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ÖNSÖZ 

 

Yaşadığımız çağda halkın önemli bir kısmı kurum ve kuruluşlardan kendilerini 

önemsemelerini, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmelerini, istek, yorum ve 

şikâyetlerinin yapılan yenilik ve iyileştirme faaliyetlerinde dikkate alındığını görmek 

istemektedir. Halkın bu isteğinin gerçekleştirilebilmesi ise etkili bir halkla ilişkiler 

çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir.   

Halkla ilişkiler çalışmalarının planlı bir şekilde günümüzdeki anlamıyla 

uygulanmasına ilk kez ABD’de başlanmıştır. Halkla ilişkiler terimini 1807’de kongreye 

gönderdiği raporda ilk kez kullanan ABD başkanı Thomas Jefferson’dur (Kazancı, 2013). 

Halkla ilişkilerin önem kazanması ise 1929 Büyük Bunalım yıllarına rastlamaktadır. Büyük 

Bunalım’dan sonra hem özel hem de kamu kuruluşları önemli sorumluluklar üstlenmişler ve 

bu sorumlulukları yerine getirebilmek için halkla ilişkilerin önemini anlamışlardır. Odak, 

insana doğru kaymış ve insan isteklerini karşılamaya yönelik yönetim programları oluşmaya 

başlamıştır.  

Kurum ve kuruluşlar hedef kitleyi etkileyebilmek ve başarı sağlamak istemektedirler. 

Kamuoyunda olumlu imaj oluşturan işletmeler hem başarı sağlarlar hem de bu başarılı kalıcı 

hale gelir ve kolay kolay yıkılmazlar. Halkın güvenini ve desteğini kazanan kurumlar 

diğerlerden her zaman daha önde olacaktır. Bunu sağlayabilmek de ancak bir plan ve program 

çerçevesinde oluşturulacak düzenli halkla ilişkiler çalışmalarıyla olmaktır.  

Halkla ilişkiler çalışmaları yapılırken kullanılan araçlardan tanıtım araçları yerinde ve 

yeterli şekilde kullanılırsa işletme kendini iyi tanıtmış ve haksız ithamlardan korunur. Halkla 

ilişkiler çift yönlü bir iletişim olduğundan hedef kitlenin beklentilerini karşılayan işletmeler 

gelecek için uzun vadeli planlar yaparak kendilerini koruyabilir ve ileri çalışmalarını 

gerçekleştirebilirler.    

Halkla ilişkiler kurum ve kuruluşların yanı sıra kütüphane kurumu için de önemlidir. 

Bir ülkenin gelişmişliğinden eğitim ve araştırma kalitesine kadar geniş bir yelpazede sosyal 

ve ekonomik katkısı olan kütüphanelerde planlı ve sürekli halkla ilişkiler çalışmalarının 

yapılması son derece gerekli ve önemlidir. Özellikle tıp fakülteleri kütüphanelerinde 

teknolojik gelişmelerle birlikte artan yayın çokluğu arasından kullanıcının işine yarayacak 

doğru ve güncel bilginin seçilebilmesi konusunda halkla ilişkiler çalışmalarına oldukça 

ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Konunun Önemi 

 

Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi kütüphanelerin de yeni gelen yayınlarını, 

yeniliklerini ve hizmetlerini duyurabilmek, var olan kaynaklarından en iyi şekilde 

yararlanılmasını sağlamak, eksiklerini giderebilmek, yeni hizmetler üretebilmek için 

planlı, programlı, düzenli ve sürekli yapılacak halkla ilişkiler çalışmaları hem 

kütüphanenin hem de kullanıcının beklentilerini karşılayacaktır. Bu nedenle 

kütüphanelerin özellikle içinde bulunduğumuz çağda planlı halkla ilişkiler çalışmalarına 

ihtiyacı vardır.  

Tıp fakülteleri kütüphanelerinin diğer tüm kütüphanelerden farklı olarak 

kaynaklarının değişimi çok daha hızlıdır. Baş döndürücü hızla artan veri tabanlarındaki 

tıbbî kaynaklardan güncel olarak haberdar olmak ayrı bir zaman ve emek 

gerektirmektedir. Sağlıkla ilgili literatür üreten ve hayat kurtaran tıp personelinin doğru 

bilgiye zamanında ulaşabilmesi gerekmektedir.  

Tıp fakülteleri kütüphanelerinde yapılacak olan halkla ilişkiler çalışmaları, halkla 

ilişkiler personeli, meslek personeli ve diğer tüm ekiple hep birlikte bir plan 

doğrultusunda yapıldığında, tıp fakültesi kullanıcısının üreteceği bilgi ve belge toplum 

sağlığına katkı sağlayabilecektir.  

Tıp fakülteleri kütüphaneleri, halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde hem insan 

sağlığına katkı sağlayacak; hem de doğru kaynaklara daha hızlı ulaşabileceğinden 

niteliksel ve niceliksel açıdan daha fazla sayıda ve kaliteli belge üretebilecektir. Bu 

nedenlerle tıp fakülteleri kütüphanelerinde yapılacak halkla ilişkiler çalışmaları ayıca 

önem taşımaktadır.  
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1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışma, tıp fakülteleri kütüphanelerinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler 

çalışmalarını, kütüphane personelinin kişisel gözlem ve görüşlerine dayanarak 

değerlendirmek, eksikliklerini ve bunların nedenleri belirlemek, halkla ilişkiler 

araçlarından yararlanılıp yararlanılmadığını ortaya çıkarmak ve elde edilecek bilgilerle 

halkla ilişkiler çalışmalarının daha etkili olabilmesi için somut öneriler sunarak sağlık 

çalışanlarına ve gelecek araştırmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

1.3. Araştırmanın Hipotezi 

 

Araştırmanın hipotezi; “Ankara’daki tıp fakülteleri kütüphanelerinde, kütüphane 

kullanıcısının sağlık alanında ihtiyaç duyduğu doğru, güncel ve nitelikli bilgiye hızlı ve 

verimli bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli olan halkla ilişkiler çalışmaları ve bu 

çalışmalara yönelik olarak kullanılan araçlar yetersizdir” biçiminde kurgulanmıştır. 

 

1.4. Araştırmanın Kapsamı 

 

Çalışmada,  Ankara’da bulunan tüm üniversitelerin tıp fakültesi kütüphanelerinin 

halkla ilişkiler çalışmaları incelenmiştir. Bu üniversiteler şunlardır: 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi (GATA) 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi   

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi  

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 

 Çalışmamız kapsamında anketin uygulandığı tüm üniversitelerin tıp fakültelerinin 

bağlı olduğu birimlerine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla 

başvurarak uygulama izni alınmıştır. Sadece TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

uygulama izni vermediğinden, araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 

1.5. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri 

 

Araştırmada yöntem olarak “Saha Araştırması Yöntemi”; veri toplama tekniği 

olarak “anket” kullanılmıştır.  

Saha Araştırması Yöntemi; araştırmacının gerçek dünyadaki gözlemleri, 

görüşlerini ve notlarını ortaya koyarak gerçekleştirdiği araştırmadır. Saha araştırmaları 

ile araştırmada birincil veriler toplanır bu da doğru analizlerin yapılmasına olanak veren 

bir araştırma yöntemidir (Patton, 2014: 259).  

Anket, bilgi verecek kişinin doğrudan kendisinin okuyarak cevaplandıracağı 

sorulardan oluşmuş soru kayıtları kullanarak yazılı cevaplar aracılığı ile gözlemde 

bulunma işidir (Büyüköztürk, 2017: 129). 

Araştırma, teorik ve uygulamalı bir çalışma olup, uygulama için anket veri 

toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Anket yirmi kapalı uçlu, bir açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. Beşi yönetici, onbeşi kütüphaneci, on’u uzman ve kırk iki de diğer 
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personel olmak üzere toplam yetmiş iki personele uygulanmıştır. Stajyerler, yarı 

zamanlı çalışanlar ve temizlik personeli araştırma dışında tutulmuştur.  

Ankara’da bulunan tıp fakültelerinin kütüphane personeline uygulanmış olan 

anket için Ankara Üniversitesi Etik Kurul’dan onay alınmıştır; ayrıca bu çalışmanın 

yapılması için üniversitelerin ilgili birimlerinden Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü aracılığıyla uygulama izni alınmıştır. Araştırmaya katılmış olan gönüllü sayısı 

yetmiş ikidir. Anket uygulandıktan sonra elde edilen veriler excel tablolarına girilerek, 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analiz programında 

tanımlayıcı istatistikler ve tablolarla değerlendirilmiştir.   



 
 

2. HALKLA İLİŞKİLER 

 

 

Halkla ilişkiler, 2000’li yıllardan sonra en yeni meslek gruplarından biri sayılsa 

da, başlangıcı, insanlığın ortaya çıkışına dayanmaktadır. Halkla ilişkiler birçok 

aşamadan evrilerek günümüzde çok çeşitli iletişim araçlarını etkin ve aktif kullanan bir 

alan haline gelmiştir.  

 

2.1. Halkla İlişkilerin Tanımı 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarının sürekli değişen koşulları, artan önemi ve farklılaşan 

işlevleri nedeniyle ortak bir halkla ilişkiler tanımı yapmak zordur. Halkla ilişkilerin 

işlevi değiştikçe tanımı ve kapsamı da değişmektedir. Günümüzün değişim hızı da 

konuya dâhil edilirse, sabit, net ve değişmeyecek bir halkla ilişkiler tanımı 

yapılamamaktadır. 

Önal (1997: 10), halkla ilişkileri, özel ve/veya tüzel kişilerin iletişimde olduğu 

gruplarla ilişki kurması ve var olan ilişkilerini geliştirme çabaları olarak tanımlamıştır.  

İngiltere Halkla İlişkiler Enstitüsü (Institute for Public Relations - IPR) ise; “bir 

kuruluşun hedef kitlesiyle gerçekleştirdiği ilişkileri iyi niyet ve karşılıklı anlayış ile 

sürdürmesi için planlı çabalardır” şeklinde bir tanım yapmıştır (Peltekoğlu, 1993: 5). 

Mexico City’de 1978 yılında Birinci Dünya Halkla İlişkiler Kongresi sonrası üstünde 

hemfikir olunan halkla ilişkiler tanımı; eğilimleri analiz ederek çözümleme, sonuçları 

öngörme, liderlere danışmanlık etme kuruluş ve kamu yararı gözeterek planlı faaliyet 

programlarını uygulama sanatı ve aynı zamanda bir sosyal bilimdir (Karatepe, 2008: 

78). 
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Halkla ilişkiler bilimine önemli katkılar sağlamış Cutlip ve Center ise halkla 

ilişkileri; “karşılıklı fayda sağlamak kaidesiyle iletişime dayalı dürüst ve sorumluluk 

sahibi uygulamalar aracılığıyla kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı çabalar” olarak 

tanımlamışlardır (Aktaran: Peltekoğlu, 1993: 6). 

Literatürde geçen tanımların anahtar sözcüklerinde halkla ilişkiler; bir bilim, 

meslek, sanat, çaba ve süreçtir. Halkla ilişkileri; kurumun, hedef kitlelerini tanıma ve 

kendini tanıtma amacıyla belirli bir planı dahilinde, sürekli geri bildirimle beslenen, 

tanıma ve tanıtma araçlarının kullanıldığı bir iletişim çabası olarak tanımlamak 

mümkündür. 

 

2.2. Halkla İlişkilerin Önemi  

 

Halkla ilişkiler, kurumlar tarafından etkin bir araç olarak kullanılan ve çağımız 

teknolojileriyle her geçen gün etkinliği artan bir çalışma alanıdır.  

