirler. Bu 
konuda yapılan bir araştırma kişilerin, iletilen mesajın kendilerine ben-
zer bir kaynaktan geldiğine ne kadar çok inanırlarsa, istenilen tutum ve 
davranış değişiminin de o kadar güçlü bir şekilde gerçekleşeceğini gös-
termiştir.23 

Nitekim, gebelikten korunma tekniklerini benimsetmede hedef  kitle 
ile aynı yaşlarda olan sıradan bir kişinin, aynı konuyu işleyen fakat  ünlü 
ve yaşıt olmayan bir kişiye oranla daha başarılı olduğu saptanmıştır.23 

1 9 David A. Aker ve John G. Myers, Advertising Management Z.B. (Englewood 
Cliffs,  N.J.: Prenctice-Hall, Inc., 1982), s. 268. 

2 0 Kağıtçıbaşı, s. 170. 
2 1 Larry Pcrcy ve John R. Rossiter, Advertising Strategy (New York: Praeger 

Pu'olishers, 1980), s. 78. 
2 2 McGuire, s. 164. 
2 3 Kanter, J. ve M. Zelnick, "Contraceptive Patterns and Premarital Pregnancy 

Among Women Aged 15-19 in 1976", Family Flanniııg Perspectives, s. 10 (1978), 

184 



Mesaj: Sosyal reklâm kampanyalarının mesajları hedef  kitleyi, olum-
lu, olumsuz ya da her ikisinin birlikte kullanıldığı, hitap etme yaklaşım-
larına dayanarak etkilemeye çalışır.24 

Olumlu hitap etme yaklaşımı, hedef  kitlenin kampanya konusundaki 
endişesini azaltan, olumsuz hitap etme yaklaşımı ise endişesini artıran 
bir mesaj stratejisi kullanır. Kampanya mesajları genellikle hedef  kit-
lenin korku, vatanseverlik, aşk, nefret,  seks, ihtiras, mizah vb. çeşitli tür-
de psikolojik gerilimler uyandıran, hitap etme yaklaşımları kullanılarak 
tasarlanır. Bu yaklaşımlar rasyonel ve duygusal olmak üzere iki grupta 
toplanabilir. Araştırmalar rasyonel yaklaşımların güdüleri uyarma konu-
sunda, duygusal yaklaşımlara oranla pek etkili olmadığını göstermiştir. 
Bununla birlikte, rasyonel yaklaşımlarının zeki ve kültürlü kişilerde bi-
lişsel bir değişim yaratılması amaçlandığında, duygusal yaklaşımların ise 
kayıtsız kişilerin dikkatini çekmede daha etkili oldukları gözlenmiştir. 

Korkuya dayalı yaklaşımların ise, sağlıkla ilgili sosyal reklâm kam-
panyalarında etkili olduğu saptanmıştır. Diğer yandan araştırmalar kor-
kuya dayalı yaklaşımların kişiler üzerinde oldukça karmaşık bir etkisi 
olduğunu göstermiştir. 

McGuire, orta düzeyde korku yaratan mesajların, az ya da yüksek 
düzeyde korku yaratan mesajlara oranla daha etkileyici olduklarını be-
lirtmektedir.25 Hedef  kitlenin korkularına hitap eden bir mesajın etkili 
olması, mesajın uyandırdığı korkuyu gidermek için ileri sürdüğü vaadle-
rın, hedef  kitle tarafından  inandırıcı bulunmasına bağlı olduğu söylene-
bilir.26 

Araştırmalar bir mesajın iletilme sıklığının ya da tekrarının öğren-
me, dolayısıyla kampanyanın etkisini artırmada önemli rol oynadığını gös-
termiştir.27 Bununla birlikte bazı araştırmalar da mesajın belli bir tekrar-
dan sonra olumlu etkisinin azalacağına dikkat çekmiştir. Bu nedenle me-
sajın, sunuluş biçimi değiştirilerek tekrar edilmesinin daha uygun olacağı 
söylenebilir. 

Mesajların hangi sıklıkta sunulacağının kararlaştırılması da, üzerinde 
durulması gereken bir diğer nokta olmaktadır. Araştırmalar kısa bir za-
man dilimi içinde çok sık tekrar edilen mesajların uzun sürede fakat  sık 
tekrar edilmeyen mesajlara oranla daha etkili olduklarını göstermiştir.28 

2 4 Percy ve Rossiter, s. 52. 
2 5 McGuire, s. 168. 
2 6 Aaker ve Myers, s. 280. 
2 7 Percy ve Rossiter, s. 78. 
2 8 K. Atkin, s. 255. 
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Kanal: Sosyal reklâm kampanyası mesajlarını hedef  kitleye ulaştı-
ran kitle iletişim araçlarının seçimi, kampanyanın başarısında önemli rol 
oynar. Kitle iletişim araçları içinde en etkili olanı televizyon olmakla bir-
likte genel olarak bu araçların seçimi kampanya konusu ve hedef  kitlenin 
özellikleri dikkate alınarak yapıldığında radyo, gazete, dergi gibi araçların 
da etkisi yüksek olmaktadır. 

SONUÇ 

Sosyal reklâm kampanyalarının planlama ve uygulanması konusunda 
sosyal pazarlama kavram ve teknikleri ile etkileyici iletişim özelliklerinin 
dikkate alınması, bu tür kampanyaların başarışını artıracaktır. Bununla 
birlikte, sosyal pazarlama kavram ve teknikleri uyulması gereken tek ba-
kış açıları biçiminde değerlendirilmemelidir. Başka deyişle sözkonusu kav-
ram ve teknikler sıkı sıkıya bağlı kalınacak çerçeveler olarak ele alınma-
malıdır. Bu kavram ve teknikler daha çok bu tür kampanyaların planlan-
ması ve uygulanmasında yeni bakış açıları kazandırmaktadırlar. 

Diğer yandan etkileyici iletişim özelliklerine dikkat edilerek hazır-
lanmış sosyal reklâm kampanyalarının daha etkili olacağı söylenebilir. 
Özellikle hedef  kitle tarafından  güvenilir olarak algılanan ve hedef  kit-
lenin dikkatini mesaja çekebilme yeteneğine sahip insanlar kaynak kişi-
ler olarak seçilmelidirler. Kampanya mesajlarını oluştururken ve yayın-
larken mesajın sunuluş tarzına en az yayınlanma sıklığı kadar önem ve-
rilmelidir. Kişilerarası iletişim ve diğer iletişim araçları hedef  kitlenin 
kampanyaya ilişkin tepkilerini etkilemesi nedeniyle, mesajların algılan-
ma konusu üzerinde dikkatle düşünülmelidir. Kanalın seçimi, kanal, me-
saj ve hedef  kitle etkenleri birlikte ele alınarak gerçekleştirilmelidir. Ay-
rıca, kampanyanın hedef  kitle analizinin ve alternatif  kaynakların, hitap 
etme yaklaşımlarının ve sunuş tarzlarının ön araştırmalarla test edilme-
sinin önemi gözardı edilmemelidir. Diğer yandan kampanyanın değerlen-
dirilmesi amacıyla yapılan son araştırmaların da önemli olduğu unutul-
mamalıdır. 
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SİYASAL ALANDA HALKLA İLİŞKİLER 

Dr. Muharrem VAROL 

Burada amacımız, siyasal alanda halkla ilişkilerin bazı sorunlarını so-
ru işaretleriyle tartışmaya açmaktır. Siyasal örgütlerin ne derece dürüst 
iletişimde bulunacaklarını, burada, şimdilik bir yana bırakacağız. 

Siyaset havanda su dövmekten kurtulacaksa, siyasalar toplumsal ge-
reksinimlere gerçekten çözüm olacaklarsa, çift-yönlü  iletişimin bir yönü 
olan halkın sorunlarını tanıma ve saptamaya özel önem vermek gerekir. 

Halkla ilişkilerin temel işlevi, bir örgüt ile —ne tür ve hangi düzey-
den olursa olsun— onun başarı, ya da başarısızlığının kendilerine bağlı 
olduğu çeşitli kamular (genel olarak çevre-halk) arasında karşılıklı ya-
rara dayalı ilişkileri .dürüst iletişim ve araştırmayı kullanarak saptamak, 
kurmak ve sürdürmektir. 

Siyaset alanı bakımından ifade  edersek, siyasal kurum veya örgüt-
lerin, toplumsal kaynaklarından kopmalarını, kaynaklarına yabancılaşma-
larını önleme işlevini görecek bir etkinliktir denilebilir. Şüphesiz, gereken 
önem verilip gereği gibi uygulanabildiği ölçüde... 

Özellikle siyaset alanında siyasal örgütler için böyle bir işlevin "ol-
mazsa olmaz"lığı son derece açıktır. Siyaset alanında başarının temeli bu 
tür bir işlevin gereği gibi yerine getirilmesidir denilebilir. Şüphesiz, bu 
saptama, öncelikle çoğulcu rekabetçi demokratik sistem için doğrudur. 

Bilindiği gibi, halkla ilişkiler elemanı siyasal kampanyalarda kendi-
sine en çok başvurulan bir elemandır. Bu eleman için önemli ve ilgili ol-
duğu kampanya türü demokratik yönetim kuramı bakımından değer ta-
şıyandır. Çünkü, halkla ilişkiler elemanının siyasal alanda yaptığı işler-
den biri de, "yönetim görevlilerinin seçilmesiyle ilgili olan kamusal tar-
tışma evresini yönetmek ve kamusal siyasanın tartışmalı sorunlarını dü-
zenlemektir. (Stanley Kelley, 1956'dan Cutlip, et al., 1985 : 564). 

Siyasal kampanya deyince, şunu hemen belirtelim ki ,artık adayları 
deterjan gibi satma fikri  hoş karşılanmıyor. Çünkü bu satış biçimi, seç-
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menlerin bilgilendirilme ve buna göre makul kararlar alma kapasitesine 
sahip oldukları inancına ters düşüyor (Cutlip, et al., 1985: 564). 

Halkla ilişkilerin işlevi/işlevleri ve bunun siyaset alanı bakımından 
önemine ilişkin bu kısa anlatımdan sonra, asıl tartışılması gerektiğini dü-
şündüğümüz noktalara geliyoruz : Siyaset alanında halkla ilişkilerin bazı 
sorunları ve sınırlılıkları. Bunlara geçmeden önce belirtilmesi gereken ba-
zı şeyler şunlar olabilir: 

— Siyaset; bir toplumda kimin, neyi, nasıl ve ne zaman alacağının 
kararlaştırılmasıdır. Çatışma ve uzlaşma süreçlerinden oluşur. Siyasal sü-
reç, kaynak dağılımı süreçlerinde ortaya çıkan çatışma ve uzlaşma süreç-
lerinden oluşur. 

O halde, siyaset alanında halkla ilişkiler bakımından temel sorunun, 
bu süreçleri yönlendirmek, bu süreçlerde etkili olabilmek bakımından in-
sanları ve grupları belli bir siyaset doğrultusunda mobilize etmek, siyasal 
katılmayı artırmak olduğu söylenebilir. Bunun başlıca önkoşulları çevre/ 
halk desteğiyle ilgilidir. 

— Bireylerin siyasete katılma biçimleri, nedenleri kadar çok ve çe-
şitlidir. Bizim burada tartışmaya sunmak istediğimiz bazı sorunlar hatta 
ikilemler şunlar olacaktır: 

1) Bilinmektedir ki, patron-yanaşma ilişkileri hem bir siyasal katıl-
ma biçimidir, hem de bir tür halkla ilişkiler etkinliğidir. 

Bu katılma biçimi, yerleşik elitlerin; toplumsal-ekonomik olanakları 
bakımından görece nüfuzlu  olan kimselerin; alt statüden bireyleri dikey 
olarak mobilize etmelerini sağlayan bir araçtır. (Huntington ve Domin-
guez, 1985: 57). 

Katılma kültürünün yaygınlaşmasını, siyasal-yönetsel sürecin işleyi-
şinin, kamu yaşamının dokusunun sade vatandaşın kavrayış sınırları içi-
ne girmesini (ki halkla ilişkiler uygulamasının etkinliği oranında bu so-
nucun doğması beklenir) ne ölçüde istiyoruz? Bunlar olursa, patron-ya-
naşma ilişkilerinin göreli azalması beklenir. Acaba, bu ilişkilerde birincil 
taraf  olan patron bu beklentilerin gerçekleşmesini ne kadar ister? Yöne-
tim-yönetilen ilişkilerindeki aracılık rolünü kaybetmek ister mi? 

2) Siyasal alanda halkla ilişkilerin amacının, belli bir siyaset doğ-
rultusunda halkın mobilizasyonu, siyasal katılmanın artırılması olabilece-
ğini belirttik. 

Siyasal kurumlar/örgütler, katılmayı arttırmayı seçim zamanları dı-
şında da, ya da her zaman ve her durumda isterler mi? 
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Bilindiği gibi, siyasal örgütler de, yonetim-yönetilen ilişkilerinde ara-
cılık işlevi yaparlar. Bu rollerinin öneminin kalmayacağı bir açık kapı 
ortamının doğmasına çalışırlar mı? 

Bu ikilemler henüz olumlu yönde çözülemediği içindir ki, günümüzün 
görece en demokratik diyebileceğimiz ülkelerinde bile, çeşitli kesimlerin 
kendilerinin de başvurdukları halkla ilişkiler işlevine karşı iyi duygulara 
sahip olmadıkları belirtiliyor. Örneğin, ABD'de çeşitli yönetim birimlerin-
den, siyasal partilerden, yasama organları ve üyelerinden ve yerleşik çı-
karları bozulanlardan halkla ilişkiler işlevine düşmanca tavırların yönel-
tildiği belirtiliyor. (Cutlip, et al., 1985 : 560). Bunun da 4 temel nedeninden 
sözediliyor: 

a) Basm-hükümet görevlileri arasındaki bilgi alma-verme kavgası, 
b) Hükümetin yasama ve yürütme bölümleri arasındaki güç dengesi 

çatışması, 

c) Siyasal partiler arasındaki güç çatışması, 

d) Yerleşik çıkar sahipleri ya da kuruluşlarından. 

Bu dört muhalefet  kaynağının, yönetimin tüm düzeylerinde işlevin 
yerine getirilmesini sınırladığı belirtiliyor. (Cutlip, et al., 1985: 569). 

Bu sorunların çözümü yine demokratikleşmeyi yaygınlaştırmaktan 
geçiyor. 

2 — Propaganda ve Halkla İlişkiler 

Propaganda ile halkla ilişkileri birbirinden ne ölçüde ayırabiliriz? 
Bu iki etkinliği farklılaştırmakta  kullanacağımız ölçütler neler olabilir? 
Siyaset alanı sözkonusu olduğunda bu ayrımı yapmak daha da zor görü-
nüyor. 

1) Amaç ortaklığı 
"Her ikisi de devletin topluma ideoloji aşılama ya da mevcut ideoloji-

yi sürdürmek için kullandığı teknik ya da araçlar arasında" (Kazancı, 
1982 : 29) sayılabilirler mi? 

Çevreyi etkileme amacı her ikisinde de ortak amaçtır denilebilir. (Bk., 
Kazancı, 1982 : 29). 

2) Halkla ilişkiler, totaliter ülkelerdeki propagandanın çoğulcu top-
lumlardaki adı mıdır? (Kazancı, 1982: 29). 

3) İkisi arasındaki temel farklılık,  propaganda mesajların tek 
yönlü olması ve tek merkezden yönetilmesine karşılık, halkla ilişkilerin 



bunun tersi bir uygulama oluşu mu? Bir başka deyişle, farklılık  iletişimin 
tek-yönlü ve çift-yönlü  işleyişi arasındaki farklılık  mı? Acaba, propagan-
da yapanlar, toplumun kendi amaçlarına uygun özelliklerini propaganda 
mesajlarına temel almaları nedeniyle, yine bir tür çift-yönlü  iletişim kur-
muş olmuyorlar mı? 

Bir partinin şu veya bu düzeydeki örgütleri, bazı insanlar ve grupla-
rın yönetim ile bir takım sorunlarını çözmekte aracı olurlarken, öncelikle 
bir halkla ilişkiler etkinliğinde bulunmuş olurlar. Ama bunun dolaylı bir 
siyasal propaganda olduğunu da söylemek olanaklıdır. Örneğin, bir par-
tinin bir yörede, bir toplumsal kategoriye veya her toplumsal kategoriden 
kişiyi kapsayan bir gruba dönük bir sorun saptama, dert dinleme toplantı-
sı öncelikle bir halkla ilişkiler etkinliği olarak sayılabilir. Ama, bu da yine 
dolaylı bir propaganda değil midir? O halde; temel farklılıklar  şu nokta-
larda aranabilir: 

— Mesajlarda süzme propagandada vazgeçilmez bir öğedir. 

— Propagandada iletişimin çift  yönlülüğü süreci dolaylı işleyen biı 
süreç. Halkla ilişkilerde ise, çift  yönlülük üetişim sürecinin esasını oluş-
turuyor. 

— Halkla ilişkilerde propaganda etkisi ancak dolaylı ortaya çıkan bir 
olgudur. 

Sanıyorum, Türkiye'de ya da başka ülkelerde özgün bir takım siyasal 
kampanya örnekleri üzerinde burada durabilme zamanı ve fırsatı  olsaydı, 
hem propaganda ve halkla ilişkiler arasındaki farklılıkları  hem de burada 
tartışmaya açmayı denediğim, bir takım ikilem ve problemleri, bir takım 
somut örnekleri üzerinde daha açık bir şekilde, tartışma olanağı doğabi-
lirdi. Ama olmadı, üerde olabileceğini düşünerek hepinize teşekkür ede-
rim. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN SINIRLARI 

Doç. Dr. Niyazi ÖKTEM 

Aristo'nun deyimiyle insan bir "zoon politicon"dur. Bireyin toplum 
içersinde yaşaması bir zorunluluktur. Toplum içerisinde yaşayan insan-
lar birbirleriyle ilişki kurarken kendini diğerine kabul ettirmek, benim-
setmek durumundadırlar. "Toplumsal hayvan" olmak nasıl bir zorunlu-
luksa, biribirini tanımak ve kendini diğerine kabul ettirmek yaşamını 
sürdürebilmesi açısından zorunludur. 

O halde burada bile ben size sevimli, olumlu, şakacı ama bir parça-
da bilimsel görünmeliyim ki huzurunuzda, meclisinizde itibar göreyim, 
"hoca da eh fena  lâf  etmedi" sözlerini alayım ve tarafınızdan  kabullene-
bileyim. 

Kişilerin kendilerine topluma iyi ve olumlu bir biçimde tanıtması ya-
şamsal önem içerdiği kadar psikolojik bir olgudur. İyi, olumlu bir kişiliği 
ortaya koymak psikolojik bakımdan da insanları rahatlatır, iç huzurunun 
oluşmasında yardımcı olur. 