Tarihi arenada halkla ilişkilerin kritik önemini açığa çıkaran üç durum 

bulunmaktadır:  

1- Devlete bağlı olarak hizmet veren ya da özel tüm işletmeler, kurum ve 

kuruluşlar için kamuoyunun bir güç kaynağı olduğunun anlaşılması ve kabul 

edilmesi;  

2- Güç unsuru olan bu kavramı etkin kullanabilmek adına kurumlar arası daimi 

rekabet; 

3-Kamuoyuna ulaşmayı kolaylaştıran iletişim araç-gereçlerinin gelişip yayılması 

(Peltekoğlu, 1993: 7). 
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 Bu üç unsur; halkla ilişkilerin gelişmesinde kritik rol oynadığı gibi, bir ülkedeki 

halkla ilişkiler kavramının etkinliği ve önemi konusunda fikir vermektedir. Özellikle bir 

ülkede kamuoyu önemsendiği sürece halkla ilişkilerin öneminden bahsedilebilir. Aynı 

şekilde halkla ilişkilerin etkin araçları olan iletişim araç-gereçlerinin gelişmişliği ve 

kullanım düzeyi de halkla ilişkiler kavramı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren önemli 

kaynaklardır (Kalender ve diğerleri, 2013: 14). 

Sosyal fayda kavramının işletme kararlarındaki etkisinin artması, halkla ilişkiler 

çalışmalarının önemini vurgulamış ve tüm organizasyonlarda özellikle yönetim 

birimlerinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Halkla ilişkiler çalışmaları işletme 

kararlarında etkin ve önemli bir role sahip olduğu gibi, kurumun olumlu imaj 

oluşturmasında doğrudan etkilidir ve  stratejik öneme sahiptir.  

Halkla ilişkilerin kurumlara sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 

2004): 

 İyi planlanmış ve uygulanmış halkla ilişkiler politikaları, kuruma pazarlama 

avantajı sağlar.  

 Pazarlama dışında mevcut ve/veya yeni ürün/hizmetlerin tanıtımında halkla 

ilişkiler etkin kullanıldığında verimli bir tanıtma aracı olur; 

 Kamuoyu çevresinde olumlu imaja sahip işletmeler bu imajın avantajlarını 

finansal alanda da kullanırlar.  

 Tanınmış ve kamuoyu çevresinde etkili imaj yaratmış kurumlara 

gerçekleştirilen başvurular, nicelik ve nitelik bakımından rakip kurumlardan daha 

üst durumdadır; 
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 Yalnızca iç pazar değil dış pazarda işletmeyi tanıtmak, adını, niteliklerini 

açıklamak ve kurumsal imaj yaratmak ve pekiştirmek, firma değerinin 

yükselmesini sağlar ve bunu yapabilen en etkili ve direkt araç halkla ilişkilerdir.  

Belirli bir plana sahip ve düzenli uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları kurumların 

yeni ürünlerini ve hizmetlerini duyurabilmeleri için en etkili yoldur.  

Asna (1969: 114-115). Türkiye'de halkla ilişkiler faaliyetlerini incelediği 

çalışmasında, halkla ilişkiler etkinlik sonuçlarını ortaya koyarken, halkla ilişkiler 

kavramının önemini dolaylı olarak açıklamıştır. Tespit edilen başlıca sorunun; halkla 

ilişkiler birimlerinin yönetim birimlerinden uzaklığı ve bu faaliyetlerin uzman kişilerce 

yürütülmemesi olduğunu belirten Asna, tüm sorunlara rağmen halkla ilişkilerin 

ilerlemesini sosyal yapıdaki bir gelişme olarak nitelendirmiştir.  

Başka bir çalışmada (Peltekoğlu, 1993: 4) halkla ilişkiler faaliyetinin önemli olma 

nedenleri şu şekilde açıklanmıştır:  

 Halkla ilişkiler uzmanlığı gerekli kılar. Bu bakımdan önemli bir bilim dalıdır; 

 Halkla ilişkiler yönetim görevi olması bakımından üst kademe bir iştir; 

 Kamuoyunun farkındalığı temelini esas alması bakımından çeşitli gruplarla 

kurum arasındaki çift yönlü iletişimi düzenleyerek sinerji yaratır; 

 Günümüz işletmelerinin hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için hedef 

kitlenin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmesi en kritik unsurlardan 

biridir; 

 İşletmelerin kuruluş amacı olan kar etme dışında sosyal sorumluluklarının da 

bulunduğunu hatırlatır ve işletmeyi bu yönde davranışa sevk eder; 
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 İşletmenin; çeşitli araştırma yöntemlerini ve iletişim araçlarını kullanmasını 

sağlar; 

 Firma bakımından; danışmanlık olarak dışarıdan alınan bir hizmet veya kendi 

içsel birimi olması fark etmeksizin halkla ilişkiler, yönetimin olması gereken bir 

parçasıdır. 

 Halkla ilişkiler çalışmalarının çift yönlü etkileşimi sebebiyle kurum ve hedef 

kitle arasında güçlü bir iletişim ağı oluşur ve hem kurum hem de kamuoyunun refahı 

için etkilidir. Ancak bu halkla ilişkiler çalışmalarının bir plan ve program dâhilinde 

yapılması gerekmektedir; bu nedenle uzmanlık gerektiren bir iştir. Halkla ilişkiler;  

hedef kitleyi, mevcut durumu ve ileri çalışmaları yönetebilme işi olduğu için de çok 

önemli ve kurumlar için gereklidir.   

 

2.3. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 

 

Halkla ilişkiler, gerek ticari, gerek kamu kurumu olsun, tüm işletmeler için bir 

gereklilik olarak yakın çağlarda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu bilimsel ve 

profesyonel halkla ilişkiler için doğru olmakla birlikte, tarihte halkla ilişkiler kapsamına 

dâhil edilebilecek pek çok faaliyet söz konusudur. İlk örnekleri genellikle kamusal 

alanda olan bu kavram; tarihin çok eski dönemlerine dayanan uygulamalarla aslında 

insanlığın varlığından beri hayatın bir parçasıdır (Yayınoğlu, 2005:  43). Toplu yaşama 

ve toplumlaşma hareketlerinden bu yana, var olan halkla ilişkilerin yeşermesi, 

profesyonelleşmesi, bilim olarak kabul edilmesi ve meslek haline gelmesi 20. ve 21. 

yüzyıla dayansa da gerçek varlığını tarihin çok eski dönemlerindeki uygulamalardan 

almaktadır (Peltekoğlu, 1993: 11). Böylesi köklü bir tarihe sahip olması halkla 

ilişkilerin önemini göstermekle birlikte, ilk uygulamaları, genellikle liderlerin halklarını 
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ikna etme çalışmalarıyla hayat bulmuştur. Buradan anlaşılan, kamuoyunun; yönetimin 

her zaman dikkat etmesi gereken ve desteğinin alınması gereken önemli bir güç unsuru 

olduğudur. 

Zaman içerisinde halkla ilişkilerin araçları, işlevleri değişse de halkla ilişkiler 

daima var olan bir etkinlik olmuştur. Tarihte planlı olarak yürütülen ilk halkla ilişkiler 

çalışmalarından biri; ekim, dikim, hasat yöntemlerinin taş tabletlere yazılarak çiftçilerin 

daha iyi üretim yapmalarını amaçlayan MÖ. 1800’lü yıllardaki faaliyettir. Bu tekniğin 

amacı, artan üretimle halkı daha iyi beslemek ve toplumun zenginleşmesini sağlamak 

olduğundan, tarihteki belirli bir amaca yönelik planlı ilk ikna hareketlerinden 

sayılmaktadır. Toplum yararı gözetmesi ve bu konuda halkın ihtiyaçlarını karşılamak 

adına etkinlikler düzenlemesi, bu faaliyeti, dönemin halkla ilişkiler çalışması kapsamına 

sokmaktadır. Tarihteki halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilen faaliyetler, milletlere 

göre farklılık göstermektedir.  Örneğin: Büyük İskender tarafından ele geçirilen Pencap 

ve İran’daki Büyük İskender'in halka yakın olma çabaları; Yunan'da en iyi 

konuşmacıların lider olmaları; Türklerde yöneticilerin halk günü belirleyerek halkın 

sorun ve ihtiyaçlarını dinlemesi, halkla ilişkilerin tarihi ve milletlere göre farklılık 

gösteren uygulamalarıdır  (Önal, 1997: 1-2).  

 Kavram olarak “halkla ilişkiler ”in ilk kez kim tarafından kullanıldığı 

bilinmemekle birlikte bugün üzerinde hemfikir olunan konu; anavatanının Amerika 

olduğudur. Meslek olarak halkla ilişkilerin ortaya çıkması ise tüm dünyada etkin olan 

ekonomik ve sosyal gelişmelerin bir sonucudur. Güç savaşları ve değişim eşiklerinde 

halkla ilişkiler mesleğinin daha etkin olduğu ve konu üzerinde böyle dönemlerde daha 

fazla durulduğu da bir başka tarihi bilgidir. Dünya tarihi açısından dönüm noktaları 

olan; I. Dünya Savaşı, Büyük Buhran, II. Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, 

Rusya ile soğuk savaş dönemi halkla ilişkiler kavramı açısından da kırılma noktalarıdır. 
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Kavram üzerine en çok bu dönemlerde çalışılmış ve etkinlikler düzenlenmiştir (Cutlip, 

Center ve Broom, 1985: 22). Dünya tarihine yön veren olaylarda halkın desteği ve 

fikrinin önem kazanmasının, halkla ilişkiler faaliyetlerine yansıması ve onu geliştirmesi 

doğal bir sonuçtur.  

 

2.3.1. Dünyada Halkla İlişkiler  

 

Dünyada ilk halkla ilişkiler çalışmalarına Sümer ve Babil uygarlıklarında 

rastlanmıştır. Bu uygarlıkların tarihine ilişkin yapılan kazılar sonucunda; toplumsal 

olarak önemli kabul edilen olayların üzerine işlendiği levhalara ulaşılmıştır. 

Araştırmacılar, toplumu ilgilendiren önemli olayların bulunduğu levhaları bir tür kitle 

iletişim biçimi ve aracı olarak tanımlamaktadır. Bu işlevinden ötürü insanlık tarihinde 

ilk halkla ilişkiler çalışmaları olarak bu levhalar ve ilk halkla ilişkiler uygulayıcıları 

olarak da Eski Çağ uygarlıkları kabul edilmektedir (Erdoğan, 2006: 45).   

Yine aynı dönemde Hindistan, İran, Antik Mısır ve Mezopotamya’da yöneticilerin 

tanıtım amaçlı yazdırdığı bazı mesajları halka ilettikleri tabletler bulunmuştur. Bu 

tabletlerde; kendilerinin iyi yönlerini anlatarak halka kendilerini olumlu tanıtma çabaları 

halkla ilişkiler adına önemli bulunmaktadır. Roma, Antik Yunan ve Türk kavimlerinde 

görülen meclis-halk meclisi türü yapılanmalar halkın fikrinin alınması ve katılımının 

sağlanması amaçları nedeniyle döneminin başarılı halkla ilişkiler uygulamaları olarak 

değerlendirilmektedir. Kamuoyunun değerli olduğunu gösteren bu örnekler halkla 

ilişkilerin tarihi önemi ve işlevselliği açısından da önemli göstergelerdir. Eski Roma’nın 

yetiştirdiği ünlü kâtiplere “halkın sesi” denilmesi ise kamuoyu ve halkla ilişkilerin 

tarihteki yerini açıkça göstermektedir (Tortop, 2001: 72).  
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Halkla ilişkiler araç ve metotlarının kamuoyunu etkilemek ve yönlendirmek 

amaçlarıyla kampanyalı olarak kullanımı, Amerikan İhtilâli, Samuel Adams ve çalışma 

arkadaşlarına kadar uzanmaktadır (Kalender ve diğerleri, 2013: 14). Bu kişilerin en 

önemli özelliklerinden biri; halkın desteğinin önemini iyi anlayarak halkı belli bir 

hedefe güdülemeyi başarmış olmalarıdır. Adams, insan gruplarının mantıktan çok hisle 

hareket ettiği varsayımıyla etkin kamuoyu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Adams ve 

arkadaşlarının o dönem kamuoyu oluşturma teknik ve yöntemleri bugün algılanan 

halkla ilişkiler kavramını şekillendirmiştir. Adams ve arkadaşları; destek kazanmak için 

çok çeşitli propaganda araçları kullanmışlardır. Açık-kapalı alanlarda yapılan heyecanlı 

ve sevk edici konuşmalar; ilgi çekici, cesur, hayalperest ve hâttâ yer yer acımasız bir 

dille yazılan yazılar; propagandaların anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağlamak için 

kullanılan semboller ve sloganlar; farklı duyumlara dayalı alınan haberler ve gazeteler, 

kamuoyu yaratmak adına kullandıkları temel halkla ilişkiler araçları olmuştur (Şener, 

1992: 24).  

 Halkla ilişkiler çalışmalarının sistematik bir biçim alması, 19.yüzyılın yarılarına 

denk gelse de bu konuda ilk örnek sayılan uygulama Andrew Jackson’un Amerika 

başkanlık seçimleri sırasında Amos Kendall aracılığıyla yürüttüğü seçim 

propagandalarıdır. Yazar ve editör kimliğiyle tanınan Kendall, Jackson’un basın 

sekreteri görevinde yer almış; ancak kaleme aldığı konuşma metinleri, kamuoyu 

araştırmaları, basın açıklamaları ile basın sekreterinin ötesinde Jackson‘un en etkili 

yardımcısı misyonu taşımıştır. Siyasi arenada Kendall ve Jackson ikilisi ile başlayan 

halkla ilişkiler uygulamaları zamanla başka formlara evrilmiş ve sistematik nitelik 

kazanmıştır. Bryan-Mc Kinley arasında gerçekleşen 1896 Amerika Birleşik Devletleri 

seçim mücadelesi siyasi alandaki ilk örgütlü halkla ilişkiler uygulaması kabul edilmiştir. 

Siyasi arenada uygulanan bu çalışmalara iş dünyası da sessiz kalmamış ve 20.yüzyıla 

doğru “tanıtım” olgusuyla tepki vermiştir. Böylece iş dünyasında tanıtma adımıyla 
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başlayan halkla ilişkiler önemli ve kullanılan bir etkinlik olarak yerini almıştır  (Bıçakçı, 

1998: 122).  

Halkla ilişkiler adına en önemli çalışmalar 20.yüzyılda yaşanmıştır. 20.yüzyılın 

tüm dünya ekonomilerini etkileyen en büyük olaylarından biri, Büyük Buhran’dır. 

Amerika'da daha önce seçimler, grevler ve savaşlarda kullanılan halkla ilişkiler, Büyük 

Buhran ile birlikte özel sektör tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

halkla ilişkilerin özel sektör için bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Yaşanan üzücü 

olaylarla toplumsal sorumluluk bilincinin artması ve çevreye duyarlılığın gelişmesi 

unsurlarıyla birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, etkileşimin 

kuvvetlenmesi, devletlerin daha etkin hale gelmesi etmenleri ile halkla ilişkiler 

20.yüzyılda işlevsellik kazanmıştır. Bu etmenlere eklenen sanayileşme ise halka ilişkiler 

pastasını büyüten en önemli unsurdur. Sanayileşme yepyeni bir toplum meydana 

getirmekle birlikte birçok gelişmeyi de sağlamıştır. 1990’lı yıllarda önem kazanan 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı halkla ilişkileri 20.yüzyılda zirveye çıkaran gelişme 

olmuştur (Ertekin, 1995: 9). 20.yüzyılda demokratik ve demokratik olmayan ülkelerin 

tamamında sosyal ağların ve iletişim kanallarının güçlenmesi ve iletişimin 

hızlanmasından dolayı halkla ilişkilere farklı düzeylerde de olsa önem verilmeye 

başlanmış ve bu önem günümüzde de artarak devam etmektedir.  

20.yüzyılın başında yaşanan siyasi ve ekonomik olayların yanı sıra iş dünyasına 

getirilen yeni yasal düzenlemeler ve basının katı eleştirileri, özel sektörü halkla ilişkileri 

etkin kullanmaya yönlendirmiş ve böylece halkla ilişkilerin işletmeler adına önemli bir 

gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. 

Amerika'da 1920’lerde yükselişe geçen halkla ilişkiler çalışmaları, toplumu 

bilgilendirmekten öteye geçmiş, toplumu anlama ve iyi niyet kazanma işlevlerini de 

bünyesine katarak modern halkla ilişkilerin başlangıcı olmuştur. Amerika'da halkla 
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ilişkiler adına hareketler ilk olarak I. Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında “Committee 

on Public Information” (Halkı Aydınlatma Komitesi), başkan Wilson tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Komite; savaşta halkı bilgilendirmek, fikir birliği yaratmak, 

tedirginliği önlemek gibi fonksiyonlarda kampanyalar yürütmüştür. Komitenin en etkin 

çalışması, “Liberti Bond-Özgürlük Bonosu” uygulamasıyla bono satışını halka açmak 

olmuştur. Bu uygulama ile Kızılhaç örgütüne gönüllü sağlamak ve bağış kazandırmak, 

gıda gibi temel malzemelerde tasarrufu teşvik etmek gibi stratejik konularda halkın 

desteği sağlanmıştır. Daha sonra ülkede kurulacak olan halkla ilişkiler şirketlerinin 

yöneticilerinin bu komiteden çıkması nitelikli işgücü sağlamaya katkıda bulunduğunu 

da göstermektedir (Kazancı, 2013: 6-9). 

 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran ile halkla ilişkiler çalışmaları daha da 

etkinlik kazanmıştır. 1920’lerden sonra çoğulcu toplum anlayışı kapsamında halkla 

ilişkiler de büyüyüp diğer coğrafyalara yayılmıştır (Kazancı, 1980: 5). 

Halkla ilişkileri bir meslek olarak kabul eden ve bu alanda günümüzde de geçerli 

olan prensipleri ortaya koyan kişi ise gazeteci Ivy Lee’dir. John Rockfeller’in 

şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Ivy Lee, şirkette baş gösteren işçi 

huzursuzluğunun üzerine gitmiş ve işçilerin iş bırakma eğiliminde oldukları bir 

dönemde grevi önlemeyi başarmıştır. Ivy Lee “İlkeler beyannamesi” ile “halkla bilgi 

verilmelidir” sloganı ile tarihe damgasını vurmuştur. Gizliliği yok etmek, reklamla 

karıştırılmamak, doğru bilgileri elde etmek, insan unsurunun örgütün en önemli kaynağı 

olduğu, doğru bilginin en iyi bilgi olduğu bu ilkeler arasında öne çıkanlardandır 

(Göksel, 1994’ten aktaran Çakmak ve Kilci, 2011: 231). 

Basının güç kazanması, kuruluşların daha önceki hatalarından kaynaklı olumsuz 

imajı ortaya sermiş ve olumsuz imajı vurgulamak adına basının gösterdiği çabayla 

birlikte işletmeleri bu imajı silmek dışında başka bir yol aramaya itmiştir. Yeni bir imaj 
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yaratmanın halkı bilgilendirmekten geçtiğini anlayan işletmeciler, “halkı aydınlatmayı” 

odak alan bir halkla ilişkiler yaklaşımı benimsemişlerdir (Peltekoğlu, 1993: 15).  

Avrupa ve Amerika’nın ayrı ayrı gösterdiği etkinliklerin yanında 1955 yılında 

Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç işbirliği ile Uluslararası Halkla İlişkiler 

Derneği (International Public Relations Association-IPRA) kurulmuştur (Tortop, 2003: 

26).  

20. yüzyılın ikinci yarısı, halkla ilişkiler alanındaki profesyonel gelişimin 

yaşandığı önemli bir dönemdir.  Ticaret birlikleri, halkla ilişkiler dergileri, uluslararası 

halkla ilişkiler ajansları ve mesleğe yönelik akademik ilkeler bu dönemde belirlenmiştir 

(Yeomans and Tench, 2006: 10). Daha spesifik olarak, ABD'de Bernays, 1955'te 

yayımlanan kitabında, halkla ilişkileri bireysel gruplarla etkileşimde bulunmak ve 

diyalog kurmak yerine kamuoyunu şekillendirebilecek bir disiplin olarak önermiştir 

(Bernays, 1947: 115). İzleyicileri duygusal düzeyde etkileme kapasitesine ve büyük bir 

görselliğe sahip olan televizyon, kitle iletişim araçlarına olan ticari ilgiyi arttırmış ve 

halkla ilişkiler bir kez daha fikir yoğunluğuna ulaşmıştır. Benzer bir şekilde, İngiltere'de 

de halkla ilişkiler danışmanlığı 1950'lerde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, genellikle 

editörlük hizmetleri ve medya irtibatına dayanarak, halkla ilişkiler pazarlamadan farklı 

bir alan olarak; 1970'lerde ise İngiliz halkla ilişkiler endüstrisi ulusal bir enstitü ve artan 

sayıda uygulayıcı ile tanımlanabilir bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Uygulama 

standartları, uzmanlık alanları ve sunulan hizmet yelpazesi hızla tartışılmaya ve 

geliştirilmeye başlanmıştır (Yeomans and Tench, 2006: 11). 

   Genel olarak, 1980'lerde, halkla ilişkiler bir dizi "basın ajansı veya reklamcıdan" 

bir teori ve pratik alana dönüşmüştür (Sriramesh; Vercic, 2012: 681). Public Relations 

Review ve the Journal of Public Relations Research gibi akademik dergilerde 

araştırmalar yayınlanmaya başlamıştır. Bu, halkla ilişkiler çalışmalarını dört aşamalı bir 
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süreçte kategorize etmek için bir fikir birliğine yol açmış; araştırma, planlama, iletişim 

ve eylem, 1990'larda, değişen sosyal ilişkiler ve teknoloji ile beraber, halkla ilişkiler 

belirli kitlelere ve belirli pazar dallarına iletişim kurmaya yönelik bir uzmanlık olarak 

görülmeye başlanmıştır (Lattimore, 1997: 28-29 ) Yeni internet teknolojisi ve sosyal 

medya, web siteleri, halkla ilişkiler stratejileri ve taktiklerini etkilemiştir. Bir asırdan 

fazla bir süredir değişmeyen basın bültenleri dijital özellikleri birleştirmeye başlamıştır. 

Özetlemek gerekirse, dünyada halkla ilişkilerin gelişimi: Yeşerme Aşaması 

(1900-1917); Birinci Dünya Savaşı Dönemi (1917-1919); Kükreyen Yirmiler Dönemi 

(1919-1929); İkinci Dünya Savaşı Dönemi (1930-1945); Savaş Sonrası Dönem (1945-

1965) ve Küresel Enformasyon Çağı Dönemi (1965 ve Sonrası) bölümlemeleri şeklinde 

ele alınabilir. 

 

2.3.2. Türkiye’de Halkla İlişkiler 

 

Türk tarihinde halkla ilişkiler bağlamında pek çok kültürel gelenek 

bulunmaktadır. Bu kültürel oluşumda en çok dikkat çeken, adil bir sistemin 

bulunmasıdır. Türk devletlerinde halkın düşüncesine önem verildiğini gösteren halk 

meclisleri kurulmuş olmakla birlikte kamu idaresi içinde herkesin eşit derecede 

yükselme imkânının bulunması; halkın din, dil ve kültürel algılarına hemen her 

dönemde hoşgörüyle yaklaşılması; baskıcı ve kamuoyunu tehdit eder bir yönetim 

anlayışının bulunmaması gibi tarihi bilgiler, Türk devletlerinde halkla ilişkiler 

zemininin bulunduğunu göstermektedir (Tortop, 2003: 13). 

Türkiye'de ilk halkla ilişkiler çalışmaları genel olarak kamu kurumlarında ortaya 

çıkmıştır.  Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açılan “Enformasyon Genel Müdürlüğü”; 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan “Basın ve Halkla Münasebetler Daire 
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Başkanlığı” gibi yapılanmalar Türkiye'deki örgütlü halkla ilişkiler hareketlerinin ilk 

örneklerindendir. Bu örgütlerle birlikte kamu kurumlarındaki çalışmalar daha düzenli ve 

planlı bir seyir izlemiştir (Peltekoğlu, 1993: 28).  