Halkla, toplumla ilişkiler yaşamsal, psiklojik açıdan gerekli olduğu 
kadar çıkarların en optimal düzeyde elde edilmesi bakımından da gerek-
lidir. Biliyoruz ki, kişisel çıkar diğerinin çıkarıyla her zaman için bir ça-
tışma oluşturacaktır. Benim çıkarıma sınır tanınmadığı takdirde başka-
sının çıkarına tecavüzüm söz konusu olur ki, bu diğerinin çıkarını ve öz-
gürlüğünü zedeler, onun üzerinde bir baskı ve koşullandırma yaratmasına 
yol açar. 

O halde toplumla, halkla ilişkiler bir ikilem şeklinde görünüm ka-
zanmaktadır : 

Ben ve Diğerleri: Bu ikilemi denge içerisinde tutarak başkasına te-
cavüzü önlemek bir sınırlandırmayı gerektirecektir. 

Halkla, toplumla ilişkiler bir kişi veya kuruluşun, belli amaçlar elde 
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edebilmek güdüsüyle halkm ve toplumun eğilimlerini de göz önünde bu-
lundurmak suretiyle kendini diğerlerine tanıtma çabasıdır. 

Kuşkusuz tanıtma olumlu bir nitelikle olacaktır ki kişi veya kuruluş 
maddi veya manevi amacını gerçekleştirebilsin. 

Halkla ilişkiler kavramında iki öğe karşı karşıyadır: 

Halk - Ben veya Biz (Bir kuruluş, bir parti, bir şirket vs.) 

Bu öğeleri teker teker inceleyelim : 

Ben veya Biz: 

Bir menfaat  olgusuyla donatık durumdayım, kendimi kabul ettirece-
ğim veya bir şirket olarak kâr amacı için kendimi tanıtacağım. Ben ken-
di kendime bırakılırsam hiçbir sınırlama istemem. Alabildiğine kâr etme-
liyim, alabildiğine şirketimi, grubumu güçlendirmeliyim ki bundan en 
üst düzeyde çıkar sağlayayım. Özgürlükçü, liberal zihniyet içersinde, kişi 
özgür olduğundan herşeyi yapabilir, herşey mübahtır. Hiçbir kişi, kuruluş 
benim davranış ve tutumumu smırlayamaz. 

Liberal, özgürlükçü sistemler içersinde kişi dilediğince davranış öz-
gürlüğüne sahiptir. Kimse ona karışamaz. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler" temel ilkedir. 

Salt özgürlük açısından belki de doğrusu budur, ama toplumsal reali-
te başka türlü ortaya çıkmaktadır. 

Halk: 

Benim karşımdaki menfaatini  tatmine yönelik toplum belli özellik-
ler içermektedir. Toplum bireysel bilinçlerin ötesinde ve üstünde "Kollek-
tıf  bir bilinçle" bir kişilikle karşımıza gelir. 

Kollektif  bilincin oluşturduğu "kişilik" sosyolojik ve tarihsel koşulla-
rın sonucu belli doğrultulara yönelmiştir. Bu "kişilik", koşulların sonucu 
yüksek ve çağdaş kültür düzeyine ulaşmamış olabilir. Bu nedenle ne ve-
rilirse onu alabilir, adeta yönlendirmelerin pasif  ve reseptif  bir nesnesi-
dir. 

Halkla ilişkilerde, tüm görünümleriyle halk olgusu bu sosyolojik ko-
şulların iyi değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Denilebilir ki, 
halkın eğilimi ve düşüncesi kutsaldır. Mademki şu veya bu doğrultuda 
bir eğilim gösteriyor o halde ona yabancılaşmamak gerekir. Onun eğili-
mine hitap etmek zorundayız. 
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BURADA BİR GAZETENİN HALKA İNMEYLE İLGİLİ ÖRNEĞİNİ 
ANLAT... 

Hlakın eğilimine kuşkusuz değer vereceğiz, biz de ve ben de zaten hal-
kız. Ama sosyolojik boyutta bir bütün olarak halk kavramını soyut bir 
şekilde irdelediğimizde, "halkında kültürel, tarihsel ve sosyolojik konu-
munu iyi gözlemlememiz gerekir. Halkın her dediği doğrudur, her eğilimi 
gerçeği ve hakikati deyimler - vox popili vox dei - halkın sesi hakkın sesi" 
demektir ki bu popülizmdir ve çeşitli istismarlara yol açabilir. 

Bu anlayıştan yol alırsak halk eğilimleri ustaca değerlendirilerek an-
ket ve röşerjlerle zaaflar  saptanır ve halkla ilişkiler olgusunda "şeytani" 
yollar seçilebilir. 

SINIRLAMA 

Halkla ilişkilerin sınırlarında birinci öğe olan "Ben veya Biz"e geti-
rilebilecek sınırlama ahlaksal olabilir. Kendini tanıtan kişi veya kuruluş 
adeta Kant'çı bir ahlak anlayışı içinde "Sana yapılmasını istemediğin şe-
yi sen de başkasına yapma, koşullar ne olursa olsun yalan söyleme, salt-
lıkla dürüst ol" ilkelerini benimseyebilir diyebiliriz. Ancak unutmayalım 
ki toplum içerisinde yaşıyoruz, iyi-kötü ikilemi ahlaksızlıktan öte yaşan-
ması zorunlu, belki de zevkli bir olgudur. O halde tek yönlü, sadece kişi-
nin vicdanına yönelik sınırlama mümkün olmadığı kadar ütopik bir yak-
laşımdır. 

Bu durumda halkla ilişkilerin sınırlarında ikinci öğe olan halkı, top-
lumu ele alalım. "Toplumun Spontane, günlük, gelişigüzel eğilimleri be-
nim kendimi tanıtmamda temel dayanak olmalıdır" diyebiliriz. Bu takdir-
de iş çok kolaylaşır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, usta ellerin düzenlediği araştırma ve 
soruşturmalarla (anket ve röşarj) halk eğilimlerini saptarını ona göre 
tutumu belirlerim ve kendimi, menfaatimi,  satacağım malı kolaylıkla 
halka tanıtırım, halkla sağlam ilişkiler kurarım. Bu iş aslında oldukça 
kolaydır. 

Kaldı ki kitle iletişim araçlarıda benim elimdeyse toplumu diledi-
ğimce belli yönlere sürükler, ondan sonra da o yön ve çerçeve içersinde 
(ki o çerçeve benim bildiğimkurallarını benim çizdiğim bir çerçevedir) di-
lediğim tarzda hareket eder, adeta ilahlaşırım. Ondan sonra kendimi de, 
malımı da, kişiliğimi de, politikamı da, siyasal düşüncelerimi de kolaylık-
la kitlelere aktarabilirim. Böylelikle ün, ünvan, iktidar, güç, menfaat  ve 
para benimdir. 
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Görüyoruz ki bir dilemma ile karşı karşıyayız. Bir yandan benim kişi-
sel özgürlüğüm ve kişisel çıkarım öte yandan halkın, toplumun özgürlüğü 
ve onun çıkarı. 

0 halde ne yapmalı? 

Otoriter ve Totaliter siyasal rejimlerde iş çok kolaydır. Oralarda 
halk bir denektir, siyasal iktidarların adeta oyun aracıdır. Siyasal güç 
kendi çıkarlarını sürdürmek için halkı bir denek taşı haline getirip çe-
şitli yönlere sürükler, ondan sonra da halk zaten bunu istiyor der. 

Üyesi olduğumuz demokratik, liberal ve özgürlükçü, kişisel eylemle-
rin ön planda olduğu siyasal rejimlerde durum karmaşıktır. Eğer, otori-
ter rejimlerde olduğu gibi, tek yönlü özgürlük olsaydı işler kolaylaşırdı. 
Kamuoyunu da biz oluştururduk, sınırımızı da biz çekerdik, ondan sonra 
da referandumlar,  plebsitler yapıp halka görüşümüzü onaylatarak büyük 
çıkarlar elde ederdik. Durum "ne yazık ki" böyle değil, gerçek demokrasi 
özgürlükler açısından aslında sınırlamalar getirmektedir. Doğrusu da bu-
dur. 

Sınırlama gerekmektedir. 
Demokratik ve liberal rejimlerde halkla ilişkiler alanında yasaların 

metnine bağlı bazı sınırlamalar önce söz konusu olur. Bunlar herşeyden 
önce şunlardır: 

1 — Kendi ilişkilerimizi sağlam temellere dayamak için diğer özel 
ve tüzel kişilere yönelik hakaretlerde bulunamayız. 

2 — Bu bağlamda suç işlemeye teşvik ve tahrike yönelinemez. 
3 — Belli guruplara kendimi kabul ettireceğim diye ayrılıkçı eğilim 

ve akımlar desteklenemez, bunların propagandası yapılamaz. 
4 — Halkla veya belli bir gurupla iletişim kurabilmek için devlete 

ihanet edilemez. 
• 5 — Aynı gerekçe ile ordunun ve ulusun maneviyatı demoralize edi-

lemez. 
6 — Ulusal savunma küçümsenemez ve önemi yatsınamaz. 
7 — Vatana ihanet söz konusu olamaz. 
8 — Ahlâksızlığa yönelme mümkün değildir. 

Ancak bu saydığımız kısıtlama ve sınırlamalar hiçbir şekilde istismar 
edilmemelidir. Bu sınırlamaları bahaneyle belli kişi ve kuruluşlar üzerin-
de hükümetler tarafından  baskı yapılırsa bireysel özgürlüğün özü çiğnen-
miş olur ve ortada halkla ilişkiler kavramı kalmaz. 
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Ayrıca tüm devletlerin katıldığı ve hukuksal açıdan tüm anayasaların 
bağlı olması gereken Birleşmiş Milletler şartıda insanın değer ve onuruna 
ve temel haklarına ilişkin köklü düzenlemeler getirmiştir. Nasıl devletler 
bu düzenlemelere kendilerini bağımlı sayıyorlarsa aynı şekilde bireyler 
ve kendini halka tanıtmak isteyen onunla ilişkiler kurmak çabasında olan 
kişi ve kuruluşlar insan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilke ve ahlaksal 
düzenlemelerine saygı göstermek mecburiyetindedir. 

Anayasal boyutta ve idare hukukunda ele alınmış bir başka kavram 
vardır ki, kanımızca, halkla ilişkilerin sınırlarında temel ölçüt bu kavram 
olmalıdır: Kamu yararı. 

Sınırlama bağlamında üzerinde durmak istediğimiz temel kavram 
bizce bu kamu yararı kavramıdır. 

Kamu yararı yirminci yüzyılda Batı Demokrasilerinin benimsemiş 
olduğu, sınırsız liberalizmin eksik yanlarını düzeltici ve klasik liberal dev-
letin çağdaş aşaması olarak kabul edilen sosyal devletin benimsemiş ol-
duğu temel bir ilkedir. Kamu yararı kavramıyla klasik liberal devlet ''bı-
rakınız yapsınlar - bırakınız geçsinler"i terk ederek, kamu aleyhine beli-
ren menfaat  çıkışlarında güçsüzü güçlendiren sosyal devlet ilkesini ge-
tirmiştir. 

Sosyal Devlet ilkesi ülkemizde ilk kez 1961 Anayasasıyla kabullenil-
miş ve 1982 Anayasasıyla da sürdürülmüştür. Bu ilkeye göre toplumda 
güçsüz olan kitle, yani halk devlet tarafından  güçlendirilecek ve istismar 
karşısında korunacaktır. Artık sosyolojik tarihsel ve ekonomik koşullar 
nedeniyle belli durumda olan insanlar güçlünün onu şartlandırması kar» 
şısında pasif  bir öğe durumundan çıkacak, devletin desteği ile kendi ka-
derini kendi bilinciyle kendi seçecektir. Bu bir anlamda toplumsal güçle-
rin yaşam mücadelesi içinde dengeleştirilmesi, eşit mücadele ortamının ha-
zırlanması demektir. Sosyal güçlere gerçek, eşit, dengeli bir mücadele 
ortamının hazırlanması devletin güçsüzü, pasif  öğeyi güçlendirmesiyle 
olanaklıdır. Devletin çağdaş eğitim düzeyini getirmesi, kültürle donatık 
insanın özgürce kendi kaderini ve kendi seçişlerini kendinin tayin etmesi, 
kamu yararının gözetilmesinde Vlki de en etkin önlem olacaktır. Kamu 
yararı kavramı Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi sistem ve olgularıyld 
gür deme gelmiştir. 
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BİR HALKLA İLİŞKİLER KURAMI OLABİLİR Mİ? 

Birkân UYSAL - SEZER** 

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? 

"Bir halkla ilişkiler kuramı olabilir mi?" sorusunu yanıtlamak için 
herşeyden önce bir başka soruya kesin olarak yanıt vermemiz gerekmek-
tedir : "Halkla ilişkiler nedir?". Dikkat edilecek olur ise bu soru bizden bir 
tanım istememekte, ancak halkla ilişkilerin niteliği, onun bir yöntem mi, 
bir işlev mi, yoksa bir bilim alanı mı olduğu konusunda kesin bir belirleme 
yapmamızı talep etmektedir. Halkla ilişkilerin ne olduğu sorusuna veri-
lecek yanıtların, halkla ilişkiler tanımları kadar çok olmasa bile bu ta-
nımlara uygun bir nitelik taşıyacağı açıktır. Örneğin, kamu kuruluşunda 
görevli biri için halkla ilişkiler "basınla ilişki kurma yol ve yöntemi"ni ifa-
de ederken, özel bir kuruluştaki görevli için kuruluşun ürünlerini satma ve 
kârı artırmayı sağlayıcı bir yöntemi, siyaset bilimci için bir siyasal kont-
rol mekanizmasını, bir toplum bilimci için ise toplumsal değişimi sağla-
ma ya da var olan toplumsal düzen sürdürme aracını ifade  edebilmekte-
dir. Ya da bir kitle iletişimci için halkla ilişkiler ikna edici iletişim anla-
mını taşıyabilmektedir. Böylece hakla ilişkiler bir yöntem ya da bir süreç 
olarak kabul edilmektedir. 

Ancak halkla ilişkileri yalnızca bir yöntem ya da bir süreç olarak 
kabul ettiğimizde bir yöntem ya da sürecin bir kuramı olamayacağı açık-
tır. Bununla birlikte hiçbir yöntem ya da sürecin kendi başına, kendi için 
var olamayacağını dikkate aldığımızda, gerçekleştirmeye çalıştığı bir iş-
levin ve onun da gerisinde bir düşünce sisteminin varlığını da kabul et-
mek gerekmektedir. Zira ancak bir kuramın süreç, mekanizma ve yön-
temlerinden söz edebiliriz. Şu halde nasıl kabul edersek edelim halkla 
ilişkiler belli bir düşünce sistemine dayanan, bize göre ise belli bir dü-

* 20-21 Nisan 1987 tarihinde Ankara'da yapılan "Halkla İlişkiler Sempozyumu"na 
bildiri olarak sunulmuştur. 

** Dr., TODAİE öğretim Üyesi. 
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şünce sistemini oluşturan bir olgudur. Yukarıdaki çeşitlemeler bugün halk-
la ilişkiler adı verilen, doğrudan ve açıkça sistemleştirilmemiş, kavramsal 
çerçevesi belirlenmemiş karmaşık olgular bütününe kimin nasıl baktığın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu yöntem, mekanizma ve süreçlerin 
hangi bütünün parçasını oluşturduklarını, neyi gerçekleştirmeye çalıştık-
larını, nasıl ve hangi değişkenlere bağlı olarak işlediklerini bilmek gerek-
mektedir. 

Alandaki Eserlerin İrdelenmesi 

Her ne kadar bu eserlerde uygulama ilkeleri, örgütlenme şemaları, iş-
leyiş süreci ve çeşitli kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamasına ilişkin 
bilgiler varsa da, bunlar halkla ilişkileri anlamamızı ve düşünsel bir bü-
tün olarak yapılaştırmamızı engellemektedir. Başka deyişle alandaki eser-
lerden, halkla ilişkilerin parçasını oluşturduğu bütünü ya da örgütleniş ve 
işleyişini belirleyen ve etkileyen değişkenleri görmek mümkün olamamak-
tadır. İlk olarak bu eserlerde yer alan amaçlarla uygulamaya ilişkin bil-
giler arasında içsel bir bağ, bir neden-sonuç ilişkisi açık değildir. Bunun 
yanı sıra amaç ve ilkelerin evrenselliğine karşın —uygulama bilgileri, 
kullanılan teknikler ve süreçler bağlamında evrensel görünseler dahi— 
bunların kullanılış biçimleri ya da göreli ağırlıkları evrensel bir nitelik 
taşımamaktadır, öte yandan, gerçek uygulama ile kitaplardaki uygulama 
örnekleri arasında bir boşluk bulunmaktadır. 

Ik inci olarak, örgütleniş ve işleyişine ilişkin bilgiler de halkla ilişki-
lerin sistemli bir bütün olarak kavranmasına bir katkıda bulunmamakta-
dır. Örneğin, halkla ilişkilerin bir kamu kuruluşunda, bir ticari kuruluşta 
ya da bir eğitim kuruluşundaki işleyişinde sanki farklı  ilkeler varmış gibi 
bir izlenim doğmaktadır. Üçüncü olarak, bu kitaplarda yer alan bilgiler 
kapsayıcı bir görüşe ulaşmaya da yardımcı olmamaktadır. Örneğin, halkla 
ilişkilerin örgüt şemasmdaki yerine baktığımızda biçimsel bazı bilgiler 
edinilmekte, birimin biçimsel bağlantıları, alt işlevleri vb. görünmekte, 
ancak nasıl bir işleyişin gerçekleştiği ya da bunun nedenleri hakkında bir 
bilgi edinilememektedir. Her ne kadar kimi eserlerde uygulamanın bir ku-
ıuluşun ana amacına, yapısına, geleneklerine, yerine getirdiği hizmetin tü-
rüne, halkla ilişkilerin o kuruluştaki statüsüne ve saj^gmlığına bağlı ola-
cağı belirtilse de1 bunların uygulamayı nasıl ve neden etkileyecekleri açık-
lanmamaktadır. Alandaki sorunların, örneğin halkla ilişkilerin sınırlı ka-
bul görüşü ve işleyiş nedenleri de açık değildir. Bir başka nokta ise bütün 
sınırlılıklarına karşın uygulamanın yaygınlığının açıklanamamasıdır. 