Türkiye'de modern halkla ilişkilerin ilk örneği; 1961 yılında Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) Koordinasyon Dairesi içerisinde “Yayın ve Temsil Şubesi”nin 

açılmasıdır. Şubenin açılış amacı; devlet nezdinde gerçekleştirilen planlama fikirlerinin 

halk kitlelerince duyurulması ve tanıtılmasıdır. Devlet planlama fonksiyonunu halka 

tanıtmak adına bu kuruluş oldukça verimli halkla ilişkiler çalışmaları yürütmüştür 

(Önal, 1997: 7). 

Türkiye'de 20.yüzyılda çağdaş, bilimsel, örgütlü ve profesyonel yapılan ilk halkla 

ilişkiler çalışmaları oldukça başarılı sonuçlar üreterek halkla ilişkilerin gelişmesine 

doğrudan yükseltici etkide bulunmuştur. Halkla ilişkiler birimlerinin yayılması, özel 

sektörün de bu konuda etkin çalışmalara başlaması yine kamunun başarılı çalışmalarının 

bir ürünüdür. Kamudaki başarılı örneklerin ardından; Koç, Ereğli Demir-Çelik 

İşletmeleri, Yaşar Holding ve Eczacıbaşı ilk halkla ilişkiler uzmanı çalıştıran işletmeler 

olmuşlardır. Günümüzde halkla ilişkiler konusunda başarılı olan bankacılık sisteminin 

de ilk halkla ilişkiler birimleri Akbank, Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası 

bünyesinde açılmıştır (Budak ve Budak, 2004: 67). 

20.yüzyıl Türkiyesinde halkla ilişkiler atılımlarında en önemli gelişmelerden biri, 

1972 yılında İstanbul'da halkla ilişkiler derneğinin kurulmasıdır. Örgütlü halkla ilişkiler 

hareketlerinin en açık oluşumlarından olan bu dernek 1996 yılında Disiplin Yönetmeliği 

ve Halkla İlişkiler Meslek İlkeleri Yönetmeliğini belirlemiştir. Derneğin bu 

yönetmelikleri belirlemekteki amacı, mesleğin etik ilke ve kurallarını açıklayarak 

bunları korumak, haksız rekabeti önlemek, meslek etiği ve etik davranışı yerleştirmek, 

iş dünyası ve halkın, halkla ilişkiler kavramına güven duymasını sağlamaktır. Bu 



18 

 

ilkeler; 1994 yılında Betül Mardin, Leyla Alaton ve Ayfer Hortaçsu gibi önemli 

isimlerin aralarında bulunduğu kişilerce kurulan “Halkla İlişkiler Danışmanları 

Derneği” ilkelerinden ilham alınarak oluşturulmuştur. Halkla ilişkiler danışmanlarının 

genel mesleki tutum ve davranışlarını yönlendirmek adına çıkarılan ilkelerde; genel etik 

ve yasalara aykırı olmadıkça müşteri sırlarının gizliliği, medya ve basınla kurulan 

iletişimlerde hürriyet ve onura zarar verecek davranışlardan sakınılması, toplum 

yararına hizmet verilmesi, yanlış-yanıltıcı bilgi-veri iletilmemesi, meslek prestijini 

sarsacak davranışlardan kaçınılması öngörülmektedir (Güllüoğlu, 2006: 162). 

Halkla ilişkiler çalışmalarının altın çağı olan 20.yüzyılın sonlarına doğru halkla 

ilişkiler birimlerine yenileri eklenmiş ve sayıları artırılmıştır. Kamunun sürekli 

destekleyicisi olduğu bu çalışmalar 1984 yılında çıkarılan Bakanlıkların Kuruluş ve 

Görev Esaslarını Yeniden Düzenleyen 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 

bakanlıklar bünyesindeki çeşitli isim ve işlevdeki halkla ilişkiler birimleri düzenlenerek 

hepsi “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” çatısı altında toplanmıştır. Kararnamede; 

Bakanlık Merkez Teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda hangi danışma ve denetim 

birimlerinin oluşturulacağı açıklanmış ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bu 

kuruluşlar arasında sayılmıştır. Yine aynı yıl çıkarılan 3046 sayılı kanun gereğince; 

Milli Savunma Bakanlığı dışında bütün bakanlıkların bünyesinde basın ve halkla 

ilişkiler müşavirliği oluşturabileceği açıklanmıştır. Konuyla ilgili çıkarılmış olan 3056 

sayılı bir diğer kanunda ise; Başbakanlık bünyesinde Basın Müşavirliği ve Halkla 

İlişkiler Daire Başkanlığı isimlerinde iki farklı halkla ilişkiler birimi oluşturulması 

kararlaştırılmıştır (Tortop, 2003: 33). 

21.yüzyılda Türkiye'de halkla ilişkiler artık bilimsel, örgütlü, profesyonel ve yasal 

dayanaklarını kazanmıştır. Özellikle siyasi arenada etkin halkla ilişkiler kampanyaları 

21.yüzyıl Türkiye’sinde öne çıkan faaliyetlerdir. 2000’lerin başlarından sonra siyasi 
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propaganda aracı olarak açıkça kullanılan halkla ilişkilere ayrılan bütçe ve insan 

kaynağının arttığı görülmektedir.  

21.yüzyılda halkla ilişkiler adına iki önemli gelişme Bilgi Edinme Hakkı Yasası 

ve Başbakanlık İletişim Merkezi’dir. 

Bilgi Edinme Hakkı Yasası: 25269 nolu Resmî Gazete’de 24 Ekim 2003 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu; kurum 

ve kuruluşların sergilediği fiillerde ve aldığı kararlarda açık olması gerekliliğini 

vurgulayan; kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde olmak şartıyla her vatandaşın kamu 

bilgilerine erişebilmesine olanak tanıyan hakları kapsamaktadır. 4892 sayılı kanun ile 

bilgi edinme hakkının tüm ayrıntıları, kapsam ve sınırlılıkları düzenlenmiştir. Bu hakkın 

kanunla halka verilmesi halkla ilişkileri: devletin tüm plan, program, faaliyetlerini 

tanıma ve tanıtma unsurlarını içermesi; bunların uygulama, kapsam ve sınırlılıklarını 

belirlemesi; kamu eylem ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan her türlü bilgi, belgeyi 

kanun zoruyla da olsa halkla paylaşma sorumluluğu getirmesi bakımlarından önemli 

derecede ilgilendirmektedir. Çünkü bu kanun, sayılan unsurları ile kamunun bir halkla 

ilişkiler çalışmasıdır (Canöz, 2008: 144). 

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER): Teknolojinin hızlı gelişmesiyle bazı 

devlet yapılarında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Devlet süresinde kamu 

hizmetlerini hızlandırmak, daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen 

projelerden biri de BİMER uygulamasıdır (Turan, Aydilek ve Şen, 2015: 216). 2006/3 

sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuştur. 24 Şubat 2006 tarihinde fiilen 

kullanıma açılan bu uygulama; bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak 

meydana getirilmiş bir halkla ilişkiler çalışmasıdır. Uygulama kapsamında bakanlıkların 

tamamında olmak üzere valilik ve kaymakamlıklarda “Halkla İlişkiler Müracaat 

Büroları” oluşturulmuştur. “ALO 150” hattı uygulamanın valiliklerde bulunan çağrı 
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merkezinin ulaşım numarasıdır. Sistem; küçükten büyüğe hiyerarşilerin birbirlerinden 

sorumlu olması seklinde çalışmaktadır Vatandaş bu uygulamada kullanılan telefon 

hatları ya da internet siteleri üzerinden devlet kurumlarına daha hızlı, zahmetsiz ve daha 

az maliyetle ulaşabilmekte, dileklerini, şikâyetlerini ya da sorunlarını iletebilmekte ve 

hızlıca cevap alabilmektedir (Turan, Aydilek ve Şen, 2015: 216). 

Türkiye'de devletin halkla ilişkileri desteklediği ve düzenlediği başlıca kanunlar 

ise şunlardır  (Aslan, 2012: 413; Kalender ve diğerleri, 2013: 22-24). 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965), 

 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun (1974), 

 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (1983), 

 2872 sayılı Çevre Kanunu (1983), 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve BİMER (2004), 

 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005), 

 Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

(2011). 

Çıkarılan ve yürürlükte olan bu kanunlarla devlet, kamu sektöründe halkla 

ilişkileri düzenlediği gibi kanunların bağlayıcılığı ile de Türkiye halkla ilişkilerin 

sınırlarını çizerek düzenlemiştir.  

Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişmesine kronolojik olarak bakılırsa; (Kalender ve 

diğerleri, 2013: 22-24; Turan, Aydilek ve Şen, 2015: 28-31). 
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 İdari Reform Danışma Kurulu’nun 1971 tarihli raporunda halkla ilişkiler 

konusunda birtakım tavsiyeler bulunmaktadır. Rapora göre; Basın Yayın Genel 

Müdürlüğü halkla ilişkiler hizmetlerini yerine getirmek görevinde merkezi 

kuruluştur ve Devlet Enformasyon Teşkilatı adıyla yeniden örgütlenmiştir.  

 Alâeddin Asna’nın ilk başkanlığında 1972 tarihli Halkla İlişkiler Derneği 

kurulmuştur. Derneğin başkanlık görevini kuruluşundan 6 yıl sonra 1978 

senesinde Betül Mardin devralmıştır.  

 1974 yılında Alâeddin Asna öncülüğünde Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler ajansı 

olan A&B faaliyete başlamıştır.  

 1976 senesinde, Halkla İlişkiler ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı olarak 

revize edilen Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 1975 

senesinde icraatlarına başlamıştır.  

 1976’da en üst yöneticiye bağlı olmak hiyerarşisiyle halkla ilişkiler çalışması 

başlatılmasını öngören bir genelge, Başbakanlık tarafından çıkarılmıştır. 

Genelgeyle birlikte 10 bakanlık bünyesinde hızlı bir biçimde halkla ilişkiler 

birimleri kurulmuştur.   

 1980’li yıllara gelindiğinde; gazetecilik ve halkla ilişkilerin içinde bir bölüm 

olarak yer aldığı, halkla ilişkiler alanında eğitim veren yükseköğrenim kurumları, 

Basın Yayın Yüksek Okulu ismiyle revize edilmiştir.   

 1984 yılında, Başbakanlık ve bakanlıkların bünyesinde farklı adlarla ayrı ayrı 

hizmet veren halkla ilişkiler birimleri getirilen bir yasal düzenleme ile “Basın ve 

Halkla İlişkiler Müşavirliği” olarak toplanmış ve düzenlenmiştir.  
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 Betül Mardin tarafından; Halkla ilişkilerde mihenk taşı olarak kabul edilen 

IMAGE Halkla İlişkiler, 1987 yılında açılmıştır.  

 1990 yılında, Ankara Halkla İlişkiler Derneği açılmıştır.  

 Yine 1990 yılında; Bersay, Global Tanıtım ve ORSA gibi günümüz halkla 

ilişkilerinde önemli olan üç halkla ilişkiler ve iletişim ajansı kurulmuştur. 

 Türkiye'de halkla ilişkiler çalışmalarının ilk örneklerinden sayılan MEHTAP 

Projesine benzer bir çalışma olan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi-KAYA, 

1991’de tamamlanmış ve yetkililere Proje Raporu sunulmuştur.   

 Yükseköğrenim kurumu olarak hizmet veren Basın Yayın Yüksek Okulları 

1992 senesinde, fakülteye dönüştürülerek iletişim fakülteleri açılmıştır. Halkla 

ilişkiler eskiden olduğu gibi yeni yapılanmada da İletişim Fakültesi içinde bölüm 

olarak okutulmaya devam etmiştir.  

 Bursa Halkla İlişkiler Derneği 1992 yılında faaliyetlerine başlamıştır.  

 1993 yılında ise Türkiye'ye giren internet altyapısı sayesinde 1997 senesinde 

kurumların internet servisleri başlatılmıştır.  

 2000’lerle birlikte halkla ilişkiler konusundaki yasal düzenlemeler hız 

kazanmış ve bu düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi, Bilgi Edinme Hakkı 

Yasası 2003 yılında çıkarılmıştır.  