1 L. W. Nolte, Fundamentals of  Public Relations, New York: Pergamon Press, 1974, 
s. 18-
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Dördüncü olarak yine bu kitaplar halkla ilişkiler sürecinin - ya da 
araştırma, planlama, haberleşme ve değerlendirme-nin toplumbilimlere 
özgü yöntemlerden yararlanması gerektiğini, ya da kitle iletişime ilişkin 
bilgilerle bütünleşmesi gerektiğini söylemekle birlikte, bunların hangi tür 
kuruluşlarda işlerlik kazanacağını, ne ölçüde yerine getirileceklerini açık-
lamamaktadırlar. Başka bir deyişle bu bilgiler belli bir hiyerarşik konu-
mu ve gerekli işlevlerin neler olduğunu açıklasa da bu uygulamanın halkla 
ilişkiler bütünü içinde neyi içerdiğini, örneğin halkla ilişkilerin hangi 
amaçlarını ne kadar ve nasıl gerçekleştireceğini açık bir biçimde anlat-
mamaktadır. Dahası, belli bir konumlandırmada uygulamaya ilişkin tah-
minlerde bulunmamıza, ya da bu tahminlerin gerçeğe uygunluk derece-
sine önemli bir katkıda bulunmamaktadırlar. Örneğin, bir kuruluşta halkla 
ilişkiler biriminde çalışanların neden yalnızca gazetelerde kuruluşla ilgili 
yazıları kesip üst yöneticiye iletilmek üzere dosyalarken, bir diğerinde yö-
neticinin basına vereceği bilgiyi kaleme aldığını, bir başkasında ise ka-
naat araştırmaları vb. yaptığım, veya konumu ne olursa olsun kimi ku-
ruluşlardaki halkla ilişkiler görevlilerinin yalnızca kupür kesmekle uğ-
raştığını, diğer işlerin özel kalemce yerine getirildiğini, ya da meslekleş-
me ve kurumsallaşmanın neden gerçekleşmediğini açıklamamaktadır. 
Böylece bir kuruluşta birimin konumu değişip daha üst kademeye geçti-
ğinde ne işle ilgilendirileceğini tahmin etme olasılığımız hemen hiç bu-
lunmamaktadır. Bunun sonucunda çeşitli uygulamalar ya yöneticinin, ya 
da birimde çalışanların bireysel özelliklerine bağlanmakta ve alanın kim-
lik arayışı sürüp gitmektedir. 

Alandaki Araştırmalar 

Alandaki görgül araştırmalar ise daha çok kitle iletişim alanında yer 
almakta, iletişim süreci, iletişimin etkilerinin belirleyicileri, tutum deği-
şimi - iletişim ilişkisi, ikna edici iletişimin koşulları, iletişim engelleri vb. 
konular araştırılmaktadır. Yine alanda çeşitli konularda kanaat yokla-
maları, kamuoyu araştırmaları yapılmakta, kimi konularda örnek olay yön-
temleri geliştirilmektedir. Ancak, bütün bu araştırmaların kendi içlerin-
de bir bütün oluşturmalarına ve halkla ilişkilerle ilişkili bulunmalarına 
karşın, gerek tutum değişimine gerek kitle iletişime ilişkin araştırmaların 
varsayımları iletişim ve toplum psikolojisi ile bütünleştirilmekte, bunların 
halkla ilişkiler ile sistematik bağlantıları kurulmamaktadır. Başka deyişle 
halkla ilişkilerden bir anlamda farklılaştırılmış  alanların kavramları, iliş-
kileri ve süreçlerine ilişkin varsayımlara dayalı çalışmaların bulguları 
halkla ilişkilerin kullanması gerekli veriler olarak kabul edilmektedir. 

Aslında gerek iletişim kuramlarının ve bunların bulgularının, gerek 
tutum değişimine ilişkin kuramların, araştırmaların ve bunların bulgula-
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rının, gerekse bu bulguları sağladığımız toplum bilim yöntemlerinin halkla 
ilişkilerin amacı ve işleyişi ile organik bir bağı bulunmaktadır. Örneğin, 
kitle iletişim kuramlarının ve iletişimin hareket noktası toplumda birey-
lerin, grupların, toplulukların bilgi, tutum ve davranışlarının nasıl etki-
leneceği ile ilgilidir. Öte yandan halkla ilişkiler alanındaki sorunların he-
men hepsinin tutum ve davranış değişimine indirgenebileceği kabul edil-
mektedir?2 Ya da çeşitli örnek olaylarda, belli kitle ya da yönetici davra-
nışının yarattığı sorunları çözümlemek için ne yapılması gerektiği araş-
tırılmaktadır.3 

Böylece halkla ilişkiler daha önce de belirttiğimiz gibi, adeta birbi-
riyle bütünleşmemiş kavramlar, yapılar, süreçler, etkileşimler ve bulgu-
lardan oluşan dağınık bir alan görünümü ve niteliği taşımaktadır. Bunda 
halkla ilişkilerin geniş bir ilişkiler bütünü içinde yer almasının, amaçla-
rının demokratik kuramın kabullerine dayanmasına karşın, işlerliğinin 
bürokratik yapılarda gerçekleşmesinin, toplumsal yapının örgütleniş bi-
çimi ve etkileşimlerinden kaynaklanan ve biçimlenen insan davranışına 
yönelmesinin, kısaca uygulamalı bir toplum ve davranış bilimi olmasının 
önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu alanların her birinin ise, çok genel 
olarak bağlantılı olmalarına karşın, iç dinamiklerinin birbirinden farklı, 
sonul amaçlarının kimi zaman birbiriyle çelişen nitelik taşıdığı açıktır. 
Bu konuda etkileyici olan bir diğer unsur ise gerek toplum bilimin, gerek 
yönetim biliminin, gerek toplum psikolojisi ve iletişim kuram ve uygu-
lamalarının halkla ilişkilerin bir yönetim anlayış ve işlevi olarak kabul 
edilmesinden çok önce ve ondan bağımsız olarak gelişmiş bulunmalarıdır. 

Bu durumda disiplinler arası bir alan olan halkla ilişkilerin ilgili 
alanlarla bağlantılarının kurulması, yapılandırılması gerekmektedir. Bu 
ise bir halkla ilişkiler kuramının geliştirilmesi anlamını taşımaktadır. 

HALKLA İLİŞKİLER KURAM DENEMESİ 

Halkla ilişkilerin bilimsel bir yaklaşımla ele alınması, onun oluşma-
sını belirleyen etkileşimleri anlama ve sonuçlarını tahmin edebilmeyi4 

amaçlayan kapsayıcı bir çalışma anlamım taşımaktadır. Başka bir deyişle, 
bir model oluşturmak üzere kavramların seçilmesi, sınırlarının belirlen-

2 Edward J. RobinsoD, Public Relations and Survey Research, Achieving Organi-
ze tional Goals in & Communication Context, New York: Appieton-Century-Crofts, 
1989, 3. 6. 

3 örnek olarak bkz.: Scott M. Cutlip ve Ailen H. Center, Effective  Public Relations, 
4.  B„ 1971 

4 Ro'cert Dufcin,  Tlıeory Bulding-A Practical Guide to the Construction and Testing 
of  Thoorefical  Models, New York: Free Press, 1969, s. 10. 

200 



mesi, sistemin bulgulara ilişkin belirleyiciliğine ve kuramsal birimin de-
ğerinin ölçülmesinde görgül ölçütlerin gelişimine yardımcı olmak üzere 
çeşitli değişkenlerin özellikleri ve bunlar arasındaki etkileşimlerin kav-
ranmasına yardımcı olarak varsayımları kuramsal olarak verecek bir ça-
lışmanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın başlangıçta betimsel bir 
nitelik taşıyacağı açıktır. Ancak böyle bir çalışma yapılmadan da alanın 
bütünleşip bütünleşemeyeceğini söylemek, ya da mevcut sorunları çözüm-
lemek mümkün olamayacaktır. 

Bilimin amacı bir olguyu yalnızca anlamak değil, aynı zamanda onu 
yapılandırmak ise5 başlangıçta bu tür kavramsal bir yapının kurulması 
kaçınılmaz olacaktır. Ancak bundan sonra kuram ile görgül araştırmalar 
arasında bir bağ kurulabilecektir. Zira genel olarak güvenilebilir bilgiler 
sağlamak için kullanılan yöntemlerin tümü,6 özel olarak ise varsayımsal 
bir tahmini sınamak için kullanılan yöntemler7 olarak tanımlanan araş-
tırmanın bu varsayımları belli bir kuramdan alması gerekir. Ancak bu 
noktadan sonra elde edilen araştırma bulguları kuramı etkileyecek ve 
geliştirecektir. 

Halkla ilişkiler kuramı olabilir mi sorusunu yanıtlamak, ya da "bir 
olguyu anlaşılabilir hale getiren kavramsal bir örgütlenme biçimi" bağ-
lamında bir halkla ilişkiler kuramı üretebilmek için bir kuramın sahip 
olması gereken aşağıdaki unsurların ortaya çıkarılması gerekecektir.3 

1. Bir sistemin matematiksel soyutlaması ya da mantıksal iskele-
tinin çıkarılması ve temel kavramlarının tanımı. 

2. Bu soyutlamanın gözlem ve deneyimden gelen somut malzemeyle 
ilişkilendirilerek görgül içeriğini verecek kurallar dizisinin saptanması, 

3. Matematiksel soyutlamanın modeli ya da yorumu, yani bu iskelet 
yapıya bilinen ve gözlenebilen verilerle biçim verilmesi. 

Bu çalışmada ilk iki unsur üzerinde durulacaktır. 

HALKLA İLİŞKİLERİN MANTIKSAL İSKELETİNİN ÇIKARILMASI 
VE TEMEL KAVRAMLARININ TANIMI 

İskeletin Çıkarılması 

Halkla ilişkilerde mantıksal iskeletin çıkarılması ya da bir kavram-
6 V/illiam Snizek ve Ellsworth R, Fuhrman, "Theoretical Observations on Applied 

Belıavioral Science", The Journal of  Applied Behavioral Science, Vol. 16, N. 1, 
Jan-Feb.-March 1980 (93-106), s. 97. 

6 Robinson, a.g.e., s. 89. 
7 Dubin, a.g.e., s. 6. 
8 Snizek ve Fuhrman, a.g.m., s. 97. 
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laştırmaya gidilebilmesi için elimizde üç seçenek bulunmaktadır. Bunlar-
dan ilki makro düzey soyutlamalara gitmek, ikincisi halkla ilişkileri mikro 
sosyolojik bir olgu olarak alıp sistemleştirmek, üçüncüsü ise Merton'un 
savunuculuğunu yaptığı orta-boy bir kuram denemesine girişmektir.9 Mikro 
çalışmaların ve iletişim ya da tutum değişimi gibi kuramların varlığının 
bütünleştirici bir yapıya ulaşmayı mümkün kılamadığı dikkate alındığın-
da başlangıç olarak herhangi bir soyutlama türüne gitmeden önce halkla 
ilişkilerin amaç ve işlevlerini, bunların hangi alanlarla ilişkili olduğunu 
belirlenmesi, başka deyişle bir taxonomy yapılması kavramsal sınıfların 
sınıflandırılması  gerekmektedir.10 

Bunun nedeni, alandaki bütün dağınıklığa karşın, halkla ilişkilerin, 
gerisinde yine de temel bir düşünce sisteminin, global bir kavramsal çer-
çevenin varlığının açıklığıdır. Ancak bu global çerçeve ile uygulamalar, ile-
tişim ve tutum değişimi kuramları ve bunlara ilişkin araştırma bulguları 
ile halkla ilişkiler uygulaması arasında açık ve sistemli bir bağın kurul-
ması, ilişkilerin ve etkileşimlerin gösterilmesi de gerekmektedir. Bu ise 
halkla ilişkilerin makro yapısının ve bu yapının alt sınıflarının  belirlen-
mesi demektir. Bunu yapabilmek için de önce bir bütünün unsurları ola-
rak tanımlanan soyut ve somut kavramların ve sonra da bu kavramlar 
yardımıyla tanımlanan alt sınıfların  belirlenmesi gerekmektedir.11 

Böyle bir ele alış makro düzey bir yaklaşımı ifade  etmektedir. Her ne 
kadar makro yaklaşımların somut gerçeği açıklamada yetersiz kaldığı ileri 
sürülürse de12 burada bu zorunlu olmaktadır. Zira makro yaklaşım hem 
kuramsal kavramların bir sistem düzeyinde ele alınmasında, hem de bi-
reysel makro-düzey tepkilerden çıkarılan verilerin toplumsal birimlere 
karakterize edilmesinde kullanılabilmektedir.13 Böylece bireyselden ge-
9 Dubln'e göre kuram terimler ve ifadelerden  oluşan bir bütün olup, makro ku-

ramlar bir olguyu anlamayı, orta-boy kuramlar sonuçlarını tahmin edebilmeyi, 
mikro-kuramlar ise belli bir varsayımın sınanmasını sağlamaya yöneliktirler 
CDubin, a.g.e., s. 10-11). 

1 9 Cari G. Hempel, Aspects of  Scientific  ExpIanation and Other Essays in the 
Philosophy of  Science, New York: Free Press, 1964, s. 137. 

1 1 Hempel, a.g.e., s. 137-138. 
1 2 Makro bir denemede çıkış noktası olarak insan davranışını alabilmemize karşın, 

buradan toplumsal davranışın örgütlenişine ve değişiminin tüm yönlerini kapsa-
maya çalışan bir grand teoriye varılacağı, ancak bu makro kuramın bizi tıpkı 
mikro sosyolojik çalışmalar gibi ara bağlantıların kurulmasından engelleyeceği 
ileri sürülmektedir. Bkz.: Robert K. Merton, On Theoretical Sociology-Five Esays-
Old and New, New York: Free Press, 1967, s. 45. 

13 Karin D. Knorr-Cetina, "Introduction, The Micro-Sociological Challenge of  Macro-
Sociology. Towards a Reconstruction of  Social Theory and Methodology", Ad-
vances in Social Theory and Methodology-Toward an Integration of  Micro-and 
Macro Sociologies, Der. Karin D. Knorr-Cetina ve A.V. Cicourel, London: Rout-
ledge and Kegan Paul, 1981 (1-47), s. 2. 
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nelde, genelden bireysele; uzanan ikili yapıları kurmak, makro-mikro ge-
çişleri gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Halkla ilişkilerin disiplin-
ler arası bir olgu niteliği taşıması bir bakıma böye bir makro ele alışı zo-
runlu kılmaktadır. 

Bu makro yaklaşımda alt sınıflamaların  ortaya çıkarılabilmesi için 
Önce halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanların saptanması gerekmektedir. 
Bu saptamada davranış bilimlerinden alman rol-dizileri (role-set) kavra-
mından yararlanabiliriz. Bunun için de role-set'in izlediği yolu izleyece-
ğiz.14 

1. îlk olarak bir kavram ve buna ilişkin betimlemelerle işe başlamak 
gerekmektedir. Bu kavramı seçmek için halkla ilişkilerin tanımlanan amaç-
larından, bu amaçların dayandığı temel varsayımlardan, görev ve işlevler-
den hareket ederek bunlardan belli genellemelere, soyutlamalara ulaşa-
biliriz. 

Cutlip ve Center halkla ilişkileri "karşılıklı olarak, doyurucu bir iki 
yönlü iletişime dayalı, toplumsal sorumluluğu içeren bir işleyişle kanaat 
ve eylemleri etkilemek üzere gerçekleştirilen planlı çabalar" olarak ta-
nımlamaktadır.15 Bu amaç, anlam ve tanım çerçevesinde halkla ilişkiler 
Robinson'a göre16: 

(1) Bir kuruluşla ilgili çeşitli kamuların tutumlarım ölçmek, değer-
lendirmek ve yorumlamak, 

(2) Kuruluşun ürün, politika ve personelinin kabulü ve kamunun 
anlayışının artırılması için amaçların tanımlanmasında yönetime yardımcı 
olmak, 

(3) İlgili çeşitli kamuların çıkar, gereksinme ve hedeflerini  kurulu-
şun amaçları ile eşleştirmek ve 

(4) Kamunun anlayış ve kabulünü kazanmak için bir program geliş-
tirmek, uygulamak ve değerlendirmek; 

14 Role set kavramı toplumsal rol kavramından yola çıkmakla birlikte ondan farklı 
olarak, bir statüye sahip olmanın aynı zamanda başka rolleri de birlikte getir-
mesini ifade  etmektedir (Merton, a.g.e., s. 42). Rol ve role-set kavramları bireyle 
ilişkilendirilmekle birlikte burada yeni bir kuram denemesinde farklı  alanlara 
ilişkin kavram ve süreçleri kendi amacımız için kullanmamızda bir sakınca bu-
lunmamaktadır (Bkz.: J. L. Metcalfe,  "System Models, Economic Models and the 
Causal Texture of  Organizational Environments: An Approach to Macro-Organi-
zation Theory", Human Relations, Vol. 27, N. 7, 1974 (639-663) s. 641. 

13 Cultip ve Center, a.g.e., s. 2. 
18 Robinson, a.g.e., s. 45. 
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Bernays'a göre ise,17 uyarlama (adjustment), ikna (persuasion) ve bil-
gi verme (information)  işlevlerini yerine getirmektedir. 

Kısaca ifade  etmek gerekirse halkla ilişkilerin amacı bir kuruluş ile 
ilgili olduğu kamular arasında karşılıklı anlayış, uyum ve iyi niyeti ger-
çekleştirme, kuruluş amaçları ile toplumun gereksinme, tutum ve davra-
nışlarını kamu yararı etrafında  bütünleştirme, böylece toplumda onay 
(consent)13 yani konsensüs (görüşbirliği) un sağlanmasıdır.19 Bu bağlamda 
halkla ilişkiler: (1) bilgi verme, (2) tutum ve davranışların değiştirilmesi 
için kamuya yönelik ikna ve kuruluşla kamunun karşılıklı olarak bütün-
leştirilmesi çabalarını20 ifade  etmektedir. 

Bu bağlamda halkla ilişkiler ilk çağlardan günümüze toplumda lider-
lik ve bütünleşme gereksinmesiyle birlikte gelişen,21 bilgi verme, ikna et-
me ve bütünleşmeye yönelik22 uygulamalı bir toplum ve davranış bili-
mi23 olarak tanımlanabilir. Böylece halkla ilişkiler onay geliştirici, bunun 
için de toplumun ekonomik, yönetsel ve entellektüel otorite alanlarına 
yerleşerek bir katalizör24 ve toplumu harekete geçirici bir manivela gö-
revi yapmaktadır. 

Bütün bu tanım, amaç ve işlev betimlemelerinden, nitelik belirleme-
lerinden halkla ilişkilerin onay yaratma olduğunu söyleyebiliriz. 