 2004 yılında; Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Halkla İlişkiler 

Derneği’nin ismi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği- TÜHİD şeklinde 

değiştirilmiştir.  
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 21.yüzyılın başlarında Türkiye'de sağlık konusunda ciddi atılımlar yapılmış 

olup bu alanda gerçekleşen gelişmeler halkla ilişkilere de olumlu yansımıştır. 

2005 yılında; Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan tüm sağlık kurumlarında, 

hasta hakları kurulları ve birimlerinin açılması halkla ilişkiler alanında ilerleme 

sağlamıştır.  

 2006 yılında ise halkla ilişkiler konusunda gerçekleşen en köklü adımlardan 

biri; Başbakanlık İletişim Merkezi-BİMER’in açılmasıdır. Bu kurum, halkın istek, 

görüş, öneri ve şikâyetlerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevlendirilmiştir.  

 Yine 2006 yılında bir diğer internet atılımı “Elektronik Devlet Hizmetleri” 

uygulanmaya başlanmıştır. Kısaca e-devlet kapısı adı verilen bu uygulama; tüm kamu 

hizmetlerine internet üzerinden ve tek bir noktadan erişebilmeyi sağlamaktadır.  

 

 2.4. Halkla İlişkilerin Amaçları, İşlevleri ve İlkeleri 

 

Yönetim kademesinin varlığından bağımsız olarak düşünülemeyecek olan halkla 

ilişkiler, günümüz dünyasında, varlığıyla ihtiyaç; amaçlarıyla çözüm üretici; işlevleriyle 

ergonomi sağlayan; ilkeleriyle tarafsızlığı getiren önemli bir bilim dalıdır. Halkla 

ilişkiler, yönetim ve halk gibi iki ayrı ve birbirinden bağımsız olamayan bu iki tarafın 

ortak noktası ve denge sağlayıcısıdır.  

 

2.4.1. Amaçları   

 

Halkla ilişkiler var olduğundan bu yana amaçları sürekli gelişip değişmektedir. 

Halkla ilişkilerin başarılı olması; iyi uygulanmasına; iyi uygulanması da amaçlarının iyi 
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saptanıp açıklanmasına bağlıdır. Halkla ilişkilerin hangi amaçlara yönelik olduğunun 

belirlenmesi, amaçların açıklanması ve doğru uygulanması başarılı çıktılar üretmektedir. 

Halkla ilişkilerin amaçları iyi belirlenmediğinde; faaliyetlerde kargaşalar, aksamalar ve 

gecikmeler olabilmekte ve işletme her anlamda kayıp yaşayabilmektedir. Bu nedenle 

halkla ilişkilerde amaç, amaç belirleme ve belirlenen amaçları doğru biçimde harekete 

geçirme kritik derecede önemlidir. Halkla ilişkiler çalışmalarının işletme nazarında 

belirlenecek spesifik amaçlarını belirlemek çok önemlidir. Kuşkusuz, halkla ilişkilerin 

işletme bazında belli amaçlara yöneltilmesi ve bu amaçlarla hareket etmesi halkla 

ilişkilerin amacı kapsamında önemli bir konudur, ancak halkla ilişkilerin tarihinden ve 

ortaya çıkışından bu yana önem taşıyan amaçları bulunmaktadır (Ertekin, 1990: 36).  

Halkla ilişkilerin en temel amacı; kamuoyunu etkilemek ve ondan etkilenmek 

suretiyle ortak paydada bir sinerji yaratmaktır. Bu temel amaca hizmet ederken amacın 

gerçekleştirilmesinde örgüt içi ve örgütler arası güven, prestij ve olumlu imaj önemli rol 

oynar.  

Halkla ilişkiler amaçları genel olarak;  

 Kurumun geleceğini ve eğilimleri belirlemek, 

 Kamuoyu ve hedef kitlenin beklentileri ve faaliyetlerinin planlanması amacıyla 

araştırma yapmak, 

  Güvenilir tam ve doğru bilgilerde hedef kitle ile iletişimi sağlamak,  

  Anlaşmazlıkları ve yanlış anlaşılmaları gidererek, karşılıklı saygıyı sağlamak, 

  Kamu yararını ve kurumsal yararı gözetmek, 

  Çalışanlarla işbirliği içinde aidiyet duygusunu geliştirmek, 

  Tutundurma faaliyetlerini desteklemek, 
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  Kurum kimliğini oluşturmak, pekiştirmek olarak sıralanabilir (Kalender ve 

diğerleri, 2013: 32). 

Halkla ilişkilerin genel amacı; yönetim ile kamuoyu arasında çift yönlü bir 

iletişim gerçekleştirmek olsa da bu iletişimin nasıl, hangi şartlarda, hangi çevreye 

yönelik olacağı gibi detaylı amaçlar kurumun halkla ilişkiler birimince belirlemesi 

gereken özel amaçlardır. 

 

2.4.2. İşlevleri 

 

Halkla ilişkileri önemli kılan ve bir amaca ulaştıran unsur, onun kurumlarda 

gösterdiği işlevleridir. Halkla ilişkiler pek çok farklı işlevi yerine getirerek kuruma ve 

yöneticilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Peltekoğlu (1993), halkla ilişkilerin 

işlevlerini üç kısımda incelemiştir:  

Halkla İlişkilerin Bir Yönetim Görevi Olması:  Halkla ilişkiler, satışları artırma, 

ürün/hizmet tanıtma, personel, pazarlama, reklam gibi pek çok fonksiyona ve bölüme 

katkı sağlasa da bunlar onun yan işlevleridir. Halkla ilişkilerin temel fonksiyonu; 

kuruluş felsefesini oluşturmak, amaçları belirlemek, değişen çevre şartlarıyla uyumu 

yakalamaktır (Peltekoğlu, 1993: 6). 

 Tüm yöneticiler kendi firmalarını hedef kitlelerine tanıtmak isterler. Bunu 

yaparken yararlanabilecekleri en stratejik araçlardan biri, halkla ilişkilerdir. Halkla 

ilişkiler, kamuoyunun beklentisi ve buna kurumun vereceği cevapla ilgilenir. Bu 

bağlamda halkla ilişkiler uzmanı ilgili konularda son karar makamı değilse de, 

kesinlikle karar verici yani yöneticilerden biridir; yönetimin bir parçasıdır. Halkla 

ilişkilerin yönetimsel işlevlerinden biri de, çevreyle entegrasyonu sağlamasıdır. 
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İşletmeler için çevre her zaman değişken bir unsurdur, ancak modern örgütlerde 

teknoloji, yasal düzenlemeler ve küreselleşme, çevreyi daha hızlı değiştiren unsurların 

başında gelmektedir (Peltekoğlu, 1993: 7). 

Görüldüğü gibi halkla ilişkilerin oldukça kritik yönetimsel işlevleri vardır ve bu 

işlevler başta yönetim kademesi olmak üzere tüm örgüt üyelerince yerine 

getirilmektedir. Halkla ilişkilerin bir yönetim görevi olduğu ve yönetimsel işlevlerinin 

bulunduğu açıktır. Günümüz modern örgütlerinin yapılanmasında, halkla ilişkiler birimi 

yönetime dâhil edilmektedir ve yönetimin bir parçasıdır. 

Halkla İlişkilerin Bir İletişim Çabası Olma İşlevi: Halkla ilişkilerin iletişim 

işlevine etki eden dört unsur belirlenmiştir: Halkla ilişkiler uzmanının iletişim yeterliği, 

birimin üstlendiği görev, halkla ilişkiler sistemi ve sistemin uygulanışı. Bu etmenlerden 

ilki ve şüphesiz en önemlilerinden biri, halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken 

iletişim yeteneğidir. Halkla ilişkiler uzmanları iletişim becerisinin yanında; yönetim, 

planlama ve değerlendirme konusunda da iyi olmak durumundadırlar. İletişim kabiliyeti 

tüm bu yeteneklerin kullanımında bir ön koşuldur.  Çünkü halkla iletişim; hedef kitleyi 

etkilemek adına planlanmış iknaya yönelik iletişim etkinliğidir. Bu nedenle kurumun 

kamuoyuna yönelik gerçekleştireceği tüm iletişim çabaları halkla ilişkiler 

kapsamındadır (Peltekoğlu, 1993: 6-7). 

Halkla İlişkilerin Kamuoyunu Etkileme Aracı Olması: Halkla ilişkiler, 

kamuoyunu etkileme misyonunu pek çok unsurla gerçekleştirir. Kurumsal prestiji 

artırmak bu etkilemenin bir parçası olmakla birlikte halkla ilişkiler bu konuda 

gerçekleştirilen basit planlamaların çok ötesinde kapsamlı bir etkinliktir. Prestij, 

kurumun kamuoyunda bıraktığı bir etki ve kurumun göstereceği olumlu etkinliklerin bir 

sonucudur. Bu nedenle kurumun prestiji, olumlu davranışlar sergilemesi ve kamuoyunu 

bilgilendirmesine bağlıdır. Basın bültenleri, web siteleri, basın açıklamaları, reklamları 
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vb. etkinliklerin hepsi kurumun kamuoyunu kendisiyle ilgili verdiği bilgileri içerir. Bu 

yanıyla halkla ilişkiler; anlama, bilgilendirme ve imaj geliştirme boyutlarıyla kamuoyu 

üzerinde bir etki gerçekleştirmektedir. Bu etkinin amacı, kamuoyu ile ortak bir zemin 

yakalama isteğidir. Bu alanda sosyal sorumluluk kavramı öne çıkmaktadır. İşletmeler 

kâr etmek ana amacını güderler; ancak, işletmelerin toplum yararını gözeterek hareket 

etmeleri günümüz halkla ilişkilerinde artık sıkça gözlenen bir durumdur (Peltekoğlu, 

1993: 9). 

Halkla ilişkiler işlevleri; kurumsal iletişim, kurumsal kültür, kurumsal kimlik, 

kurumsal imaj, kurumsal itibar olmak üzere beş boyutta incelenebilir: 

 Kurumsal iletişim: Günümüz dünyasında iletişim artık çok çeşitli kanallardan 

hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilen iletişimin kalitesi; doğru 

stratejilerle tasarlanması, uygun yöntemlerle hayata geçirilmesine bağlıdır. İstenen 

hedefe vardırmayacak ve doğru ifade edilememiş bir iletişim, anlamlı sonuçlar 

üretmeyecektir.  

Kurumsal iletişimle ilişkili olarak Aydede,  çalışmasında (2004),  iletişim 

uzmanlarının strateji bulma ve karar alma aşamalarında kurumun vazgeçilmez bir 

parçası olduğunu vurgulamaktadır. Aydede’ye (2004: 23) göre; günümüzde artık önemli 

olan, doğru ve etkin iletişim gerçekleştirerek kurumsal stratejilerin geliştirilmesi, 

kurumların iletişim ihtiyaçlarının karşılanması adına temel koşuldur. Günümüzün riskli 

iletişim şartlarında tutarlı bir iletişim çevresi kurmak halkla ilişkilerin temel 

işlevlerindendir. Bu bağlamda devreye giren iletişim uzmanlarının sorumlulukları; 

yalnızca adına çalıştıkları kurum veya ilgili hedef kitleyle sınırlı olmayıp tüm toplumu 

kapsamaktadır.   
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Kurumsal Kültür: Öğrenilen ve paylaşılan inançlar, değerler, davranış şekilleri ve 

bir araya getiren sembollerin tamamı kültür kavramı kapsamında yer alır. Kurumsal 

kültür ise bu oluşumun bir kurumda meydana gelen küçük bir simülasyonudur. 

Kurumsal kültür, işletmenin en büyük değerlerinden biridir ve onun varlığını 

sürdürmesine yardımcı olur. Başta işletme amaç ve hedefleri olmak üzere örgüt 

politikaları, ödüller-cezalar, geçmişteki başarı hikâyeleri, organizasyon yapısı, 

kullanılan dil, erdemler, fiziksel ortam düzenlemeleri, kıyafetler, örgüt içi etkinlikler 

gibi sembolik veya rasyonel tüm öğeler kurumsal kültürün bir parçasıdır. Bugün kurum 

kültürlerinin, sürdürülebilirlik, rekabet avantajı, kurumsallık, örgütsel bağlılık ve iş 

tatmini gibi konularda ne derece önemli olduğu ve kritik bir amaca hizmet ettiği 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Kurumsal kültür oluşturma, geliştirme, koruma ve 

sürdürme işlevi, halkla ilişkilerin en önemli fonksiyonlarındandır (Karatepe, 2008: 81). 

Kurumsal Kimlik: Kurumsal Kimlik, kurumun değerler sistemi ve karakterini 

ifade eder ve kurumun kendisiyle ilgili düşünceler toplamıdır. Örgütün kendine baktığı 

yer, iç paydaşlarca algılanma durumu gibi perspektifler kurumsal kimliği oluşturur. 

Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte kurumlar arasında yoğun rekabet ortamı 

oluşmuştur. Sosyal yapıda olan kurumlar, varlıklarını devam ettirebilmek için kurumu 

sürekli yeniden yapılandırmak ve ticari olarak başarı yakalayabilmek yani tüketici 

tarafından tercih edilmek için ona kimlik kazandırmak zorundadırlar (Karatepe, 2008: 

82). 

Kurumsal İmaj: Kurumsal imaj, kurumların insanlarda bıraktıkları ve sürekliliği 

olan izlenimlerdir. Paydaşların örgüt ile ilgili sahip oldukları düşünceler, örgüte bakış 

açıları ve örgüt ile ilgili algıları kurumsal imajı ortaya çıkarır. Lider özellikleri, 

çalışanlar, satış sonrası hizmetleri, müşteri memnuniyeti, ilişkiler, fiziksel görünüm gibi 

pek çok unsur kurumsal imaja etki eder (Karatepe, 2008: 72). 
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Olumlu kurumsal imaj, başarının olmazsa olmaz adımlarından biridir. İmaj, 

kurum için kritik derecede önemli bir unsurdur ve doğru yönetilmediği takdirde değerini 

kaybeden bir yatırım gibidir. Kurumsal imajın doğru yönetilmesi halkla ilişkiler ile olan 

doğrusal bağını da ortaya çıkarmaktadır. Olumlu imaj yaratmak iyi bir imaj 

yönetiminden geçmektedir ve bu bağlamda kurumsal imaj halkla ilişkilerin işlevsellik 

gösterdiği alanlardan biridir (Kazancı (2013: 75). 

Kurumsal İtibar: Bir kurumun meydana getirdiği güven duygusunun, toplam 

pazar değeri içinde oluşturduğu katma değere kurumsal itibar adı verilmektedir İtibar, 

imaj gibi olumlu veya olumsuz bir nitelendirme değildir. Kurumun o güne değin 

gösterdiği etkinliklerin olumlu bir sonucu olarak var olur. İtibar işletmelerin maddi 

olmayan varlıklarının en önemlilerindendir ve kritik öneminden dolayı her firmanın 

oluşturmak istediği bir değerdir  (Karatepe, 2008: 84).    

 

2.4.3. İlkeleri 

 

Halkla ilişkiler somut ve soyut pek çok olguyla hareket ettiğinden belirli ilkeler 

çerçevesinde sürdürülmesi gereken bir çalışmadır (Yayınoğlu, 2005: 51). 

Halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülürken temel alınması gereken ilkeler şu şekilde 

açıklanabilir (Alikılıç ve Onat, 2007: 901):  

 Halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmaların şeffaf olması 

gerekir. 

 Çalışmaların temel hareket noktası dürüstlük olmalıdır. 

 Halkla ilişkilerin çift yönlü bir iletişim kanalı olduğu unutulmamalıdır. 
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 Gerçekleri yansıtan bir halkla ilişkiler olmalıdır. 

 Uzmanlar tarafından yürütülmelidir. 

 Halkla ilişkiler çalışmaları sürekli bir etkinlik olmalıdır. 

 Meslek çerçevesinde belirlenen etik kurallara uyulmalıdır. 

 Halkla ilişkilerin önemi ve değeri tüm örgüt üyelerince kavranmalıdır. 

 Kurumların ilişki halinde bulunduğu hedef kitlelerin halkla ilişkilere olan etkisi 

göz ardı edilmemelidir. 

 Halkla ilişkilerce yürütülen çalışmalar bilimsel nitelik taşımalıdır. 

 Halkla ilişkiler iletişim işlevine özen göstermeli ve bu konuda mevcut iletişim 

bariyerlerinin yıkılmasına yönelik iletişim metotları geliştirmelidir.  

 İfade özgürlüğü, özgür irade, internet ve yeni teknolojiler kullanma üzerine 

bilginin özgürlüğünden yana olma gibi demokratik değerler halkla ilişkileri 

profesyonel kullananlar için önemli olmalı ve gelişimini desteklemelidirler.  

Halkla ilişkiler çalışmalarının ve halkla ilişkilerde belli ilkelere göre hareket 

etmenin önemli bir konu olması nedeniyle pek çok araştırmacı bu konuyla ilgili görüş 

bildirmiş ve çalışmalarında ilkelere yer vermiştir.  Bu konuda ilkelere değinen bir 

çalışmada (Metin ve Altınok, 2002: 81) halkla ilişkilerin barındırması gereken ilkeler 

şöyle belirlenmiştir:  

 Halkla ilişkilerin hem başarısı hem de ön görülebilir sonuçlar üretmesi 

açısından amaçların iyi belirlenmesi gerekmektedir ve bir hedefe yönelik 

çalışmalar yürütülmelidir.  
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 Kurum ve hedef kitle arasındaki ilişki birtakım kurallarla düzenlenmelidir. Bu 

konuda ilgili mevzuat ve ilkeler bağlayıcı olmalıdır. 

 Halkla ilişkiler kamu sektöründe devlet-vatandaş; özel sektörde işletme-

müşteri arasındaki ilişkileri düzenler. Bu kritik rolünü her zaman hatırlamalıdır.  

 Kullandığı ileri teknoloji basta olmak üzere gerek işlevleri gerek amaç ve 

araçlarıyla halkla ilişkiler dikkat edilmesi gereken önemli unsurlarla ilişki 

halindedir. Bu nedenle nitelikli işgücü tarafından halkla ilişkiler çalışmaları 

yürütülmelidir.  

 Denetim, halkla ilişkiler çalışmalarının vazgeçilmez bir ilkesi olmalıdır. 

  

2.5. Halkla İlişkilerin Türleri 

 

Her işletmenin varlığını koruması ve sürdürmesi, kâr etmesi ve hedeflerine 

ulaşması, kendi çevresini tanıması, anlaması ve iletişim kurması ile mümkündür. Bunu 

yerine getirirken kullanılan en önemli araçlardan biri halkla ilişkilerdir. Karşılıklı 

anlayış sağlamak amacıyla işletmeler, hedef kitle ve paydaşlarına ulaşmayı isterler. Bu 

davranış yönetim sürecinin en önemli ayaklarından birini meydana getirir. Bu 

faaliyetlerin tümünü kapsayan halkla ilişkiler çalışmaları kolayca sürdürülüyor gibi 

görünse de her çalışmanın ardında uzun ve yorucu bir çabalar bütünü bulunmaktadır. 

Her etkinliğin kendine has dinamikleri ve teknikleri olması halkla ilişkiler çalışmalarını 

daha da zorlaştırmaktadır Bu bağlamda kurum, halkla ilişkiler çalışmalarını belli 

etkenlere göre sınıflandırarak zorluklarla mücadeleyi en aza indirgemektedir. Bunlardan 

biri halkla ilişkiler çalışmalarını iç ve dış olarak sınıflandırmaktır.  
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2.5.1. İç Halkla İlişkiler 

 

Halkla ilişkilerin bir bölümü olarak karşımıza çıkan iç halkla ilişkiler; örgüt 

çalışanlarıyla örgüt çevresi arasında, güven ve karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ilişkiler 

kurmakta ve örgütte verimliliği artıran bir araç olarak görülmektedir. Modern örgütlerin 

bir ihtiyacı olan iletişimin, örgüt içinde gerçekleştirilmesi ve örgüt kapsamında bilginin 

açık biçimde yayılmasında iç halkla ilişkiler oldukça etkin bir yöntemdir. Çalışanlar; 

kurumun dışarıdaki yüzünü oluşturan kitledir ve kurumla kuvvetli ilişkileri sağlanmış 

çalışanların kuruluşu dış çevrede çok daha iyi temsil edeceği açıktır. Ayrıca çalışanlar 

bu süreçte; kurumun çevresiyle arasındaki iletişimi ve bilgi akışını sağlayan köprü gibi 

işlev sağlarlar. Bu yönüyle de çalışanlar kurumun dış yüzüdürler ve iç halkla ilişkiler bu 

nedenlerle oldukça önemsenmesi gereken bir olgudur. İç halkla ilişkiler çalışmalarında 

örgütsel bilgi akışı ve iletişimin yanında çalışanların kurumla ilgili bilgilendirilmesi de 

sağlandığından kurum kimliği de iç halkla ilişkilerden oldukça etkilenir (Çamdereli, 

2000: 53-54). 

Kurumun tanıtılması iç halkla ilişkilerin ilk basamağını oluşturur.  Kurumun 

tarihi, gelişimi, mevcut çalışmaları, çalışanların görevleri, çalışan avantajları ve 

haklarıyla ilgili broşürlerin basılması ilk gerçekleştirilen iç halkla ilişkiler çalışmalarıdır 

(Tortop, 1993: 56-59). 

 

2.5.2. Dış Halkla İlişkiler 

 

Örgütler halkla ilişkiler çalışmalarını kurum içi bir birim oluşturarak 

sağlayabileceği gibi kurum dışı bir kuruluştan da yardım alabilirler. Belli bir ücret 

karşılığında bağımsız bir kuruluş tarafından organize edilen dış halkla ilişkiler; 
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kurumun çevresindeki hedef kitlesi ile ilişkilerini düzenleyerek işletme hedeflerine 

ulaşılması için profesyonel çalışmalar gerçekleştirir. Örgüt dışı halkla ilişkiler 

hizmetlerinin belli yararları ve sakıncaları bulunmaktadır; fakat dışarıdan halkla ilişkiler 

hizmeti alındığında ilk izlenim işletme hedeflerinin büyük olduğu ve değerlendirmelerin 

uzmanlarca yapılma ihtiyacı hissedildiğidir. Bu hizmet; üst yönetim tarafından 

belirlenen genel politikalar çerçevesinde uzman kuruluşun belirlediği halkla ilişkiler 

programının uygulanması ile gerçekleştirilir. Son zamanlarda dünyada bu tür 

kuruluşların sayısı da etkinliği de oldukça artmış durumdadır. Bu kuruluşlar; birden 

fazla işletmeye çeşitli hizmet verebilecek donanım ve insan kaynağına sahiptir. Ayrıca 

çeşitli hizmetleri bünyesinde barındıran kuruluşlar medya dâhil olmak üzere pek çok 

alanda bilgi ve avantaj sahibi olduğundan dış halkla ilişkiler hizmetinde iyi sonuçlar 

üretebilmektedirler. Ancak, bir kuruluşun, işletmenin tüm ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesi oldukça güçtür (Bıçakçı, 1998: 164-165). 

 

2.6. Halkla İlişkiler Politikaları 

 

Halkla ilişkiler çalışmaları tam kapsamlı ve stratejik bir yönetim sürecidir. Bu 

süreçte izlenecek adımlar birbirini takip etmekle birlikte basamaklar arası kontrol gibi 

yan süreçlerle sürekli olarak desteklenen detaylı aşamalardan oluşur. Başarılı halkla 

ilişkiler kampanyaları, sistemli ve tutarlı hazırlanan ve her bir aşaması özenle 

gerçekleştirilen çalışmalardır. Her çalışmada olduğu gibi halkla ilişkiler politikalarında 

da belirli basamaklar bulunmaktadır.   
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2.6.1. Karar Süreci 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarına başlamadan önce nasıl yönetileceğine dair karar 

verilmesi gerekmektedir. Halkla ilişkiler çalışmasının ne olacağına ya da nasıl olacağına 

ilişkin olarak önce mevcut alternatifler değerlendirilir ve kuruluşun amacına, 

ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun ve en yüksek oranda fayda sağlayabileceği seçeneğe 

karar verilir. Bütün kararlar geçmişin, şimdiki durumun süzgecinden geçer ve ancak bu 

sayede geleceğe yapacağı etkiler hesaplanabilir.  