2. Halkla ilişkilerin mantıksal iskeletinin çıkarılmasında yapacağı-
mız ikinci şey yukarıdaki tanım, amaç, işlev ve özelliklerde yer alan kav-
ramların dökümünü yapmak ve bunların ilişkili olduğu alanları sapta-
maktır. 

Söz konusu kavramları kabaca "kuruluş", "kamu", "kitle", "toplum" 
"tutum", "kabul", "anlayış", "gereksinme", "eşleştirme", "anlayış", _ "iyi 
niyet", "uyarlama", "ikna", "bilgi verme", "kamu yararı", "bütünleşme", 
"onay", "görüş birliği", "liderlik", "bütünleştirme", 'iletişim", "liderlik", 
"davranış", "otorite" olarak alabiliriz. Bunlara yukarıdaki ifadelerde  açık-
ça yer almamakla birlikte içlerinde saklı bulunan "tepki bildirme (feed-
back)" kavramını da eklemek gerekmektedir. 

17 Edward L. Bernays, Public Relations, Normaıı: University of  Oklahoma Press, 
1952, s. 7. 

1 8 Bernays, a.g.e., s. 5 
1 9 Charles Steinberg, The Creation of  Consent-Public Relations in Practice, New 

York: Hasting House, 1974, s. 15. 
2 0 Bernays, a.g.e., s- 3. 
2 1 Bernays, a.g.e., s. vii. 
2 2 Bernays, a.g.e., s- 7. 
2 3 Robinson, a.g.e., s. 6. 
2 4 Steinberg, a.g.e., s, 3. 
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Bu soyut ya da somut kavramlara baktığımızda bunların hepsinin 
belli bazı gruplar içinde toplanabileceği görülür: bunlar otorite, onay ve 
iletişimdir (Şekil 1). Bir bakıma halkla ilişkilerin temel unsurları olan 
bu kavram grupları, onun mantıksal iskeletinin kurulmasında bize yar-
dımcı olacaktır. Zira halkla ilişkiler daima örgütlenmiş bir bütün ile ör-
gütlü ya da örgütsüz toplumsal gruplar arasında iletişim kanalıyla ger-
çekleşen bir olgu niteliği taşımaktadır. 

Şekil 1 — Halkla İlişkilerde Kullanılan Kavramların Toplandığı Gruplar* 

Otorite Onay İletişim 
kuruluş kabul kaynak 
yönetim ikna kuruluş 
kaynak bilgi verme bilgi verme 
onay etkileme tutum 
liderlik uvarlama davranış 
bütünleşme iletişim kanal 
görüşbirliği görüşbirliği araç 

alıcı 
etki 
tepki bildirme 
(feedback) 
uyarlama 
görüşbirliği 

* Bu gruplar tüketici bir yaklaşımla değil, örnekleyici olarak alınmışlardır. 

3. Üçüncü olarak, bu grupların global toplumda hangi alanlarda, han-
gi toplumsal mekanizmalarla ilişkili olduğunu saptamak gerekmektedir. 

• 
Söz konusu kavramlardan onay ve otoriteyi aldığımızda, her ikisinin 

de global toplumda hem siyasal, hem yönetsel hem de toplumsal alt sis-
temlerle ilişkili oldukları görülür (Şekil 2). Ayrıca bu iki kavram kesin 
olarak birbiriyle ilişkili bulunmaktadır. Başka bir deyişle otorite ve onay, 
biribirinin (daha doğrusu onay kavramı otoritenin) ayrılmaz ve bütün-
leyici parçasını oluşturmaktadır. Bunun yanısıra otorite ve onay her üç 
alt sistemde de belli bir etkileme ve bunun sonucu kabul ya da red dav-
ranışını ifade  etmektedirler. Yani davranışsal bir özellik taşımaktadırlar. 
Öte yandan onay ile iletişim arasında da bir bağ bulunmaktadır. Zira ile-
tişim otoritenin kabulünde, onay sağlanmasında bir araç olarak kullanıl-
maktadır. Başka deyişle onay otoritenin kabulü ya da reddi ile ilgili bir 
iletişim sürecinin varlığım ve buna dayalı bir etkilemenin sonucunu da 
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ifade  etmektedir. AyriCâ onay ya da bunun yöneldiği görüşbirliği (kon-
sensüs) ile iletişim arasında da bağ bulunmaktadır. Zira hem görüşbirliği 
hem de iletişim "bir şeye yönelik benzer oriyantasyonları"25 içermekte ve 
iletişim görüş birliğini artırıcı ya da azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Böy-
lece otorite ve onay kadar iletişim de, hem global sistemin alt sistemleri 
hem de bu sistemlerdeki otorite ile ilişkili bulunmaktadır. 

Şekil 2 — Halkla İlişkilerde Kullanılan Kavramların İlişkili Olduğu Alt 
Sistemler ve Kavramların Kullanıldıkları İçerikler* 

Kavramlar Siyasal Toplumsal Yönetsel Kavramlar 
Sistem Sistem Sistem 

OTORİTE iktidar egemenlik liderlik 
ONAY egemenlik liderlik kabul 
İLETİŞİM liderlik kabul görüş birliği 

kabul görüş birliği ikna 
görüş birliği ikna özdeşleşme 
ikna uyarlama benimseme 
manipülasyon bilgi verme bilgi verme 
bilgi verme etkileme etkileme 
etkileme ikna ikna 
ikna uyarlanma 
propaganda 

* Bağlantılar ve içerikler tüketici değil, örnekleyici niteliktedir. 

4. İletişim kavramı bunun yanısıra karar verme, iletişim ve etkileme 
süreçleriyle de bağlantılı bulunmaktadır Başka deyişle iletişim, kim, 
kime, ne zaman, nasıl ve ne etkide gerçekleşeceği sorularına verilecek 
yanıtlar hem karar vermeyi, hem belli bir iletişim sürecini ve hem de 
belli bir etkiyi ve bunun koşullarını içermektedir. Bu ise son olarak, otö-
rite, onay ya da görüşbirliği ve iletişimin karar verme, iletişim ve etki 
süreçleriyle bağlantılarının kurulmasını, aralarındaki ilişkilerin ve etki-
leşimlerin ve bunların olası sonuçlarına ilişkin bazı varsayımların ve ge-
nellemelerin önerilmesini gerektirmektedir. 

Buraya kadar yaptığımızı özetleyecek olursak, halkla ilişkiler alanın-
da kullanılan kavramlardan hareketle, temel kavramları ve buna bağlı ola-
rak halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanları makro bir yaklaşımla belir-
2 5 Bu konuda bkz.: Theodore M. Newcomb, "The Study of  Consensus", Sociology 

Today-Problems and Prospects", Vol. II, Der. Robert K. Merton, Leonard Broom 
ve Leonard S. Cotrell, Jr., New York: Harper-Torchbook, 1965 (277-292). 
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lediğimizi söyleyebiliriz. Rol-dizisi kavramından yararlanılarak yapılan 
bu sınıflama ile bir kuramdan beklenen "bir olguyu basit, nedensel ve 
manipülasyona uygun olaylar dizinine indirgeme" koşullarından yalnızca 
"basif'lik  koşulunun, "göreli olarak basit, az sayıda değişkene indirgeme 
ve bunlar arasında az sayıda ilişkiye dayandırma" gereklerinden26 ancak 
az sayıda değişkene indirgeme gereği kısmen yerine getirilmiş bulunul-
maktadır. Başka deyişle halkla ilişkileri otorite, onay ve iletişim unsur-
larına ayırıp, onayla iletişim arasındaki koşutluklardan yararlanıp soru-
nu bir otorite-iletişim çerçevesine oturttuğumuzda değişken sayısı çok aza 
inmekte ve halkla ilişkiler bir anlamda iletişim ile eş anlamlı olmaktadır. 

Bu ise bir bakıma alanda var olan durumun, soyutlamalar kanalı ile 
yeniden saptanması olmaktadır. Bu durumda, yine başladığımız noktaya 
geri döndüğümüz ileri sürülebilir. Zira daha önce de belirtildiği gibi halkla 
ilişkileri iletişim ile eş tutan yaklaşımlar ve iletişim kuramları zaten mev-
cuttur. Ancak bu yaklaşım ve kuramların halkla ilişkilere kapsayıcı bir 
bakış açısı vermediği ve karşılaşılan sorunlara bir çözüm getirmediği de 
bilinmektedir. 

Bu durumda bir adım daha ileri gidilmesi ve karışıklığın nedenleri-
nin saptanması gerekmektedir. Söz konusu saptamayı bize verecek olan 
ise Şekil 2'de yer alan alt sınıfların  siyasal, toplumsal ve yönetsel sis-
temlerdeki kullanım içerikleridir. Şekilde de göüldüğü gibi halkla iliş-
kilerin temel kavramları olan otorite, onay ve iletişim çeşitli alanlarda 
farklı  bağlamlarda kullanılabilmekte, birbiriyle çelişebilen içeriklere sa-
hip bulunabilmektedir. Başka deyişle halkla ilişkiler ister iletişimin etki-
liliği, ister konsensüs (görüş birliği, oydaşma) geliştirme olarak alındı-
ğında hem içinde yer aldıkları sistemlerin tek bir yönü ile değil, çeşitli 
yönleri ile ilgili bulunmakta, hem kavramları çeşitli alanlarda farklı  bağ-
lamlarda kullanılmakta ve hem de kendisinden, farklı  alanlarda farklı  rol-
ler beklenmektedir. Böylece halkla ilişkiler bir yandan rol çokluğu, öte 
yandan rol çatışması ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bizim açımızdan 
önemli olan, halkla ilişkilerin konsensüs geliştirmeye yönelmesinden kay-
naklanan ve bu nedenle onu hem farklı  alanlarla, hem de aynı alanın 
farklı  yönleriyle ilişkilendiren rol-dizini (role-set)'nden kaynaklanan rol 
çatışmasıdır.27 

Halkla İlişkilerde Rol Çatışması 

Halkla ilişkilerin rol-çatışması, onun bütünleştirildiği bazı kabuller-

£C Snizek ve Fuhrman, a.g.m., s. 98. 
e î Rol çokluğu ve rol çatışması için bkz.: Mert on, a.g.e., s. 41-45. 
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den kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu kabullerin belirlenmesi gerekmek-
tedir. 

(1) İlk olarak halkla ilişkilerin demokratik toplum ve yönetim an-
layış ve uygulaması ile bütünleştiği kabul edilmektedir. Zira onay yarat-
ma bağlamında bir etkileşim, demokratik olsun ya da olmasın tüm top-
lumsal yapılarda otoritenin kabulüne ilişkin bir olgu olarak kaçınılmaz 
olarak bulunur. Ama bu onayın "ikna"ya dayanması ancak demokratik 
toplum ve ve yönetimin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

» 
(2) Ayrıca demokratik yapının çoğulcu bir nitelik taşıması halkla 

ilişkilerin dayandığı ikinci kabulü oluşturmaktadır. Zira toplumsal grup-
ların ya da bir kuruluşla ilgili olduğu kitlelerin amaç, hedef,  tutum ve 
davranışlarının bütünleştirilebilmesinin sözkonusu olması için bunlar ara-
sında bir farklılaşmanın  bulunması gerekmektedir. Böyle bir farklılaşma-
nın ise ancak çoğulcu bir yapı içinde bulunabileceği (daha doğrusu meşru 
olarak kabul edilebileceği) açıktır. Bir bakıma demokrasinin kendisi de 
en azından azmlık-çoğunluk ikilemini koyması ve azınlığın çoğunluğa kar-
şı korunmasını getirmesi ile bu farklılaşmayı  dile getirmektedir. 

(3) Üçüncü kabul, halkla ilişkilerin amaç ve işlevlerine ilişkin bu-
lunmaktadır. Halkla ilişkiler gerek kuruluşların gerek kitlenin çoğunluğun 
yararını ifade  eden kamu yararından farklı  yararlarla bütünleşebilecekle-
rini kabul etmektedir. Bu nedenle kuruluş ile kitlenin amaç, gereksinme, 
tutum ve davranışlarının kamu yararı etrafında  bütünleştirilmesi gerek-
liliğini kabul etmektedir. 

(4) Halkla ilişkiler dördüncü olarak kamu yararının tanımlanmasın-
da daha çok kitlelerin farklı  düşünebileceği kabulüne dayanmaktadır. Bu 
nedenle kuruluş ile kitle arasında bütünleşme olgusunda kuruluşlara ön-
celik tanımaktadır. 

(5) Beşinci olarak, bu bütünleşmenin bilgi verme, etikleme, ikna et-
me ve uyarlama yolu ile ve iki yönlü iletişime dayalı olarak gerçekleşeceği 
kabulü bulunmaktadır. 

(6) Bu bütünleşmenin tutum ve eylem (davranış) değişiminin ger-
çekleşmesine bağlı olması, bu nedenle kitlenin değerlendirilip yorumlan-
masının gerekliliği, halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi niteliği taşıması 
ise sonuncu kabulü oluşturmaktadır. 

Bütün bu kabullere bakarak halkla ilişkilerin yönetsel, siyasal ve top-
lumsal amaçlı bir yönetsel işlev olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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Bunun sonucunda halkla ilişkiler hem her alanın farklı  ve kimi zaman 
çatışan talepleri ile, hem de içinde bulunduğu alanların herbirinin farklı 
yönlerinin farklı  beklentileri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu talep ve 
beklentiler örneğin siyasal bağlamda demokrasinin işlerlik kazanması için 
toplumun tüm kesimlerinin yönetime sesini duyurabilmesini sağlayacak 
katılımın gerçekleşmesinin önkoşulu olmak kadar, bu katılımın çerçeve-
sini de belirlemek (ya da sınırlayıcı bilgileri vermek) olmaktadır. Toplum-
sal bağlamda, onay ya da red biçimindeki tepkinin açıklanabilmesinin sağ-
lanması yanında, toplumun çeşitli unsurlarının kamu yararı etrafında  bir-
leşmesini sağlamak da olabilmektedir. Yönetsel bağlamda ise kuruluş 
ve kitlenin kuruluş amaç, politika ve ürünleri etrafında  bütünleşmesiyle, 
hem hedef  kitlede istenen etki veya değişimin sağlanabilmesi ve hem de 
kuruluşta kitlenin talep ve gereksinmelerine uygun değişimlerin gerçek-
leşmesi istenebilmektedir. Dahası kitleyi tanımayı sağlayacak araştırma, 
değerlendirme işlevleri ile kitleyi kuruluşla bütünleştirecek iletişim işlev-
leri arasında-verimlilik açısından iletişimin yeğlenmesi biçiminde ortaya 
çıkan-çatışma çıkabilmektedir. 

Görülüyor ki, tüm bu beklentiler (ve diğerleri) yöneldikleri sonul 
amaçlar açısından olduğu kadar, kendilerini ortaya çıkaran iç dinamikler 
ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlayacak işlevler ve sorunlarının çözü-
münün bağlı olduğu değişkenler açısından farklılık  göstermektedirler. Böy-
lece halkla ilişkiler genel amaçları siyasal, toplumsal ve yönetsel, işlerlik 
amaçları yönetsel ve toplumsal nitelikli olan, ama işlerliği yönetsel ve 
toplumsal değişkenlere bağlı bulunan ve bunların çeşitli biçimlerde bir 
araya gelmeleriyle oluşan değişken dizilerince etkilenen ve belirlenen bir 
yönetsel işlev özelliği taşımaktadır. 

Bütün bu çelişen taleplere ve sözkonusu değişkenlerin çokluğuna kar-
şın yine de bir bütünleştirme yapılabilir. Bu bütünleştirme ise halkla iliş-
kilerin kavramlarının belirlenmesi ve tanımlanması, aralarındaki ilişkile-
rin ve etkileşimlerin saptanması ve bunlara ilişkin kurallar dizisinin veril-
mesi ile mümkün olacaktır. Ancak bu tanımlamanın iletişimi bir davranış 
biçimi olarak kabul ederek yapılması gerekmektedir. Zira iletişimin kon-
sensusa yönelmesi, konsensüsün ise iki ya da daha çok kişinin bir şeye olan 
yönelimlerinin benzerliği28 olarak tanımlanması, iletişim olarak halkla iliş-
kiler kavramlarının davranışsal olarak açıklanmasını gerektirmektedir. 

Kavramların Tanımlanması 

Bu belirlemelerden sonra bir kuramda olması gereken ikinci özelliğe 
yani mantıksal soyutlamamızın göı-gül içeriğini verecek kurallar dizisini 
saptamamıza yardım edecek olan kavramların tanımlanmasına geçebiliriz. 
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Yukarıda ifade  edilen genelllemelerdeki özellikleri dikkate alarak, bir 
iletişim sorunu olarak halkla ilişkiler konusunda önce halkla ilişkiler -oto-
rite, daha sonra ise iletişim- otorite bağlantılarından hareketle ve otoriteyi 
iletişime yönelik karar verme ve örgütsel önderlik davranışı olarak ta-
nımladığımızda : 

1. Belli toplumsal yapılarda başat olan otorite örgütlenmesinin bü-
rokratik otorite, halkla ilişkilere bakış açısı, halkla ilişkiler işlevinin ör-
gütlenişine (yapılanışma) etkisi, başat iletişim biçimi, mesajların nitelik 
ve içeriği ve amaçlanan etki, 

2. Belli iletişim sistemleri içinde örgütsel otorite olarak kaynak ile 
kitle arasında mesajların içerik ve niteliği, 

3. Belli alıcı (hedef  kitle) kategorilerinde kabul edilebilir mesajların 
niteliği, içeriği ve etkisi, 

4. Belli alıcı kategorilerinde kaynaktan gelen mesajlara yönelik ka-
bul ya da red edici tepki biçimleri arasında çeşitli modeler üretilmesi müm-
kün olabilecektir, 

Bu modellerde belli bir tanımdan hareket ederek kavramların belir-
lenmesi ve tanımlanması kuracağımız modelin unsurlarını oluşturan kav-
ramlar ile bu kavramların yardımıyla tanımlanan alt sınıfların  belirlen-
mesi,29 kavramlar ile alt sınıflar  arasındaki ilişki ve etkileşimlere dayalı 
varsayımların türetilmesi30 mümkün olacaktır. 

İletişim Bağlamında Halkla İlişkiler Modelinin Kavramları (Unsurla-
rı) mn Tanımları 

Burada yukarıdaki tanımlardan herhangi biri ile bir de işlev sınıfla-
masından hareket edebiliriz. Ama biz her üç tanımdan ve bir işlev sınıf-
lamasından hareket etmeyi yeğliyoruz. Bunlar anımsanacağı gibi Ber-
nays, Robinson ve Steinberg'in tanımları olacaktır: 

Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile ilgili olduğu kitleler arasında karşı-
lıklı anlayış, kabul ve uyumu gerçekleştirmek amacıyla kuruluşun amaç 
ve politikalarını ilgili olduğu kitleye açıklamak, kitlenin amaç ve gerek-
sinmelerini kuruluş yönetimine yorumlamak, kuruluş ve kitlenin amaç, 
tutum, gereksinme ve davranışlarını kamu yararı etrafında  bütünleş-
tirmeye yönelik iki yönlü iletişime dayalı bir yönetim anlayışı ve uygu-
lamasıdır (Robinson). 

2 1 Newcomb, a.g.m., s. 279. 
2 0 Hempel, a.g.e., s. 138. 
3 0 Hempel, a.g.e., s. 139, 
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Halkla ilişkiler bilgi verme (information)  dir (Steinberg). 

Halkla ilişkiler, onay (consent) yaratmadır (Bernays). 

Halkla ilişkiler, bilgi verme, etkileme, ikna etme ve uyarlama işlev-
lerini yerine getirir (Bernays). 

Ancak halkla ilişkileri iletişim olarak kabullendiğimizde halkla iliş-
kileri bir kuruluş ile ilgili olduğu kitle(ler) arasında onay yaratmaya yö-
nelik iletişim olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım çerçevesinde ise halkla 
ilişkilerin kavramları: kuruluş, onay, kitle ve iletişim olacaktır. Burada 
onay sonul amacı, iletişim ise onay yaratma sürecini oluşturduğundan te-
mel kavramlar olarak kuruluş ve kitleyi alıp, kuruluş ve kitlenin çeşitli 
niteliklerine, tanımlarına göre hem iletişime hem sonul amaca ilişkin çı-
karsamalar yapabiliriz. 

Böylece daha önce halkla ilişkilerin kavramları olarak belirlenen oto-
rite, onay ve iletişimi dikkate aldığımızda, iletişim olarak tanımlanan 
halkla ilişkiler kavramlarından kuruluş ile otorite çakışmaktadır. Bu ça-
kışma bir çelişki niteliği taşımamaktadır. Zira ister kuruluş, ister yöne-
tim, ister otorite diyelim hepsinde de belli bir otorite örgütlenmesini, belli 
karar verme ve iletişim modellerini, kısaca toplumsal ilişkilerin belirli 
biçimlerini kastediyoruz. Öte yandan iletişimin, özü gereği daima örgüt-
lenmiş bir bütün ile, örgütlü ya da örgütsüz bir başka bütün arasında 
gerçekleşmesi ve sonul amaçlarının insan tutum ve davranışına yönelik 
olması yönetim, kuruluş ya da otoritenin gerektiğinde eşanlamlı olarak 
kullanılmasında bir sakınca yaratmayacaktır. 

Bununla birlikte bu çakışmayı ve çakışmanın çeşitli biçimlerini belir-
lemek gerekmektedir. Zira halkla ilişkiler ya da iletişim daima belli bir 
toplumsal yapıda gerçekleşmektedir. Sözkonusu toplumsal yapı belli bir 
yönetim anlayış ve uygulaması olarak yönetimi, yönetimin iletişiminin 
biçim ve içeriğini, belli bir iletişim sisteminin işlemesini, iletişimin etki-
lerinin yönü ve içeriğini ve kitlenin iletişim karşısındaki tepkilerini de 
belirlemekte, kısaca yapı değiştikçe bunlar da değişebilmektedir. 

Şu halde önce yönetim ve kitlenin kendi içlerinde içinde bulunabile-
cakleri konum ve koşullara göre tanımlamalarını yapmak, daha sonra da 
yine bu konum ve koşullara ilişkin olarak aralarındaki bağlantıları kurmak 
gerekmektedir. 

Kuruluş 
Yukarıda belirtilenler çerçevesinde kuruluş (ya da otorite veya yö-

retim) iki farklı  konumda ele alınabilir. Bunlardan ilki onun belli bir top-
lumsal örgütlenme biçimi olarak ele alınması, ikincisi ise iletişim sürecini 
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başlatan taraf  olarak incelenmesidir. Bu konumlar da ayrıca farklı  ko-
şullarla bütünleşebilir. 

1. Karar verme ve iletişime yönelik davranış bağlamında toplumsal 
bir örgütlenme biçimi olarak yönetim üç farklı  genel kategoriye ayrıl-
maktadır: geleneksel, karizmatik ve bürokratik (ya da yasal-ussal). Bu 
sınıflamalar  aynı zamanda yönetimin içinde oluştuğu ve işlediği toplum-
sal yapının karar verme ve buna bağlı iletişim biçimleri için de geçerli 
sayılabilir. Weber'den aldığımız sınıflamada  geleneksel otoriteyi, ilişki-
lerin kişisel yakınlık ve bağımlılık üzerine kurulduğu, iletişimin yukarı-
dan (otorite veya yönetimden) aşağıya, otoritenin istediği zaman, konu 
ve miktarda ve emredici biçimde gerçekleştiği, emir içeriklerinin belirsiz 
olduğu, sınırlayıcı kurallarda düzensizlik ve değişkenliğin geçerli bulundu-
ğu toplumsal ilişkiler biçimi olarak tanımlıyoruz. Yasal-ussal ya da bürokra-
tik otoriet ile ilişkilerin anonim olarak ve belli kurallara göre biçimlen-
diği, iki yönlü iletişimin yer aldığı bir otorite yapısı ifade  edilmektedir. 
Karizmatik otorite ise burada kişisel ve yasal-ussal öğelerin birlikte iş-
lediği kurallar yanında keyfi  uygulamaların birlikte geçerli olduğu oto-
rite yapısını tanımlamak için kullanılmaktadır. 

2. Karar verme ve iletişime yönelik bir örgütsel davranış olarak yö-
netim ise biçimsel bir yapıyı ve bu yapı içinde belli bir yönetim uygula-
masını ifade  etmektedir. 

a. Biçimsel yapı olarak kuruluşun tabanının (ya da piramit biçi-
minin) geniş ya da dar oluşu, yaptığı işin niteliği, sonul ve işlerlik amaç-
ları, yapıdaki hiyerarşik kademelerin sayısı, emir-kumanda ilişkileri vb. 
unsurlar kastedilmektedir. Bu yapı işbölümü, görevlerin tanımlanışı, uy-
gulama standartları, otorite yapıları ve karar aktarış biçimleri vb. etmen-
leri® halkla ilişkilerin yapılanışını ve işleyişini etkileyecektir.31 

b. Yönetim uygulaması olarak kuruluş ise 

(1) Belli bir yapı içindeki biçimsel olmayan ilişki biçimlerini, kuru-
luş üyelerinin ve özellikle karar verme konumundaki yöneticilerin davra-
nış biçimlerini de ifade  etmektedir. İletişimin yönüne ve içeriğine karar 
verme açısından aldığımızda "yönetim uygulaması olarak kuruluş" bir 
kuruluştaki önderlik davranışı anlamını taşımaktadır. 

Bu bağlamda, özellikle yönetim bilimi alanında çeşitli sınıflamaların 
yer aldığını görmekteyiz. Ama tüm sınıflamalara  baktığımızda hepsinin 

8 1 Yapının örgütsel işlevler üzerindeki etkileri için bkz.: Peter M. Blau ve Richard 
W. Scot, Formal Organizations: A Comparative Approach, San Francisco: 
Chandler Publishing Co., 1962, s. 5. 
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de, karar verme ve iletişim değişkenlerine bağlandığını ve biçimsel ya da 
doğal ilişkiler arasında kurdukları dengenin niteliğine dayandığını görü-
rüz. Burada yalnızca Bass ve Valenzi'nin sınıflaması  ve çeşitli önderlik 
biçimlerinin temel özellikleri alınarak "yönetim uygulaması olarak ku-
ruluşun tanımlamaları yapılacaktır. Sözkonusu sınıflamaya  göre beş tip 
yönetim uygulaması bulunmaktadır :32 

Yöneltici: neyin nasıl yapılacağını anlatır, etkinlikleri başlatır, ast-
larını sıkı bir biçimde denetler, işe ilişkin standartları kendi saptar. 

Görüşmeci: çevresine kişisel avantaj sağlar, duruma göre davranış 
değiştirir, istediği kişiye bilgi verir, astlarına kendi görüş ve kararlarım 
satar. 

Danışmacı: astların görüşlerini alır, ancak her konuda son kararı ken-
di verir. 

Katılmacı: sorunları ortaklaşa çözümler, astlarına sorumluluk bıra-
kır, kuruluş içinde çok yönlü iletişim (dikey ve yatay) uygular. 

Aktarmacı: yetki aktarır, önerilerde bulunur, işle ilgili kararları ast-
larına bırakır. 

Bu temel özellikler bizim bir kuruluşta halkla ilişkiler biriminin ör-
gütleniş ve işleyişine ilişkin çıkarsamalar yapmamıza, halkla ilişkiler uy-
gulayıcılarının karşılaşacakları yönetsel davranışı ve bu davranışın etki-
lerini anlamamıza yardımcı olabilecek bağlantılar kurmamıza olanak sağ-
layacaktır.33 

Başka bir deyişle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere işbirliği ya-
pan birey ve grupların çabalarının eşgüdümü bağlamında yönetim, amacı-
na, gördüğü işin niteliğine, büyüklüğüne ve biçimine göre uzmanlık alan-
ları, teknik ve yönetsel uzmanlıkların biçimleri, insanların birbirleriyle 
ilişkileri, iletişimin yapılanışı ve işleyişi vb. üzerinde etkili olmaktadır. 

(2) Yönetim uygulaması olarak kuruluş aynı zamanda belli toplum-
sal davranış kategorilerini de ifade  etmektedir. Zira kuruluş içinde bi-
çimsel olmayan ve biçimsel ilişkilerin de işleyişini tanımlayan "doğal ör-
güt" aslında toplumsal davranış biçimlerinin kuruluşa yansımasından kay-
naklanmaktadır. Bu yansımayı toplumsal ve örgütsel otorite davranışla-
rının niteliklerini iiişkilendirerek göstermek mümkündür (Şekil 3). 
8 3 Oğuz Onaran ve Turgay Ergun'un "Örgütü Geliştirme Aracı Olarak Yönetim 

Tarzları", Yönetim Psikolojisi II, Ankara: TODAİE Yayını, 1982 (141-167)'den 
özetlenmiştir., 

M Bu konuda bkz.: Birkân Uysal-Sezer, "Yönetsel Liderlik ve Halkla ilişkilere 
Etkisi", Amme İdaresi Dergisi, C. 18, S. 1, Mart 1985 (81-96). 
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c. Yönetim ya da kuruluş aynı zamanda bir iletişim sistemini de 
ifade  etmektedir. Bu bağlamda yönetim Williams'a göre otoriter, koru-
yucu, ticari ve demokratik olabilmektedir.34 Bu sistem sınıflamaları  hem 
belli örgütsel önderlik biçimleri (Şekil 4), hem de belli toplumsal otorite 
modelleri (Şekil 5) ile birlikte düşünülüp şemalandırılabilir. 

Şekil d — Haberleşme Sistemleri-Örgütsel Önderlik İlişkisi 

HABERLEŞME SISTEMLERI 

OTORITER KORUYUCU TICARI DEMOKRATIK 

BASS ve 

VALENZI 'RDN 
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- DÜŞÜNCE ALıŞ 
VERIŞINDE 
SUNUM-ISTEM 
ÖZGÜRLÜĞÜ 

- ANCAK SATıLA-
BILECEK DÜŞÜN-
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5 1 Raymond Williams, Communication, Penguin Bookş, '1971, s. 116-123. 
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Şekil 5 — Haberleşme Sistemîeri-Toplumsal Otorite Modelleri ilişkisi 
Weber'in 
Toplumsal 
Otorite 
Modelleri 

Haberleşme Sistemleri Weber'in 
Toplumsal 
Otorite 
Modelleri Otoriter Koruyucu Ticari Demokratik 

Geleneksel + + + / — * — 

Karizmatik + + + ı ** 

Bürokratik 
(yasal-ussal) + + + + 

* Toplumsal koşulların gelişme yönüne ve derecesine bağlı 
** Otoritenin yenilikçi ya da gelenekçi olmasına bağlı 

Görülüyor ki hem toplumsal ve örgütsel otorite (yönetim) sınıfları, 
hem de toplumsal ve örgütsel otorite modelleri ile iletişim sistemleri ara-
sında belirli geçişler bulunmaktadır. Bunun nedeni karar verme ve ileti-
şimin biçimsel olmaktan çok davranışsal bir nitelik taşımalarıdır. Bu ni-
telik, söz konusu olguların biçimsel düzenlemelerden olduğu kadar, top-
lumsal kategorilerden de etkilenmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Kitle 

Kitle ile örgütlenmiş ve/veya örgütlenmemiş toplumsal varlıklar (bi-
rey, grup, toplum, alıcı) ifade  edilmektedir. Bu toplumsal varlıklar nite-
liklerine göre: 

1. Toplumsal örgütlenme açısından geleneksel, çağdaş ve geçiş top-
lumları olarak smıflanabilmektedirler.  Geleneksel toplumsal örgütlenme 
biçimi birincil ilişkilerin ağırlık taşıdığı, vüzyüze ilişkilerin, sadakat ve 
itaatin koruma ile ödüllendirildiği, tepkilerin ya hiç ifade  edilmediği, ya 
da bireysel şikayetler veya toplumsal patlamalarla açığa vurulduğu yapı-
ları ifade  etmektedir. Çağdaş olarak nitelediğimiz örgütlenmede ise ano-
nim ilişkilerin geçerli olduğu, ikincil gruplara dayalı toplumsal örgütlen-
meler ifade  edilmektedir. Geçiş toplumları ise göreli ağırlığı toplumsal 
gelişmişlik düzeyi ile orantılı olarak değişmekle birlikte yüzyüze-anonim 
ilişkilerin, birincil-ikincil grupların birlikte görüldüğü yapıları ifade  et-
mektedir. 

2. Kitle, iletişim açısından büyük ölçüde örgütsüz, sınırlı alanlarda 
örgütlü, büyük ölçüde örgütlü ya da karmaşık olarak da smıflandıırlabilir. 
Kitlenin örgütlü olması ile iletişim karşısında tepkilerini aktarabileceği 
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otoritece tanımlanmış ve meşru kabul edilmiş kendini ifade  mekanizma-
larının varlığı ve bu mekanizmaların kitlece kullanılabilirliği anlatılmak-
tadır. 

3. Kitle üçüncü olarak iletişime yönelik tepkilerinin içeriği açısından 
sınıflandırılabilir.  Bu bağlamda kitlenin içinde bulunulan toplumsal ve 
örgütsel yapı biçimi ve kendi içindeki örgütlenme ölçüsüne göre şikayetçi-
ricacı, kabul edici-görüş bildirici, görüş bildirici-talep bildirici talep bil-
dirici-öneri getirici,-katılımcı olarak sınıflandırılması  mümkündür. 

4. Tepki biçimi açısından ise yüzyüze, aracı kanalı ile, iletişim araç-
ları ile, örgütlü-eylemle ve ara karar mekanizmaları ile olmak üzere de 
sınıflandırılabilir. 

İletişim 
Kuruluş (otorite, yönetim, önderlik) ile kitle (birey, grup, toplum, alı-

cı) arasında gerçekleşen iletişim (ya da halkla ilişkiler), bir araç kanalı 
ile bilgi, duygu, düşünce ve deneyimleri içeren mesajların aktarımı ve 
paylaşımı sürecidir. İletişim de tıpkı kuruluş ve kitle gibi çeşitli biçim-
lerde sınıflandırılabilir: 

1. Yönü açısından: yukardan aşağı tek yönlü, yukardan aşağı ve aşa-
ğıdan yukarı iki yönlü, yukardan aşağı-aşağıdan yukarı ve yatay olmak 
üzere çok yönlü olarak sınıflandırılabilir. 

2. Niteliği ve içeriği açısından : emredici-değer ve norm aktarıcı, ko-
ruyucu - değer ve norm aktarıcı, bilgi verici - düşünce aktarıcı ve pay-
laşıcı, bilgi verici - düşüııce-deney aktarıcı ve kısmen paylaşıcı, bilgi-dü-
şünce-deney paylaşıcı olarak gruplanabilir. 

3. Hitap ettiği tutum öğesi açısından : duyguya, düşünceye (bilgiye), 
davranışa yönelik mesaj aktarıcı olarak ayrımlanabilir. 

4. Aktardığı bilgi miktarı açısından : zorunlu bilgi verici, sınırlı bilgi 
verici, gerekli bilgi verici, yeterli bilgi verici ve her tür bilgi verici olarak 
sınıflanabilir. 

5. İletişim araçları açısından : yüzyüze, kitle iletişmine yönelik ve 
karma olarak ayrılabilir. 

6. Etki amacı açısından: bilgi verici, etkileyici, ikna edici, uyarlayıcı 
olarak ayrılabilir. 

7. Sonul amacı açısından: sistem sürdürücü, sistem koruyucu ve ge-
liştirici, sistem geliştirici ve koruyucu, ikna edici ve sistem geliştirici, 
uyarlayıcı ve sistem geliştirici olarak sınıflandırılabilir. 

Bütün bu sınıflamalardan  hareketle bazı genellemelere gitmek müm-
kündür. Ancak burada unutulmaması gereken husus, yaptığımız sınıfla-
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ma ve tanımların tüm alam kapsayıcı olmayıp, yalnızca örnek ya da bir 
deneme girişimi için yeterli sayılabileceğidir. 

Halkla ilişkiler Varsayımları (Ya Da Genellemeler) 

Kuram denememizde yukarıdaki tanım ve sınıflamalara  dayanarak 
halkla ilişkiler konusunda bazı genellemeler yapabiliriz: 

1.1. Halkla ilişkiler herşeyden önce yönetsel bir ortamda yer almak-
tadır. 

1.2. Halkla ilişkiler gerek uygulayıcılar, gerek hedef  alman kamu 
(ya da kitle) açısından insan davranışına ve bu davranışın et-
kilenmesi ya da değiştirilmesine yönelik bulunmaktadır. 

1.3. Bu etkileme genel olarak her tür iletişime, özel olarak ise kitle 
iletişimine dayalı bulunmaktadır. 

1.4. Halkla ilişkilerde iletişim daima örgütlenmiş (ya da yönetsel) 
bir yapı ile örgütlü ya da örgütsüz birey, grup ve topluluklar 
arasında gerçekleşmektedir. 

1.5. iletişimin etkililiği (yani istenen tutum ve davranış değişiminin 
gerçekleşme derecesi) açısından tutum ve davranışların oluşu-
mu ve değişimi ile ilgili bilimsel bulguların dikkate alınması zo-
runludur. 

1.6. Halkla ilişkiler bu nedenle belli bir halkla ilişkiler politikasına 
dayalı programların gerçekleştirildiği sistemli, planlı ve sürekli 
bir yönetim anlayış ve işlevi niteliği taşımaktadır. 