 

2.6.2. Politikanın Oluşturulması 

 

Politika, yönetme bilimidir.  Yöneticilere, kuruluşun belirlediği amaçlara ulaşmak 

için yol gösterir. Kurumun yönetim politikası, halkla ilişkiler politikasının 

oluşturulmasında etkilidir. Halkla ilişkiler politikası oluştururken, kurum dışında 

kurumdan nasıl söz edildiği, rakipleri arasındaki yeri ve halkla ilişkiler çalışmalarının 

kuruma nasıl fayda sağlayacağı konuları üzerinde yoğunlaşılması ve muhakkak halkla 

ilişkiler uzmanının da yer aldığı bir çalışmayla politika belirlenmelidir (Kalender ve 

diğerleri, 2013: 34). 

 

2.6.3. Halkla İlişkileri Kim Yapacak 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarında, politikanın oluşturulmasında, karar verilmesinde 

ve uygulanmasından sorumlu ekip, bir halkla ilişkiler uzmanı yönetiminde çalışmalıdır.  

Kurumlar genellikle yetkili bir kişiyi “halkla ilişkiler yöneticisi”, “halkla ilişkilerci” gibi 

sıfatlarla yönetime getirmektedir; ancak mesleğin eğitimini almayan kişilerce 
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yapıldığınca halkla ilişkiler çalışmaları herhangi bir yarar sağlamayacağı gibi kuruma 

zarar da verebilir (Kalender ve diğerleri, 2013: 200). 

 

2.7. Halkla İlişkiler Çalışmalarında Aşamalar 

 

2.7.1 Bilgi Toplama 

 

 Bilgi toplama süreci, hedef kitlenin eğilimleri, özellikleri, düşünce ve görüşlerini 

saptamak adına en stratejik adımı oluşturur. Halkın bir kurum ya da kuruluş hakkındaki 

düşüncelerini tespit etmek, mevcut tutumlarını ortaya koymak ve bu yönde etkinlik 

gerçekleştirmek halkla ilişkiler aşamalarından bilgi toplama adımında yapılır. Bu 

aşamada öncelikle hakkında bilgi toplanacak konu ya da sorun belirlenir. Araştırmanın 

kimler tarafından yürütüleceği, hangi kitleye yönelik olacağı, araştırma kapsamında 

sorulacak sorular ve araştırmanın yapılacağı kitlenin özelliklerini içeren bir araştırma 

taslağı oluşturulur. Bu taslak doğrultusunda; telefon, posta anketleri, yüz yüze görüşme 

gibi çeşitli yöntemlerle bilgi toplanmaya başlanır. Toplanan bilgiler nesnel bir 

çözümleme gerçekleştirmek için bilgisayar ortamında değerlendirilir. Eldeki veriler bu 

şekilde değerlendirilerek toplanan tüm bilgileri içeren bir rapor elde edilir. Bu rapor 

hedef kitle hakkında oldukça detaylı ve önemli tüm bilgileri barındırır ve tüm çalışma 

boyunca kaynak niteliğinde önem taşır. Bilgi toplama araştırmaları; çevreyi izleme 

amaçlı, kimlik araştırmaları, iletişim araştırmaları ve sosyal sorumlulukla ilgili 

araştırmalar olmak üzere niteliğine göre sınıflandırılabilmektedir (Ekici ve Uraltaş, 

2010: 80). 

Bu aşama, çalışmanın diğer aşamalarına temel oluşturması bakımından sağlıklı, 

nitelikli ve etkin bir çalışma oluşturmak açısından hayati önem taşımaktadır. Bu 

nedenle; bilginin toplanmasından analiz ve yorumuna kadar tüm araç-gereç ve 
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yöntemler dikkatli seçilmeli, objektif ve güvenilir olmasına özen gösterilmelidir. Halkla 

ilişkilerin başarılı sonuçlar üretmesi çalışmanın başarılı olmasına bağlıdır.  

 

2.7.2. Strateji Geliştirme ve Planlama 

 

Bilgi toplama ve araştırma basamağında toplanan veriler ışığında halkla ilişkiler 

çalışmasının planları yapılır ve temel stratejiler belirlenir. Gelecekle ilgili stratejik plan 

kuruluşun uzun dönemde ulaşmak istediği hedefe ilişkin kararları içerir. Halkla ilişkiler, 

kuruluşun stratejik planları ile birlikte planlanır. Stratejik planlama çalışması sorunları 

çözüme ulaştırma ve önlem almaya yönelik olmalıdır. Planlamanın en az çaba, zaman 

ve harcama ile en üst düzeyde faydayı sağlayacak şekilde yapılması, ayrıca, yapılan 

faaliyetlerin de nitelikli olması gerekir (Kalender ve diğerleri, 2013: 66). 

 

Planlama, en iyiyi seçme, geliştirme ve iyileştirme amacı taşıyan bilinçli bir 

davranışlar sürecidir. 

 Halkla ilişkiler çalışmalarında planlama sürecini ana hatlarıyla şöyle 

açıklanabilir. 

 Amaç belirleme, 

 Mevcut durumun açıklanması, 

 Hedef kitleyi tanıma, 

 Kullanılacak iletişim araçlarının seçimi, 

 Bütçenin belirlenmesi. 
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2.7.2.1. Amaç Belirleme 

 

Planlama süreci hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Devam eden aşamada her bir 

hedef için amaçlar belirlenir. Amaç, araştırmaya yön verecek, yürünecek yolun sonunda 

anlamlı çıktılar üretecek unsurdur. Başarılı halkla ilişkiler çalışmaları belirlenecek 

amaçlarla doğrudan ilgilidir;  çünkü tüm strateji amaca uygun olarak oluşturulacaktır 

(Özkan, 2009: 53).  

 

2.7.2.2 Mevcut Durum 

 

Mevcut durumun tanınması; pozitif ve negatif yönler, durumlar ve imkânların 

anlaşılması ve bunlara göre yönün belirlenmesi, etkili ve rasyonel kararların 

alınmasında oldukça kritik bir noktadır. Her şeyden önce içinde bulunulan durum, 

şartlar, günün gerekleri ve kurumun imkânları bilinmeli ve geriye kalan tüm unsurların 

mevcut durumun analizinden çıkacak sonuçlara göre tasarlanması gerekmektedir 

(Özkan, 2009: 52). 

 

2.7.2.3. Hedef Kitleyi Tanıma  

 

Hedef kitle halkla ilişkilerde odak noktasıdır. Kurum tarafından sunulacak 

ürün/hizmet ve tüm çıktılar hedef kitlenin istek, ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu ve 

bunlara cevap verir nitelikte olmalıdır. Bunu sağlamanın en temel ve etkili yolu hedef 

kitleyi tanımaktır. Bu aşamada hedef kitlenin özellik ve nitelikleri ayrıştırılır ve 

birbirine yakın özellikler gösteren kitleler birlikte bir grup oluşturularak ele alınır. Bu 

şekilde hedef kitleler ayrıştırıldıktan sonra bu kitlelere ulaşılabilecek iletişim araç ve 
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teknikleri belirlenir. Kitlelerin ihtiyaç, istek ve beklentileri, bu doğrultuda halkla 

ilişkiler iletisini en iyi biçimde kitleye iletecek araç seçimi dolayısıyla hedef kitlenin 

tanınması en önemli aşamalardan biridir (Ekici ve Uraltaş, 2010: 83). 

 

2.7.2.4. Kullanılacak İletişim Araçları 

 

Hedef kitlelere yönelik amaçlar belirlenip, mevcut durum kritik edilip, hedef kitle 

özellikleri saptanarak uygun içerik hazırlandıktan sonra kullanılacak iletişim araçları 

belirlenir. Hedef kitleye hitap edecek ve iletileri taşıyacak araçlar, hedef kitle tarafından 

ulaşılabilir, hedef kitle niteliklerine uygun, çağın teknolojileriyle paralel ve kurum 

bütçesinin kaldırabileceği içerikte olmalıdır. Bu aşamada kullanılacak iletişim aracının 

özelliklerine uygun etkinlik ve iletişim programları hazırlanır. Programlar bazında 

sorumluluk ve görevler paylaşılır ve bir sonraki aşamaya geçilir (Özkan, 2009: 53). 

 

2.7.2.5. Bütçenin Belirlenmesi 

 

Her çalışmada olduğu gibi halkla ilişkiler çalışmalarında da bütçe önemlidir;  

çünkü arzu edilen kampanyaların yürütülmesi, hayal edilenlerin gerçeğe dönüştürülmesi 

ve etkinlik genişliği bütçe ile sınırlanır. Bütçenin tasarlanması, etkinliklerin 

maliyetlerinin hesaplanarak tahmini bir rakamın öngörülmesi, bu doğrultuda kaynak 

bulmak planlamanın bütçe belirleme aşamasında yapılır. Bu aşamaya kadar olan tüm 

adımlar tasarı niteliğindedir; ancak bu tasarıların gerçek olma ihtimalini belirleyen adım 

bütçedir. Bu aşamada gerçekleştirilmek istenen faaliyet, uygulama, bu uygulama ve 

faaliyetler için gerekli araç-gereç ve materyal temini, kullanılacak halkla ilişkiler 

araçlarının maliyeti, personel harcamaları, fiziki mekân ve etkinlik kapsamındaki tüm 
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kalemler yüksek bir rakam öngörüsüyle hesaplanır ve bütçe belirlenir. Bütçe belirleme 

planlama kısmında bir tasarı olduğundan uygulama kısmında öngörülerin sapma 

ihtimaline karşı zor durumda kalmamak için makul aralıkta opsiyonların belirlenmesi de 

yine bütçe belirleme aşamasında yapılır. Takvim ve bütçe de belirlenerek plana 

eklendikten sonra halkla ilişkiler çalışması için planlama ve strateji geliştirme aşaması 

tamamlanmış olur ve bir sonraki adıma geçilir (Ekici ve Uraltaş, 2010: 83). 

 

2.7.3. İletişime Geçme ve Uygulama 

 

Halkla ilişkilerin bilgi toplama ve planlama kısımlarından sonraki aşama, iletişime 

geçerek uygulama basamağıdır. Bu basamakta planlama kısmında ön görülen 

faaliyetlerin uygulanması ve yürütülmesi gerçekleştirilir. Strateji geliştirme ve planlama 

aşamasında kâğıt üzerinde tasarlanan faaliyetler, uygulama aşamasında dinamik bir 

seyir kazanır ve tasarı olmaktan çıkar. Uygulama aşaması en kritik aşamalardan biridir 

ve halkla ilişkiler bölümü başta olmak üzere tüm örgüte önemli sorumluluklar 

düşmektedir. Faaliyetlerin başarılı sonuçlar üretmesi için tüm yöneticiler ve halkla 

ilişkiler çalışanlarının üstün ve bilinçli katkılar sağlaması gerekmektedir. Halkla 

ilişkilerin uygulama aşaması genellikle çok yoğun iletişimlerin gerçekleştirildiği 

aşamadır. Hedef kitlelere ulaşılması istenen iletiler plan doğrultusunda panel, bülten, 

yarışma ve organizasyon gibi çeşitli araçlarla özenli ve dikkatli biçimde iletilir. Bu 

aşama önceki aşamalara göre çok daha fazla detayın bulunduğu bir basamaktır 

(Sabuncuoğlu, 2004: 74). 
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2.7.4. Değerlendirme  

 

Bu aşamada; çalışma kapsamındaki tüm faaliyetler ve ayrıntılar analiz edilerek 

kampanyanın başarı düzeyi belirlenir. Bu aşama çalışmanın etkisini ve başarısı 

derecesini ölçen bir aşamadır (Dikme, 2012: 53).  