1.7. Bir yönetim işlevi olarak, etkililiği halkla ilişkiler alanında ve 
ilişkili olduğu alanlardaki uzmanlaşmanın yönü, içeriği ile ölçü-
sü ile mevcut bilimsel bilgilerin birikimine bağlı olarak sınırlan-
maktadır. 

1.8. Halkla ilişkilerin etkililiği aynı zamanda içinde işlediği kurulu-
şun belli bir zaman boyutunda bağlı olduğu koşullar karşısın-
da da değişebilmektedir. 

1.9. Halkla ilişkiler, bir yönetsel işlev olarak verimlilik ve etkililik 
sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak 
da genellikle ilişkilendirildiği varsayımlardan olduğu kadar, iliş-
kili olduğu diğer alanların amaçlarından ve bir yönetsel işlev ola-
rak üstlendiği genel amaçlardan farklı  olan işlerlik amaçlarına 
ağırlık vermektedir. 

2.1. Halkla ilişkiler toplumsal bir ortamda yer almaktadır. 
2.2. İnsan davranışına yönelik bulunmaktadır. 



2.3. Bu nedenle gerek halkla ilişkileri harekete geçirecek yönetsel 
davranış ve gerek etkilenecek kitle açısından toplumda başat 
olan davranış kategorileri ile ilişkili bulunmaktadır. 

2.4. Bu davranış modelleri toplumdaki otorite modeline göre belir-
lenecektir. 

2.5. Kullanacağı iletişim aracı ve mesajların niteliği, içeriği ve etki-
liği yine toplumda başat olan iletişim modellerine uygun olarak 
belirlenecektir. 

2.6. İletişimin etkililiği toplumsal otorite ve iletişim modellerine uy-
gunluğu ölçüşünce artacaktır. 

3.1. Halkla ilişkilerin onay ya da görüşbirliği yaratmaya yönelik ol-
ması onun demokratik bir ortamda yer almasını gerektirir. 

3.2. Bu ortam içinde halkla ilişkiler önce kuruluş içinde, kuruluş ile 
kitle arasında karşılıklı anlayış ve kabulün gerçekleşmesi zo-
runluluğunun kabulüne, sonra kuruluş ile kitle arasında karşı-
lıklı olarak amaç, tutum ve eylemlerin kamu yararı etrafında 
bütünleştirilmesine, bu konuda onay ya da görüşbirliği yaratıl-
masına ve böylece demokrasinin işlerliğinin geliştirilmesine yö-
nelik bulunmaktadır. 

3.3. Bu niteliği ile halkla ilişkiler 

3.3.1. İçinde yer aldığı toplumun demokratiklik düzeyine. 
3.3.2. Bu düzeye bağlı olarak yasal düzenlemelerin içeriği ve 

iletişim sisteminin demokratiklik derecesine. 
3.3.3. yine bu düzeye bağlı olarak yönetsel ve toplumsal alanda 

davranışların otoriter ya da demokratik olma ölçüsüne. 

3.4. Toplumda mevcut iletişim araçları ve bunların kullanılabilirlik 
ölçüsüne ve 

3.5. İçinde bulunulan durumun diğer özel koşullarına göre belirle-
necektir. 

Görülüyor ki halkla ilişkiler bir tek değil, birçok değişkene ve değiş-
kenler arasındaki çeşitli ilişki biçimlerine ve etkileşimlere göre farklı-
laşabilen bir özellik taşımaktadır. Başka deyişle toplumsal ve yönetsel 
yapıya, buradaki otorite (önderlik) ve iletişim modeline göre halkla iliş-
kiler iletişiminin yapılanışı, uygulaması (biçim ve içeriği) ve etki dere-
cesinin değişeceğini söyleyebiliriz. Şekil 6'da kaynakta geçerli yönetim 
davranışına göre halkla lişkiler iletişim süreci şemalaştırılmış bulunmak-
tadır. 
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Şekil 6 — Kaynakta Geçerli Yönetim Davranışına Göre Halkla İlişkiler 
İletişim Süreci 
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Şekilde toplumsal-yönetsel-iletişim modelleri geçişlerinden hareketle 
gerçekleşebilecek halkla ilişkiler (ya da iletişim) uygulamalarının sergi-
leyebileceği çeşitli özellikler gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece tanımla-
rımız ve genellemelerimiz çerçevesinde modelimize bilinen ve gözlenebilen 
verilerle biçim verilebilmesi aşamasına geçilebilecek ve model geliştirile-
bilecektir. Üçüncü aşamanın, kabaca betimlemeye çalıştığımız kavramsal 
soyutlama ve tanımlarımızı, etkileşim biçimlerini ve sonuçlarını geliştir-
mesi, eksiklerini tamamlaması ve hatalı yönlerini düzeltmesi gerekmek-
tedir. Bunun ise mikro araştırmalarla yapılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte yine de şemamızdan belli bazı sonuçları çıkarmamız 
mümkün görünmektedir. Buna göre şemalardan: 

1. İletişimi başlatan kuruluşun halka nasıl bakacağına, 

2. "Yönetimin duyarlığı"nm ölçüsüne; 

3. "Kamu yararı"nın neden farklı  biçimlerde oluştuğu ve ileriye 
yönelik olarak hangi noktada ve içerikte oluşabileceğine; 

4. Bir kuruluşta halkla ilişkilerin ne ölçüde bir yönetim anlayışı ve 
uygulaması olabileceğine, ne ölçüde ve ne tür uzmanlığa dayanacağına; 

5. Kuruluş içinde hangi alanlarda gelişip, ne tür yetki ve işlevlere 
sahip olabileceğine; 

6. Halkla ilişkiler eğitiminin üst kademeye mi yoksa birimde çalışan-
lara mı yönelik olması gerektiğine ve bu eğitimin içeriğine; 

7. Çeşitli yönetici davranışlarının (ya da iletişim davranışının) için-
de çalıştıkları yasal ve davranışsal iletişim sistemlerinden hangisinde da-
ha etkili olabileceğine; 

8. Neden bazı ülke, kuruluş ya da yönetimlerde halkla ilişkilerin dar 
ya da geniş tanımlarına ilişkin uygulamaların yer aldığına; 

9. Neden belli tür iletişim kampanyalarımn başarılı olurken, diğer-
lerinin başarısız olabildiğine; 

10. Halkla ilişkiler iletişiminin başarılı olabilmesi için neden kitlenin 
özelliklerinin bilinmesi gerektiğine; 

11. Hangi tür kitleye hangi tür araç ve mesajla, ne ölçüde etkili bir 
iletişim yöneltilebileceğine; 

12. Kitlenin tepkilerinin biçim ve içerik açısından nasıl sağlanıp, nasıl 
değerlendirilebileceğine ilişkin kimi ipuçlarını elde etmek mümkün ola-
caktır. 
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Ancak, böyle bir şemalaştırmanın insan davranışının (önderlik, ileti-
şim ve etki açısından) tüm özelliklerini ve biçimlerini yansıttığı ileri sü-
rülemez. Kaldı ki, böyle bir şemalaştırma ile tüm davranış biçimlerinin 
ile davranışın manipülasyonu değil, olsa olsa belli değişkenlere bağlı ola-
rak anlaşılması ve açıklanması kolaylaştırılmak istenmektedir. Yoksa bu 
şemalara bakarak belli davranışlar kesin kategorilerde ,değişmez biçim-
ler olarak kabul edilemezler. 
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P A N E L 

TÜRKİYE'DE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ İÇİN 
YAPILABİLECEKLER 

BAŞKAN: 

Porf. Dr. Nuri T O R T O P 



Prof.  Dr. Nuri TORTOP 

Panele katılan arkadaşlar programda belirtilen 5 dakikalık süre bo-
yunca, Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişmesi için yapılacakları madde 
madde özetleyecekler. Ardından kalan 30 dakikalık süre içinde de sa-
londakilere söz verilip soruları ve katkıları alınacak. Soruları cevaplana-
cak. Son olarak BYYO Müdürü Prof.  Dr. Ferruh DİNÇER Bey genel bir 
değerlendirme yapacaklardır. 



"HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU - 87" PANEL KONUŞMA METNİ 

Ruhman AKİL 
HİD Genel Sekreteri 

Sayın Başkan, Değerli öğretim Üyeleri, Konuklar ve Basın mensup-
ları; Halkla İlişkiler Uzmanı olmamın yanısıra Halkla İlişkiler Derneği 
Genel Sekreteri de olduğum için, Şahsım, Derneğimiz, Üyelerimiz ve 
meslektaşlarım adına hepinize saygılar sunarım. 

Ben, hep birlikte iki gün boyu izlediğimiz konuşmaların dışında so-
mut birtakım gerçeklerden örnekler vererek konumuza yaklaşmak ve so-
runlara eğilmek istiyorum. Eğer gerçekten bu sempozyumun ve Panel'in 
bir çözüm, bir anlam ifade  etmesini istiyorsak şu anda yaşanan olumsuz-
luklara yönelmeli hatta daha açığı üstüne gitmeli ve etkin önlem ve yön-
temler gündeme getirmeliyiz. 

"PEMBE GÖZLÜKLERİMİZİ" çıkaralım diyorum. Tabi bu sempoz-
yumun amacına ulaşmasını istiyorsak. 

YÜZYILIN MESLEĞİ, BÎR İHTİYAÇ, BİR GEREKSİNİM olarak ni-
telendirilen "PUBLIC RELATİONS" yani "HALKLA İLİŞKİLER" Batı 
dünyasında güncelliğini koruyadursun, Halkla İlişkiler Uzmanlık Bilim 
Dalı çalışanları yeni yeni SENTEZLER üretiyorlar. 

Halkla ilişkilerin tarihi üzerinde EVRENSEL, bir görüş birliği yoktur. 

— Bazı insanlar uygarlığın gelişim süresince Halkla İlişkiler üzerine 
yeterli yeteneklerle donatılmış kişiler olduğuna inanırlar. 

— Bazıları Kraliçe ELİZABET I'i gösterirken, diğerleri KÖLELİĞİN 
kaldırılmasını sağlayan WILBERFORCE'u anar. 

Belki de bugün için Halkla İlişkiler olarak adlandırdığımız işlevler 
ORTA ÇAĞ'daki Esnaf  Loncaları tarafından  görülüyordu. Bu loncaların 
üyeleri çeşitli olayları bağlı bulundukları örgütün görüşüne sunup "Hal-
kın Fikirlerini" etkilemeye çalışarak bugün Halkla İlişkiler uygulaması 
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içinde olan bir kimsenin normal çalışmalarından bir kısmını yerine geti-
riyordu. 

İngiltere'de bugün bildiğimiz anlamıyla Halkla İlişkileri uygulayan 
ük isim Sir. STEPHEN TALLENTS'dir. 

"İNGİLTERE'nin ATILIMLARI" adlı kitabında, 1926'yı İRLANDA' 
daki atılımlar açısından baz alırsak Halkla İlişkiler terimi Okyanus'un 
öte yakasından bu yakaya ancak yedi yıl sonra ulaşabildi ve Kraliyet ikna 
oldu, bu bir kapasite ve "SEZİŞ ve ANLAYIŞ" gerekliliğine inanıştır şek-
linde açıklıyor. 

* MEXICO CITY'de 1978'de yapılan büyük International Public Rela-
tions Sempozyumunda Halkla İlişkiler uygulaması, eğilimleri çözümleme, 
sonuçlarını önceden görme, organizasyon, başkanlarına danışma ve hem 
organizasyona, hem de halkın çıkarlarına hizmet eden planlı eylem prog-
ramlarını yerine getirme sanatı ve toplumsal bilimidir diyor. 

Şu ahda A.B.D.'de Halkla İlişkilere "YÖNETİM FELSEFESİ ve İLE-
RİYE DÖNÜK YÖNETİCİLİK FONKSİYONU" gözüyle bakılıyor. Çin'de 
250 bin öğrencinin Halkla İlişkiler eğitimi görmekte olduğu ve A.B.D.'nin 
yalnız NEW-YORK eyaletinde (1986 İndekslerine göre) 75 bin Halkla 
İlişkiler Uzmanı "ORDUSU" çalıştığı gözönüne alınırsa batı dünyasının 
Halkla ilişkilere "MERKEZİ BEYİN" veya "ODAK NOKTASI" sözcük-
lerini yakıştırmasının ne denli doğal ve gerçekçi olduğunu anlayabiliriz. 

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılan büyük IPRA 16. Dünya 
Kongresinde değişik fakat  çağdaş ve akılcı bir tanımdan söz ediliyor. 
"Halkla ilişkiler dürüstlük ilkesi karşılığında ekonomiye büyük fonlar 
yaratan bir sosyo-ekonomik olay, bir güvence unsuru, bir dayanışma me-
kanizmasıdır. Başka deyişle bir ülkedeki Halkla İlişkiler Uzmanı sayısı 
o ülkenin kalkınma ve ekonomik göstergesidir deniliyor." 

Batı dünyasını bırakıp ülkemize yani kendimize bir göz atalım; Bi-
raz önceki cümleyi ülkemize, kendimize uyarlarsak "AZ GELİŞMİŞ ÜL-
KELER'.' sınıflamasına  konmamızı yadırgamamak gerekir. 

Objektif  olarak sektörel açıdan yerini bulamamışlık gözlemlenmekte 
hatta YOZLAŞMA gündemde olup gelişmeye eşdeğerde paralel grafik 
çizmektedir. 

Şimdi sizlere somut örnekler vermek istiyorum. 

— Ülkemizde bazı kişiler ve yapılan çalışmalar Halkla İlişkiler Uz-
manlığına ve Halkla İlişkiler başlığına yakıştırılmaktadır. 
D.G.S.A. mezunu (Seramik Böl. tercihan) Halkla İlişkiler Uzmanı 
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aranmakta, oysa esasında seramik pazarlama şirketine plasiyer is-
tenmektedir. 

Halkla ilişkiler Uzmanı (Tercihan Em. Astsubay) aranmakta, yine 
idari amirlik düşünülmektedir. 

36 - 38 Beden tercihan Halkla ilişkiler Uzmanı aranmakta ve bu 
komik ilanın arkasından da İhracata yönelik Konfeksiyon  firma-
sına Prova Mankeni istedikleri anlaşılmaktadır. 

Kamuoyunda sanatçılığı tartışılır bir bayan da basına verdiği de-
meçde evlenip çocuk sahibi olduğunu, hayallerinin gerçekleştiğini 
ama evde sıkıldığını ve de ancak Halkla İlişkiler Müdürlüğü tekli-
fi  alırsa çalışabileceğini avaz avaz söylemektedir. 

Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkiye'de Halkla İlişkile-
rin "Ünvan ve Kavram" kargaşası geçirdiği görülmektedir. Daha da il-
ginç yanı birisi ortaya çıkıp rahatlıkla acaba Kamusal Münasebetler mi 
desek, veya Tanıtım desek de fena  değil yani diyebiliyor. Unutulan bir-
şey var ki, artık Halkla İlişkiler Uzmanlık Bilim Dalı'nm batıdaki yeri ve 
literatürü ansiklopedi düzeyindedir. Örnek olarak da International Public 
Relations Encyclopedia'yı verebilirim. Yazarı da Peter Biddlecombe. 

Şimdi sizlere söyliyeceklerime özellikle BASIN MENSUPLARININ 
dikkatini çekmek istiyorum. 

— Bir öğretim üyesi "TURİZM'de HALKLA İLİŞKİLER" olmaz di-
yerek tezi almıyor. Bu öğrenci ancak öğretim üyesi emekli olduk-
tan sonra tekrar aynı tezi veriyor ve mezun oluyor. 

— Üniversitelerde Yönetim Organizasyon Şemasında Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünün yeri yok. Basm'a demeç veremiyor. 

— YÖK'ün en son uygulamasında, Üniversitelerarası Kurul'un 4 Şu-
bat 1984 tarihli toplantısında "DOÇENTLİK BİLİM DALLARI" 
kapsamında üzülerek söylemek gerekirse HALKLA İLİŞKİLER 
yoktur. 

Bu soruların cevabı mı? 
1960'lı yıllar Halkla İlişkiler açısından ülkemizde ilk filizlenme olarak 

kabul edilir. 

Şimdilerde, 1987'de, aradan yarım asır'ı geçmiş zaman diliminde, yani 
yaklaşık 27 yılda eğer bu branş hala yerinde sayıyorsa; 

Güncel ve Çağdaş gelişmeye paralel Halkla İlişkiler Uzmanı ihtiyacı 
karşılanamıyor ve hala komik rakamda sabitliliğini koruyorsa. Yani bu 
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ihtiyacı karşılayamıyorsa ve kamuoyunda hala "MASON LOCALARIN-
DAKİ DUL KESESİ" özelliğini koruyorsa, 

Eunun tek açıklaması vardır: 

Her konuda bakir olan ülkemizde bu branş'da kullanılmıştır. Hatta 
daha yalın bir dille SÖMÜRÜYE alet olmuştur. Yıllarca bazı kişilerce 
MÜŞTERİ PORTFÖYÜ oluşturma savaşına alet edilmiştir. 

Çağımızda, batılı ülkelerde çok yaygın bir biçimde günlük hayatın 
içine girmiş bulunan Halkla İlişkiler, ne yazık ki, bazı kişilere göre bizde 
gereken ilgiyi görmediğinden yeterince bilinememiş, gelişememiş değil. 

Halkla İlişkiler Uzmanıyım diyenlerin yaklaşık 27 senede konuyu ka-
muoyuna tam ve doğru olarak açıkça anlatmayıp gerekliliğine inandıra-
mamış olmalarındandır. En büyük yanılgı da İŞ ADAMI - İŞ ÇEVRELERİ 
bu konuda eğitilmemiş, aydınlatılmamıştır. 

İşte önceki yıllardan sarkan bu mesleki problemlerin öncelikle çözü-
me kavuşturulması gerekmektedir, aksi taktirde bu sempozyuma da pa-
nel'e de gölge düşer. 

Panel süresinde, sorularınızı ve oturumun akışına göre de fikirlerimi 
ayrıca belirteceğim. 

Teşekkür ederim. 

230 



M. Alâeddin AŞNA 

Bir fıkra  ile sözlerime başlamak istiyorum. Karadenizli doktorun .mua-
yene odasından patırtı, gürültü geliyormuş. Hemşireler merak etmişler, 
kulaklarım kapıya dayamışlar. 

— Ben sana üç aydır sarılık muamelesi uyguluyorum; Neden şimdiye 
kadar Çinli olduğunu söylemiyorsun. Çinli köşesinde büzülmüş, "söyle-
meme lüzum var mıydı, görmüyor musun?" demiş. Doktor ise, "gene de 
söylemen lazımdı" demiş. 

Sosyologlara ya da bizim mesleğimizde çalışanlara göre üç tür görüş 
vardır. 

— Birincisi, iyi bir şey yaparsanız, söylemenize gerek yok. Herkes 
anlayabilir. 

— İkincisi, bir şey yapmasanız da olur, ama onu ballandırabiliyorsa-
nız bu yeterlidir. 

— Üçüncüsü, ki benim de katıldığım, iyi şeyler yapmalısınız ve bunu 
duyurmalısınız. Nasıl olsa görürler, nasıl olsa farkederler  dememelisiniz; 
Ben bu üç dakikalık süre içinde bunu hatırlatmak istiyorum. 

Sabahki oturumda "Midnight Express" konusu açıldı. Abadan Hoca, 
Aysel Hanımın bu konuya değinmiş olmasını beklediğini belirtti. Bu ko-
nuda bir saptama yapmak istiyorum. Söz konusu olaydan rahatsız olduk. 
Aysel AZİZ hoca Türkiye'yi tanımadıklarını söylüyor. Doğru... 

Çok kısa bir süre önce Turizm Bakanlığının düzenlediği bir dış tanı-
tım toplantısı vardı. Dışardan tanıtma ateşeleri de gelmişlerdi ve yaptık-
larını anlatıyorlardı. Büyük merkezlerde görevli bir kaç arkadaş faali-
yetleri anlattılar: Bin 350 kg broşür dağıttık, 400 kg poster geldi... gibi. 
Dayanamadım, "siz tanıtmayı adetle değil de kg'la mı yapıyorsunuz?" 
dedim. Dış tanıtım olayını bir sanat ve kültür olayı olarak görürsek, Ay-
sel Hocamın dediği gibi Midnight Express'den etkilenmeyeceğiz. 

Bir şeyi daha vurgulamak istiyorum:-bizim şimdilerde Türk Sanat 
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olayı, kültür olayı diye tanıttığımız olay da Osmanlı sanat ve kültürüdür 
(Kanuni Sergisi). Oysa biz bir taraftan  Osmanlı olmadığımızı, Türkiye 
Cumhuriyeti olduğumuzu iddia ediyoruz. Özellikle Ermeni olayları konu-
sunda "O Osmanlı zamanında oldu, biz ise yeni bir devletiz, adımız T.C." 
demiyor muyuz? Oysa, biz Kanunimizle, mehterimizle Osmanlı kültür ve 
sanatını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Oysa bizim, İdil BİRET, Suna 
KAN gibi müzisyenlerimiz, ünlü heykeltraşlarımız, grafikerlerimiz,  res-
samlarımız, karikatüristlerimiz, yazarlarımız var. Biz bunlarla tanıtmaya 
yönelmedikçe, Türkiye'yi ekonomik, askeri ağırlığı olan bir Türkiye ola-
rak tanıtamayız. Çağdaş sanat ve kültürümüzle tanınmak, temsil edil-
mek zorundayız. Diyorum ki, bu yüzlerce sanatçı ürünleriyle, devletin de 
desteğiyle bizi tanıtsalar. Osmanlı kültür ve sanatından medet umacak 
yerde, kendi 60 yıllık sanat ve kültürümüzün olduğunu söyleyebiliriz. İş-
te o zaman "Midnight Ekxpress"lerden korkmayız. Hatta o filmi  oynatır, 
o ülkelerin gazetecilerini de çağırır birlikte tartışırız. "Bizde hapishaneler 
eskiden böyleydi. Ama her ülkede böyle şeyler olmuştur. Biz düzeltmeye 
çalışıyoruz" deriz. Bunun yerine yayma engel olmadığı için BBC'ye v.b. la-
rına protestolar çekiyoruz... 

İbrahim ÇAMLI 

Efendim,  "benim elimde olsa; devlet, hayır kurumları, eğitim kurum-
ları, çevre koruma, uyuşturucu-alkol, sigara alışkanlığıyla mücadele eden 
kuruluşlara her türlü şeyi mübah sayar ve halkla ilişkilerin devamı için 
çalışır, diğer kuruluşları, özel kuruluşları da kaldırırdım. Gerçekten, ben-
ce meşru bir halkla ilişkiler çalışması olan, gerçekten bir imaj çalışması 
olan, yani gizli ve dolaylı yoldan ürüne yönelmeyen yegâne halkla iliş-
kiler çalışması bunlardır. Bunların dışında halkla ilişkiler, reklamın bir 
yardımcı uygulamasıdır." Bu bir kahve ağzıdır Bugünkü bizim içinde 
bulunduğumuz kapitalist ülkelerde buna imkân yok. Yani bunu söyleyen 
kişinin müşterisi büyük silah satıcısı... Bu şirket onların halkla ilişkile-
rini yapacak, bundan kaçınmak mümkün değil .Fakat şunu yapabiliriz: 
kendi meslektaşlarıma söylüyorum, kendimizi biraz daha araştırmaya, 
bilimsel araştırmalara, proje ve program araştırmalarına dönderelim. Ön-
ce kendimizi eğitelim ve müşterilerimizi bu yönde şartlandıralım. Hiç ol-
mazsa halkla ilişkileri biraz daha yüceltmiş oluruz. Bu akım İPRA'da 
başlamıştır. Hatta benim bir teklifimle  dolaylı olarak başlamıştır. İPRA'-
da, o milyonerleri milyoner yapan ve kendileri de milyoner olan İPRA 
üyeleri arasında, İPRA'nm birgün büyük hayır çalışmalarına hiç olmazsa 
profesyonel  katkıyla yardımda bulunması karara bağlanmıştır: Sağlık pro-
jesi ve uyuşturucuyla mücadele projesi gibi projelere. Bu benim temen-
nimdir ve halkla ilişkilerin geliştirilmesinde ana sorundur. Teşekkürler. 
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Yücel ERTEKİN 

Ben kısaca, maddeler halinde, Türkiye'de halkla ilişkiler konusunda 
neler yapılmalı, onu arz etmek istiyorum. 

— Türkiye'de bir çok yükseköğretim kurumunda yaptığımız hatayı, 
halkla ilişkilerde yapmamamız gerekir diyorum. Çok çeşitli yerlerde güç-
süz halkla ilişkiler okulları yerine, güçlü bir tek halkla ilişkiler okulu; 
stajıyla, diliyle güçlü bir okul. Birinci önerim bu. 

— Türkiye'de yönetimden herkes yakmıyor. Devlet dairesine giden 
oradan yakınıyor. Biz buna basit manada kırtasiyecilik diyoruz. Ama bu, 
devleti de, devlet yetkililerini de rahatsız ediyor. Onun için, acilen yeni 
bir düzenlemeyle "idari danışma merkezi" kurulması gerek. 

— Türkiye'de halkla ilişkiler mesleği çok yeni bir meslek. Onun için 
bu mesleğe girenlerin, çevreye; devlete; müşteriye; hedef  kitleye çok du-
yarlı olmaları lazım. Bu duyarlılığı geliştirici tedbirler alınması lazım. 
Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda eğitim çalışmalarına hız vermek 
lazım. Bu önerimle ilgili olarak yalnız Ankara'da değil, ülkenin birçok 
bölgelerinde halkın dilek, istek ve şikayetlerini yanıtlayacak büroların, 
görevlilerin de olmasım temenni ediyorum. 

Niyazi ÖKTEM 
Halkla ilişkiler mevzuatına ben bir parça kültürel açıdan bakmak 

istiyorum. Zaten değinildi: akıl ve duygu meselesi. Ben tüm konularda 
olduğu gibi, halkla ilişkiler konusunda da akılcılığı öneriyorum. Bu ne 
demek? Halkın duygularını tabii göz önüne alacağız. Topluma karşı bir 
görevimiz var: toplumları belli bir düzeye getirmek, sorunları gören sağ-
lam toplumlar yapmak istiyoruz. Akılcılık meselesi daha ziyade Kara 
Avrupası kültüründe işlenmiş. Deney ve duygulara yönelme ise, Anglo-
sakson kültürünün işlediği bir şeydir. 

Kara Avrupası kültürüne eğilmek lazım. Eğilirken bunun içine sos-
yoloji, sosyal antropoloji giriyor. Bu konular çok daha yoğun ve köklü 
bir şekilde Avrupa'da işlenmiştir. Bunu yaparken Anglo-Sakson ülkele-
rini ihmal edelim demiyorum. Ama olaya global bakış, felsefi  kültürle do-
nanmış insanların tekelinde oluyor, onlar dünyayı yönlendiriyor. Bu ba-
kımdan, son günlerde Avrupa Ekonomik Tolpuluğuna da giriyoruz, akılcı 
bakışı benimsemek lazım. Akılcı bakış açısı benimsenirse, AŞNA ve TU-
RAÇ'ın belirttikleri gibi, kalkan-kılıç ekibiyle kendimizi tanıtma yoluna 
gitmeyiz. Örneğin, Attila bizim yakın akrabamız, Macarların doğrudan 
doğruya dedesi, Macaristan'a gidin, Attila üzerinde pek öyle bizim gibi 
bir övünme meselesi çıkmaz. Ama biz Attila'yı ceddimiz yapıyoruz. Av-
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rupa'nın Attila'ya bakışını biliyoruz, "geçtiği yerde ot bitmez" şeklinde. 
Biz ise, ona dedemiz diyoruz. Akılcılık bunları kesinlikle yaptırmaz... Biz 
Kara Avrupasmdayız, onunla içiçeyiz. Kara Avrupasının getirdiği rasyo-
nalizmi ön planda tutmalıyız, önerdiğim budur. 

Bir de dil sorunu var. Dil seçimlik olmalı mı, olmamalı mı? Bugün 
liselerde dil eğitimi yapılıyor. Sağlıklı bir ingilizce eğitimi yapılıyor mu? 
Hayır. Onun için, dili seçimlik yapmalı ve isteyenleri yoğun bir şeklide 
oraya kanalize etmeli. Bence böylesi akılcı bir tutum olur. Teşekkür 
ederim. 

Canan USMAN 

Eğitim kuruluşlarıyla uygulamacılar arasında, yani B.Y.Y.O. lularla 
bu sahada çalışanlar arasında, geçen yıl İstanbul'da bir toplantı ile baş-
layan ilişkilerin devam etmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Bugünlerde mesleğimizde çok güncel bir mücadele konusu var. Bu-
na toplantılarda, makalelerde rastlıyoruz. Bu sahada çalışanlar için eği-
tim gerekli mi, değil mi? Bir görüşe göre gerekli değil, biz yapıyoruz olu-
yor diyenler var. 

Türkiye'de bu konuda eğitim veren okullar yokken, büyük kuruluş-
lar, özellikle uluslararası kuruluşlar halkla ilişkiler elemanlarını başka 
ülkelere seminerlere, toplantılara gönderirlerdi. Bugün artık böye bir so-
run yok. Onun için yukarıdaki türden bir soru yersiz. Yapılacak şey 
B.Y.Y.O. larınm daha iyi hale getirilmesi olmalı. Örneğin yabancı dil, 
uygulamalı çalışma v.s. bakımından eksiklikler varsa, elbirliğiyle bunla-
rın giderilmesine, iyileştirilmesine çalışılmalıdır. 

Bu ve bundan önce yapılan toplantılarda; sadece halkla ilişkiler ko-
nusunda eğitim görmemiş olanlar değil, eğitim görmüş olanlar da bilgi-
lerini tazelemek, gerek bu bilim dalındaki gerekse teknolojideki son ge-
lişmeleri izleme fırsatı  bulmuşlardır. Onun için ben bu çeşit seminerlerin 
devamını ve tüm halkla ilişkiler elemanlarına açık olmasını öneriyorum. 

İkinci önerim; halkla ilişkiler derneğine veya derneklerine çalışanla-
rın sahip çıkması. Umuyorum ki, gelecekte, bu konuda çalışanları arayan 
kuruluşlar, muhakkak önce derneğe başvuracaklar, yahutta derneğin üye-
si olması şartı koşacaklar. Bunun olması için de, çalışanların derneğe sa-
hip çıkmaları ve derneğin bu meslek mensuplarını temsil edecek bir dü-
zeyde yönetilmesini temin etmeleri gerekir. 

Geçen sene, İstanbul'da, Halkla İlişkiler Derneğinin iki yılda bir ya-
pılan genel kurul toplantısnda, 120 üyeden sanırım sadece 20 üye vardı. 
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Çoğunluğu çok zor temin ettik. Bence bu, meslek açısından büyük bir 
eksiklik. 

Üçüncüsü, mesleğimizi gittikçe fikir  alanına, felsefe  alanına çekme-
miz lazım. Sayın İbrahim Çamlı, genel konularda .işsizlik, eğitim gibi 
konularda yapılan çalışmaların asıl halkla ilişkiler çalışmaları olduğunu 
söylediler. Ben daha ileri giderek... halkla ilişkiler alanında çalışanların, 
gerek kendilerini gerekse yöneticileri bu yöne iterek; dünyayı günümüz-
de ilgilendiren veya bugün çok önemli olmasa da, yarın çok önemli ola-
cağına inandığımız konularda düşünmelerini, fikir  beyan etmelerini ve 
ileride çıkacak sorunlara hazırlıklı olacak entellektiiel çalışmayı teşvik 
etmelerini öneriyorum. 

B. UYSAL-SEZER 

Aslında, iki gün boyunca, bir bakıma halkla ilişkilerin kimlik buna-
lımı geçirdiğini ve bu yüzden de kimlik arayışı içinde olduğunu gördük. 
Ama, bu sadece Türkiye'de değil, dünya'da da geçerli bir olgu. 

Türkiye'de neler yapılır? Bu tür toplantıları sürekli hale getirebiliriz. 
Kendi içimizde, başkası için yapmayı düşündüğümüz davranış, düşünce 
modellerini geliştirmek, ortak tanımlar ve ortak süreçler geliştirmek ola-
bilir. Çeşitli alanlardan gelen deneyler paylaşılabilir. Yani: 

— Özel sektör, kamu sektörü ve akademisyenler, bulgularını bütün-
leştirip birbirlerine aktarabilirler. 

Ayrıca, halkla ilişkiler, her yönetim işlevi gibi, bir yasal çerçevede, 
bir görev çerçevesinde çalışıyor. Bu görev çerçevesini, biz, halkla ilişki-
lerle ilgilenenler, çizersek ,geriye, ikinci aşamada yasal çerçeveyi belir-
leyenler kalıyor. Yasal çerçeveden kastım şu: 1960'lı yılların başında ha-
zırlanan MEHTAP projesinde, yatırım açısından halkla ilişkilere ayrılan 
sayfalara,  verilen içeriğe bakarsak, bugünkü yasal çerçevede baktığımız-
dan farklı  tanımlar görüyoruz. Bugün, artık süratle basınla ilişkiler bağ-
lamında bir halkla ilişkiler uygulamasına gidiliyor. Bunun nedeni de, 
Kamu yönetiminde verimlilik, kârlılık endişesinin, etkililik endişesinin 
üzerine çıkması. Demek ki, yasal çerçeveyi yeniden, en azından MEHTAP 
raporundaki ya da 1971 yılındaki "idarenin yeniden düzenlenmesi" ilke-
lerinde belirlenen çerçeveye çekebilmek gerek. Ondan sonra, belki, yapı-
labilecek iki şey var: 

1) Üst kademe yöneticilerine duyarlılık eğitimini başlatmak, geliş-
tirmek. Çünkü, beklentileri farklı.  Basınla ilişkileri iyi oldu mu tamam 
zannediyorlar. Duyarlı yönetici olmanın yollarını anlatabilmek gerek. Bu-
nun için, sanıyorum TODAİE yoğun bir çabaya girdi. Bir yıldır, en azm-
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dan 4 halkla ilişkiler semineri yaptık. Hepsi de üst ve orta kademe kamu 
yöneticilerine yönelikti. 

2) Orta kademede çalışanlara halkla ilişkilerin nasıl örgütleneceğini, 
üst kademe yöneticilerine bu alanın gerekliliğinin nasıl anlatılacağını öğ-
retmek. 

Bir de pratik çalışma konusu var. Bunu da, sanıyorum, bu toplantı-
lardan elde edilen somut verilerle, alanda çalışan kişilere kurslar yoluyla 
aktararak yapabiliriz. 
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T A R T I Ş M A 

Prof.  Dr. İsmet GİRİTLİ: 

— Herkes önemli şeylere değindi. Saym ASNA'mn dediği gibi, bu-
günkü Türkiye'nin çağdaş sanat ve kültürünün Atatürkçü modernleşme 
süreci içinde tanıtılması önemli. Sayın USMAN'm da dediği gibi, eğitim-
cilerle uygulayıcılar arasında bir diyalogun kurulması önemli. 

Sayın ERTEKİN'in değindiği önemli bir nokta da, yanlış anlamadım-
sa, bir çok güçsüz halkla ilişkiler okulu yerine tek bir güçlü okul olması. 
Tabii biz de kesin olarak güçsüz okul istemiyoruz. Ama, ne kadar güçlü 
olursa olsun, bir tek okulla Türkiye'nin içte ve dışta tanıtılması ve PR 
dediğimiz olay kesinlikle çözümlenemez. Biz B.Y.Y.O. larınm yöneticileri 
olarak şuna inanıyoruz ki, B.Y.Y.O. lan fakülte  haline gelmeli, Gazete-
cilik, Rd-Tv ve Halkla İlişkiler gibi üç ayrı bölüm olmalı. 

Şükran YALÇIN (TEK): 

— Ben bir kamu kuruluşunda 17 yıldır halkla ilişkilerle uğraşıyorum. 
Ben, toplantının kuramsal olmaktan daha çok uygulamacılara yönelik 
açıklamalar içermesini isterdim. 

— Tek okul olmasa bile, lisan bir yıl zorunlu olmalı ve staj süresi 
uzatılmalı. 

— Dış görevlere gönderilecek elemanlar özenle seçilmeli... 

— Basın mensupları kurum/kuruluş haberleri almak için, doğrudan 
üst yöneticiye gidecek yerde, halkla ilişkiler birimlerine başvurmalı. 

— Üst düzey yöneticilere bu mesleğin önemi kavratılmalı. 

Prof.  Dr. Özcan ÖZAL: 

— Önce halkla ilişkiler derneklerine değinmek istiyorum. Bugün iki 
dernek var. Bu derneklerin halkla ilişkiler konusunda üzerlerine düşeni 
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yapıp yapmadıkları konusunda endişelerimiz var. Geçen hafta  İzmir'de 
bir halkla ilişkiler sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumda 50 küsur 
üyesi olan derneğin 3-4 üyesinin katıldığını saptadık. Bu kendi meslek ko-
nularına yeterince ilgi duymadıklarının bir işaretidir... 

Bugün için B.Y.Y.O. larmda halkla ilişkiler eğitiminin gereği gibi ya-
pıldığını söylemek mümkün değil. Çünkü, genel kültür dersleri dışında, 
yalnızca 2 veya 3 halkla ilişkiler dersiyle, halkla ilişkiler eğitimini gereği 
gibi yaptığımızı söyleyemeyiz. 

— Gönül arzu ederki, B.Y.Y.O. larının üst kademeleri, rektörler, ka-
mu ve özel diğer kuruluşların üst düzeyi konuya gerekli ilgiyi göstersin. 
Aralarında işbirliği ve koordinasyon sağlanırsa, alanın gelişmesine kat-
kıda bulunulmuş olur. 

Dr. Mehmet TURAÇ: 

Bütün dünyada halkla ilişkilerin birinci safhasını  teşkil eden ön araş-
tırmanın büyük önemi vardır, memleketimiz hariç. Çünkü biz çok kabi-
liyetli olduğumuzdan hemen problemin ne olduğunu anlarız. Bu konuda, 
bilhassa genç arkadaşlar için söylüyorum, dünya'da komik duruma düşü-
yoruz. Bir toplantı veya bir kampanya hazırlanıyor. Hangi veriler, gerek-
çeler buna yol açtı diye soruyorsunuz, "öyle takdir ettik veya yöneticimiz 
böyle karar verdi" diyorlar. Öyle bir şey olmaz. Doktorların çalışma 
sistemini göz önüne alın... Ön çalışma yapmaya kendimizi alıştırmalıyız. 
Mesleğimizin gelişmesi bakımından bunun rolü büyük olacaktır. 

Dr. Halûk GÜRGEN: 

— Dış dünya'ya kendimizi tanıtırken ne söyleyeceğimiz önemli. Ti-
pik reklam kampanyalarında olduğu gibi, kendimizi nasıl tanıtacağımızı 
ele alıp ayrıntılı bir şekilde belirlememiz lazım. Bu konuda geniş çaplı bir 
toplantının yapılmasından yanayım... Biz önce kendimizle iletişimimizi 
belirli bir düzeye... demokratik bir yapıya kavuşturmalıyız. Ondan sonra, 
kendimizi, dışarıya daha rahat tanıtabiliriz. 

— Halkla ilişkiler okutulan okullarda belirli standartların sağlanması 
gerekiyor. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin aynı düzeyde olması-
nın sağlanması lazım. 

— İstanbul ve İzmir'de dernekler var. Bizim bölüm yöneticileri, der-
neklerle sıkı bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde staj olanaklarını 
tek elden yönetmeliler. 
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— Dernek ve üniversite yöneticisinden oluşacak yeni bir birim, halkla 
ilişkiler elemanlarının sürekli eğitimini sağlamalı. 

— Halkla ilişkiler elemanlarının düzey kaybına uğramamaları için 
B.Y.Y.O. lan planlı çalışmalılar. Ekip çalışması yapmaları lazım. 

Yard. Doç. Dr. Hikmet SEÇİM: 

Efendim,  ben Uysal-Sezer'in konuşmalarıyla ilgili olarak bir yorum 
getirmek istiyorum. Gerçekten heyecanlandım ve meraklandım. Çünkü 
konu fevkalade  enteresandı... 

Sosyal bilimlerde, pozitif  bilimlerde ve disiplinlerde bile, o disiplin 
içindeki tüm olayları açıklayıp genelleyen bir kuram geliştirilmemişken, 
halkla ilişkilerde bunun yapılması, ya da bu tür bir girişimin yapılması 
beni gerçekten meraklandırdı. Biraz da endişelendirdi. Çünkü bizi çok 
farklı  boyutlara götürebilir. Şunu söylemek istiyorum: oluşturduğu ku-
ramda liderliği açıklayıcı değişken olarak kullandılar. Örneğin liderlik-
te durumsallık yaklaşımını dikkate aldığımızda, liderliğin açıklayıcı bir 
değişken olarak ele alınamayacağı sonucuna ulaşılır .Dolayısıyla, benim 
burada önerim; halkla ilişkilerde modellerin, yaklaşımların geliştirilmesi 
faydalı  sonuçlar verebilir, fakat  kuramsal çalışmaya gitmek, bizi tehlikeli 
boyutlara da ulaştırabilir, götürebilir. 

Prof.  Dr. Fehmi YAVUZ: 

"En Alttakiler" kitabının yazarının adı geçti. Adam ne diyor: "topu 
ben şimdi sahiplerine attım. Şimdi artık sorunun üzerine onlar eğilecek-
ler." Araştırıcı, araştırmacı gazetelerden bahsediyor. 

Şimdi, şu konuya değineceğim: Doğu ve Güneydoğu Anadolu, sanı-
rım, halkla ilişkiler açısından en bakir bir yer. Devlet gücü doğuya gir-
memiştir diyenlerin sayısı az değildir. Bizim halkla ilişkilerle uğraşmamız 
güzel, ama, şu en alttakilerle kim uğraşacak, onlar halk değil mi? Ağa, 
bey, aşiret reisi, şeyh... Onların dediği olur. Sanırım bunları tanımak için 
kılık kıyafet  değiştirmeye gerek yok... Şurda gecekondular var... Gunter 
Wallrafın  yönetimini kılık kıyafet  değiştirerek değil de, halkın içine gi-
rerek uygulayıp halkla ilişkileri sürdürmemizin büyük yararı olacağına 
inanıyorum. 

— Ben bir yazımda Mahmut MAKAL'ın "Bizim Köy'' kitabını örnek 
verdim. O kitabını hiç halkla ilişkiler açısından ele almamıştır. Ama, sa-
nırım, köyde yaşayan en alttakilerin durumunu su yüzüne çıkarmıştır, 
işte, halkla ilişkiler üzerinde dururken, gecekondularda, Güneydoğuda 
yaşayanları unutmamamız gerekir derim. 
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Z. ERTÜRK: 

Osmanlı'dan beri, aydınlar toplumu hep ikiye ayırmışlardır: halk ve 
biz. Sayın ÖKTEM de konuşmaları sırasında bu ayrıma düştüler. Genelde 
söylenen söz halkın seviyesine inmek... Oysa, toplum, tanıtma program-
larından öğreniyoruz ki, toplum rasyoneldir. Gerçekten rasyonel olma-
yan, maalesef  yöneticilerdir. 

Öner KILIÇALP 

— 233 sayılı KHK, bakanlıklarda halkla ilişkiler müşavirliklerini dü-
zenliyor. KİT'lerle ilgili herhangi bir düzenleme getirilmedi. Bu konuda 
bilgi istiyorum. 

— Halkla ilişkilerde liderin önemi nedir? 

Zakir AVŞAR: 

— Dil öğrenimine önem verilmeli. 
— Ders sayısı azaltılarak uzmanlık derslerine ağırlık verilmeli. 
— Gazetecilikte yeni tekniklerle öğretim yapılmalı. 

Doç. Dr. N. ÖKTEM: 

Benim söylediklerim biraz yanlış anlaşılmış görünüyor. Sayın Er-
türk'ün söylediklerinden bu çıkıyor. Ben, "biz de halkız, halkın bir par-
çasıyız" diye belirttim. Sadece pedagojik açıdan ben ve onlar diye koy-
dum. Fehmi Yavuz Hocanın görüşlerine katılıyorum. 

Rasyonalizasyon derken şunu kastediyorum: Halkın %90'ı arabeske 
yönelik. Halkın kültür seviyesini yükseltmek gerek. 

BAŞKAN: 

Belirtilenleri biraz toparlamak istiyorum. Türkiye'de halkla ilişkilerin 
gelişimi konusunda iyimserim. 1960'lı yıllarda, ne özel bir halkla ilişkiler 
kuruluşu, ne dernekler ve ne de kamu kuruluşlarında konuyla ilgili et-
kili birimler vardı. Tercüme olmayan kitap bile yoktu. Tercüme olmayan 
tek kitap, Sayın Asna'nın 1969 baskılı TODAÎE yayını olan kitabıdır. Bu-
gün ise özel girişimciler halkla ilişkiler ajansı/şirketi kurmuş durumda-
lar. Bunlar yaygmlaşabilir. 

Halkla ilişkiler herşeyderi önce insan unsuruyla ilgilidir. Bu konu-
daki başarı da, insan davranışlarmdaki başarıya bağlıdır. Çalışanlar, ku-
rumlarının vitrinidirler, aynasıdırlar. O nedenle, halkla ilişkiler eleman-
ları uygulamaya dönük olarak yetişmelidirler. 
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A.Ü. BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 
PROF. DR. FERRUH DİNÇER'İN 

SEMPOZYUM KAPANIŞ KONUŞMASI 

(Genel Değerlendirme) 

Sayın Başkan, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, iki günden beri 
yapılagelen toplantının değerlendirilmesi 10 dakika içine nasıl sığdırıla-
bilecekse onu yapmaya gayret edeceğim. 

Herşeyden önce bir noktayı belirtmek istiyorum. Basın-Yayın Yük-
sekokulumun "Anadolu Basını'ndan Örnekler Sergisi"ne ilişkin olarak ilk 
günkü konuşmamda, o günün heyecanı içinde atlamışım. Bu Serginin 
hazırlanmasında, Anadolu Basın Birliği Başkanı Sayın Lütfü  AKCAN'ın 
çok samimi yardımları oldu. Kendilerine ve aynı zamanda sergiyi hazır-
layan Yüksekokulumuz Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkam 
Doç. Dr. Sayın Oya TOKGÖZ ile değerli öğretim elemanım Sayın Nevzat 
DAĞLI'ya, Yüksekokulumuzun Sekreteri Sayın Yalçın TARCAN'a ve gö-
revli öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum. Halkla ilişkilerde "sevgi, 
iletişim ve dayanışmanın" önemini sergileyen somut bir örnek verdiler. 

Bu toplantı niçin yapıldı? 
Önce buna giriyorum; 22 Ekim 1986 İstanbul Halkla İlişkiler Toplan-

tısı kararları uyarınca bu toplantı yapıldı. O kararlarda amaç şuydu: Teo-
risyenlerin pratisyenlerle biraraya gelmesi ve işte bugün burada açıkla-
nan konuların ortaya konulup çözüm bulunmasıydı. Benim tespitlerime 
göre aradan altı ay geçmiş. Altı ayda ikisi İstanbul'da, ikisi İzmir'de biri 
de burada olmak üzere 5 toplantı yapılmış. Ne yapıldı ve ne sonuç alındı? 
Herşeyden önce pratisyen ve teorisyen işbirliği gerçekleşti. Pratisyenler-
den, uygulamada görüp karşılaştıklarını aktarmakla eğitime; teorisyen-
lerden ortaya koydukları metodoloji ve ulaştıkları araştırma sonuçlarım 
sunmakla pratiğe katkılar sağlanabileceği ortaya çıktı. Halkla ilişkiler 
alanında bir dağınıklık bulunduğu saptandı. Pratikte sorunlar ve bunlar 
içerisinde halkla ilişkiler uzmanlarının taşıması gereken nitelikler ortaya 
çıktı. Bu nitelikler sıralanırken, iyi bir insan, iyi bir prezantasyon, iyi bir 
görgü ve yüksek bir kültür üzerinde duruldu. Bunların bir kısmı eği-
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A.Ü. BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 
PROF. DR. FERRUH DİNÇER'İN 

SEMPOZYUM KAPANIŞ KONUŞMASI 

(Genel Değerlendirme) 
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bilecekse onu yapmaya gayret edeceğim. 

Herşeyden önce bir noktayı belirtmek istiyorum. Basm-Yayın Yük-
sekokulu'nun "Anadolu Basım'ndan Örnekler Sergisi"ne ilişkin olarak ilk 
günkü konuşmamda, o günün heyecanı içinde atlamışım. Bu Serginin 
hazırlanmasında, Anadolu Basın Birliği Başkanı Sayın Lütfü  AKCAN'ın 
çok samimi yardımları oldu. Kendilerine ve aynı zamanda sergiyi hazır-
layan Yüksekokulumuz Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı 
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tim-öğretim sırasında verilmeli denildi. Bu alanda eğitim veren basın-ya-
ym yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında bazı değişiklikler 
yapılması üzerinde duruldu. İlk toplantıdan hemen sonra basın-yaym yük-
sekokulları temsilcileri çalışmalarını başlattılar. Sempozyumda yabancı 
dil konusuna değinildi. Basın-yayın yüksekokullarında hazırlık sınıfı  ku-
rulması için çalışmalar yapılıyor. Özel sınav sistemi düşünülüyor. Staj 
imkanlarının artırılması ve son yarı yılın staja ayrılması konusu üzerin-
de duruldu. Yine bu çalışmalar sonucu alınan kararlar doğrultusunda E.Ü. 
Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik Bölümünden ayrı olarak "Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım" bölümü kurulması kararlarını aldılar ve E.Ü. Sena-
tosuna götürdüler. Biz de böyle bir karara ulaştık. Saym Rektöre arz et-
tim. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürü Prof.  Dr. 
İsmet GİRİTLİ de aynı çalışmaları yapıyor. Görülüyor ki, bir üçüncü bö-
lümün kurulmasına elbirliği ile ve gönülden katılıyoruz. Giritli Hoca be-
lirttiler; Bu çalışmaların içinde "fakülte"  olma isteği de var. Ruhman 
AKİL Bey; "YÖK sistemi içinde halkla ilişkileri bilim dalı olarak gör-
müyoruz" dediler. Haklıdırlar, yalnızca "İletişim Anabilim Dalı" vardır. 
Bu daldan doçentliğe başvurulabilecektir. Fakülte statüsüne kavuşulunca 
anabilim dalları kapsamı gelişecek ve çok çeşitli dallarda doçent oluna-
bilecektir. Görülüyor ki, çok kısa sürede çok mesafe  alınmıştır. En azın-
dan hem teorisyenlerin kendi aralarında, hem pratisyenlerin kendi ara-
larında, hem de her iki kesim arasında karşılıklı bir iletişim operasyonu 
sağlanmıştır. Böylelikle 1000 km.'lik yola atılan ilk adım sıklaştırılabil-
miştir. Bundan böyle neler yapılabilir? Herşeyden önce bu iletişim bağı 
koparılmamalıdır, belirli periyotlarla bu toplantılar yapılmalıdır. Hangi 
tür toplantılar? Makro düzeyde dünden beri konuşuldu. Özellikle iki ko-
nunun altı çizildi. Halkla ilişkiler bir bilimdir tezi üzerinde duruldu. Sa-
natı ve uygulamayı içine alan bir bilim. Gerçekten de öyle! Öyle bir bi-
lim ki, statik ve normatif  değil, dinamik ve pozitif.  Değişen, gelişen, sınır-
sız, uygulamalı bir bilim. O halde, giderek makro düzeyden mikro düzeye 
inmek gerekiyor. Bu açıdan bakınca yapılacak toplantılara bu bilim ala-
nının teorisyenleri ve pratisyenleri dışında kamu ve özel sektör yöneti-
cilerinin mutlaka ve mutlaka katılımları sağlanmalıdır. En azından bu-
rada alınacak olan kararlara ve önerilere katılımları ve bunları uygula-
maları sağlanabilmelidir. Türkiye'de bu bilinç uyandırılmalıdır. Mikro 
düzeyde ne yapılabilir? Sorunlar saptanmalı, araştırma projeleri hazır-
lanmalı, araştırma sonuçları uygulanmalı, uygulama sonuçları bu gibi 
toplantılarla ve yapılacak yayınlarla tartışma ortamına açılmalıdır. Ay-
rıca süreli yayınlar konusu da var. Bunun sahibi kim olacak? Halkla İliş-
kiler dernekleri mi? Halkla ilişkiler federasyonu  mu? Ya da temelini Ana-
yasadan alan bir meslek kuruluşu, bir birlik mi? Bu örgütlenme hangi 
düzeyde ve nasıl olacaktır? Görülüyor ki, topyekün, planlı, programlı bir 
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dayanışma söz konusudur. Bunu burada bulunanlar ve katılamayanlar 
arzu etmektedirler. İşte bu noktada, basm-yayın yüksekokullarının mü-
dürleri ve öğretim üyelerinin de izinleri ile belirtmek isterim ki; bizler 
eğitim-öğretimden araştırma-uygulamaya kadar böylesine önerilere ve iş-
birliğine açığız. Tüm kamu kuruluşlarının ve konuyla ilgili benzeri ku-
ruluşların önerilerini tartışıp sonuca ulaştırmaya çabalıyoruz. Ne var ki; 
olanaklarımız sınırlı, kısıtlıdır. Bundan maddi imkânlarımızı kastediyo-
rum. Desteğe ihtiyacımız vardır. Bu toplantıda örneği verildiği gibi, 
TODAİE'den büyük bir destek sağlamış oluyoruz. Huzurlarınızda Değerli 
Genel Müdürü Sayın Prof.  Dr. Nuri TORTOP olmak üzere emeği geçen 
tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Sempozyum'un kitabı da ortak bir ya-
yın olarak çıkarılacak ve tüm ilgililere dağıtılacaktır. 

Sonuç olarak diyebilirim ki; nereden bakılırsa bakılsın, olumlu olum-
suz eleştirilebilecek yönleriyle iki günlük bir toplantı yapılmıştır. Konuş-
macılar bu sürenin nasıl geçtiğini anlayamamaktadırlar. Tüm gayretleri 
ve katkıları için oturum başkanlığı yapan, bildiri sunan, panel ve tartış-
malara katılanlara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ayrıca, dinleme sabrı 
gösterdikleri ve böylesine uzun bir toplantıyı bıkmadan ilgiyle izledikleri 
için konuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sevgili öğrenci-
lerime de teşekkür ediyorum. Zannediyorum ve hocalarımızın izniyle 
söylemek istiyorum ki; 15 günde elde edebileceklerine iki günde ulaşa-
bildiler. 

Bana verilen süre içinde değinemediğim, değerlendiremediğim konu-
ları siz izleyenlerin eleştiri ve yorumlarına bırakarak huzurlarınızdan 
saygılarla ayrılıyorum. 
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Prof.  Dr. Nuri TORTOP un Kapanış Konuşması 

Basın-Yayın Yüksekokulunun değerli Müdürü Sayın Ferruh DİN-
ÇER'e kısa ve öz değerlendirmeleri için çok teşekkür ederim. Toplantı-
mıza katılan siz değerli uzmanlarımıza, Enstitümüz ve B.Y.Y.O. adına, 
tekrar ayrıca teşekkür ederim. 

Halkla ilişkiler dostlarının çok yakın zaman sonra düzenlenecek bir 
toplantıda yeniden toplanmasını dileyerek toplantıyı kapatıyorum. 
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