Halkla ilişkiler çalışmalarında değerlendirme, belli zaman aralıklarında ölçülerek 

yapılmalıdır. Belli aralıklarla yapılan değerlendirme sonucu üretilen bilgiler daha 

nitelikli ve güncel olması bakımından daha sonra yapılacak çalışmalara aydınlatıcı bir 

etkide bulunur. Değerlendirme aşaması; uygulanan programın başarısını saptaması ve 

kurumun değişmesine katkı sağlayacak bilgi ve verilerin üretilmesi bakımlarından 

oldukça büyük bir öneme sahiptir. Değerlendirme adımı; amaçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını, çalışma kapsamında sarf edilen emek, para ve zamanın doğru 

değerlendirilip değerlendirilmediğini, başarı düzeyini, mevcut durum ile olması gereken 

durum arasındaki farklılıkları ölçer, analiz eder ve yorumlar.  Yani değerlendirme 

aşamasında; etkinlik, verimlilik ve performans ölçümleri yapılır. Her çalışma bir amaç 

doğrultusunda gösterilen çaba ve elde edilen sonuçtan meydana gelir. Çalışmanın 

başarısını da yine bu unsurlar belirler. Eğer gösterilen çabalar ve harcanan kaynaklar 

belirlenen amaçları gerçekleyen sonuçlar üretmişse çalışma başarılı kabul edilir. Bu 

bağlamda değerlendirme aşamasının başarı saptaması rasyonel bir sonuçtur. 

Değerlendirme aşamasının en önemli noktası amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespit 

edilmesidir. Total olarak ise çalışmanın geniş bir kritiğinin yapılmasını kapsar. 

Değerlendirme aşaması ürettiği bilgi, veri ve sonuçlarla kendisinden sonra yapılacak 

çalışmaların ön araştırması niteliğini taşır (Sülüş, 2009: 38-39).  
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2.8. Halkla İlişkilerin Sınıflandırılması 

 

Halkla ilişkiler, kurumsal ve pazarlama yönlü olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Halkla ilişkilerde alan, yöntem, hedef kitle gibi pek çok unsura göre farklı sınıflamalar 

yapılabilmektedir.  Kurumsal ve pazarlama yönlü olarak sınıflama halkla ilişkilerin 

işlevlerine yönelik olarak yapılan bir sınıflamadır.  

 

2.8.1 Kurumsal Halkla İlişkiler  

 

Kurumsal halkla ilişkiler, kurumun kamuoyu, iç ve dış dâhil olmak üzere ulaşmak 

istediği tüm hedef kitleler ile ilgili bütün ilişkilerini düzenler. Kurumsal kimlik, bilgi, 

kuruma karşı olan ilgi kurumsal halkla ilişkilerin sorumluluğundadır. Bu kapsamda 

kurumsal halkla ilişkiler; tüm hedef kitleleri kurumla daha ilgili, kurum hakkında 

bilgilenmiş ve kuruma sempati duyan gruplara dönüştürür.  

 

2.8.2. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler   

 

Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, sunulması ve satışı, pazarlamanın asıl 

konusudur. Müşteriyi odağa alan bir pazarlama anlayışı ekseninde şekillenen pazarlama 

yönlü halkla ilişkiler; yönetim, şirket, ürün ve hizmetleri müşterinin istek ve 

beklentilerine yanıt verir biçimde tasarlayarak bu doğrultuda güvenilir, inanılır, bilgi ve 

etkileşim ile planlama, uygulama ve değerlendirme faaliyetleri yürütür.  Pazarlama 

yönlü halkla ilişkilerden, ürün araştırması ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi, 

fiyatlandırılması, promosyonlar ve dağıtım aşamalarında yararlanılabilir. Kampanyaları 

belirleyen şirketler; müşteriler ekseninde faaliyet gösterdiği için kimliklerini bu yönde 
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geliştirir ve oluştururlar. Böylece tüketici tatminine yönelik strateji, plan ve 

uygulamalar geliştirirler. Pazarlama yönlü halkla ilişkiler, kuruma yönelik halkla 

ilişkilerin aksine ürün ve hizmete endekslidir (Akdağ ve Işık, 2011: 36). 

 

2.9. Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Tanıtma ve Tanıma Araçları 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarının her aşamasında faaliyetleri gerçekleştirmek için çok 

sayıda ve türde araca ihtiyaç duyulur. Halkla ilişkiler çalışmalarında sözlü, yazılı, görsel 

pek çok tanıtma aracı kullanılmaktadır; ancak bir işletmenin tüm tanıtma araçlarını 

kullanma zorunluluğu yoktur. Araç kullanma konusunda kurumların uyması gereken 

önemli kural; yapılacak uygulamanın süre, bütçe, hedef kitle, personel gibi unsurlar 

açısından tüm yönleriyle değerlendirilerek araç seçiminin bu değerlendirmeden çıkacak 

öngörü ve veriler sonucunda yapılmasıdır. Kullanılacak tanıtma aracı, ihtiyaçlara en 

uygun şekilde cevap verebilecek şekilde tasarlanmalıdır (Yılmaz, 1998: 5-6). 

 

2.9.1. Etkin Tanıtma Araçları 

 

Tanıtma araçları, halka ilişkiler çalışmalarında en etkin ve fonksiyonel araçları 

oluşturmaktadır. Bu araçlar, işletme, kurum ve örgütün hedef kitlesi ile iletişim 

kurmasına yarayan işlevsel araçlar olmakla birlikte hedef kitleye örgütü-kurumu tanıtma 

amacıyla kullanılırlar.  
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2.9.1.1. Basın Bildirileri 

 

Basın bildirileri, kurumun halkla ilişkiler uzmanlarınca kaleme alınan kamu ve 

özel sektör kuruluşları için medyayla ilişkiler açısından önemli tanıtma araçlarındandır. 

Basın bildirileri kurumun çalışmalarıyla ilgili basını bilgilendirmek amacıyla kullanılan 

anlaşılır, açık ve kısa olan yazılı olarak kullanılan araçlardan biridir (Dikme, 2012: 61). 

 

2.9.1.2. Bültenler, Gazeteler, Dergiler 

 

Basın bültenleri, örgütün basın organlarına belirli aralıklarla gönderdiği içerikleri 

barındırır. Basınla yazılı olarak iletişim kurmanın bir tekniği olan basın bültenleri; 

işletmelerin sıkça başvurduğu yöntemlerden biridir. Basın bültenleri basına konu 

hakkında soru sorma zamanı ve yetkisi bırakmadığından tek yönlü bir uygulamadır. 

Belirli bir formatta yazılırlar, kurumlar, kişiler ve etkinlikler hakkında duyuru 

metinleridir. Bu metinler; yazılı ya da sanal gazete ve dergilere gönderilir. Eki ile 

beraber ya da metinle ilgili makale yazılarak kamuoyunun ilgisini çekme amacıyla 

yayınlanır (Ojagov, 2011: 67).  

Gazeteler, pek çok farklı kaynakta farklı tanımlansa da üzerine uzlaşılan en genel 

tanım; belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan kültür, politika, ekonomi, spor gibi buna 

benzer konularda haberleri içeren bir araç olmasıdır. Güncel bilgi barındırmaları, 

kullanımlarının rahat olması ve diğerlerine göre ucuz olması sebebiyle en etkili halkla 

ilişkiler araçlarındandır (Hazar, 2009: 54). 

Dergiler de nitelik açısından tıpkı gazeteler gibi işlev görmektedir. Gazeteyle 

dergi arasındaki farklardan biri, derginin haftalık aylık gibi sürelerle çıkarılmasıdır. 

Ayrıca gazetelerin hedef kitlesi daha geniş bir alanı kapsarken, derginin hedef kitlesi 
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daha özellikli ve dardır. Renk ve baskı kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun 

ömürlüdür ve hedef kitlenin çoğuna ulaşabilir. Gündelik çıkmaması, daha pahalı olması 

ve yayın sıklığının istenilen düzeyde olamaması sebebiyle halkla ilişkiler 

uygulamalarında olumsuzluk yaratabilir (Dikme, 2012: 57). 

 

2.9.1.3. Raporlar 

 

Genellikle yıllık olarak çıkarılan raporlar; işletmenin bir yıl içerisinde 

gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsar. Raporlar yönetimde açıklık ve şeffaflık 

ilkelerinin göstergesidir. Ücretsiz olarak kişi ve kurumlara gönderilebildiği gibi para ile 

de satılabilmektedir. Raporlar ilgili kişi ve kuruluşlara işletmenin mal/hizmetlerini 

tanıtmak için oluşturulurlar. Araştırma ve bilgilendirme üzerine kurulu raporlar; 

kuruluşun mesleki ve teknik bilgilerini toplar ve istenilen her konuda hedef kitleyi 

bilgilendirir (Özer, 2014: 31). 

 

2.9.1.4. El Kitapları ve Broşürler 

 

 Broşürler pek çok kurumun sıkça başvurduğu tanıtma araçlarıdır. Broşürler, 

kurum tarafından istenilen mesajı vermek üzere hazırlanan küçük boyutlu, sayfa sayısı 

fazla olmayan ve bol fotoğraf içeren araçlardandır. Broşürler, örgüt yöneticileri ve/veya 

halkla ilişkiler uzmanları tarafından hazırlanacağı gibi günümüzde broşürlerin basılması 

için özel ajanslar, iş yerleri kurulmuştur. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte de 

broşürler dijital ortamda hazırlanabilir, eksiklikleri anında düzeltilebilir ve çok hızlı 

şekilde ulaştırabilir hale gelmiştir (Hazar, 2009: 69-70). 
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Reklam amacıyla elden ele dağıtılan basılı araçlar olan el kitapları ise kurum 

hakkında broşürden daha detaylı bilgileri içerir El kitabı; herhangi bir konuda 

çıkarılabileceği gibi işletmeler için bilgi taşıyan küçük kitapçıklardır.  

 

2.9.1.5. Mektuplar, Davetiyeler, Antetli Kâğıt  

 

Kişilerarası ve/veya kişiye özel iletişimlerde tercih edilen yazılı araçlara mektup 

denmektedir. Mektuplarda kullanılan üsluba, nezakete ve yazım kurallarına dikkat 

edilmelidir. Kurumlarda dış çevre için bir imaj oluşturan kullandıkları antetli 

kağıtlardır. Tüm yazışmalarda kullanılabilecek antetli kağıtlarda şirket ismi, iletişim 

bilgileri ile kurumla ilgili kısa özlü bilgiler ve logosu yer alır. Bu sebeple akılda 

kalıcıdır ve önemlidir ( Hazar, 2009: 81). Özel bir etkinlik kapsamında bastırılan 

davetiyeler de kurum kimliğini üzerinde taşıyan önemli araçlar arasında bulunmaktadır. 

Katılım, prestij, olumlu imaj gibi işletmeye geri dönüşü olan değerler için davetiyelerin 

iyi tasarlanması ön koşuldur.  

 

2.9.1.6. Duyuru Panoları, Tabelalar, Uyarı Yazıları 

 

Üzerine resim, fotoğraf, yazı, grafik ve şemaların yerleştirildiği ayaklı ya da sabit 

tablo ve levhalar; halkla ilişkiler çalışmalarında tanıtım ve açıklama amacıyla kullanılan 

panolardır.  
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2.9.1.7. Dilek Kutuları 

 

Müşteri, kullanıcı ve tüketicilerin kurum hakkındaki görüş, öneri, istek ve 

şikâyetlerini barındıran içeriklerin toplandığı kutulardır. Bu kutular insanların kolayca 

ulaşabileceği şube, danışman bankoları, bekleme salonları gibi yer ve noktalarda 

bulundurulur. Dilek kutuları uygulamaları günümüzde web siteleri üzerinden kurumun 

sayfasında bulunan iletişim/öneri/şikâyet butonları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.  

 

2.9.1.8. Anketler ve İstatistikler 

 

Anket; halkla ilişkiler uzmanlarınca düzenlenen sorulardan oluşur. Ayrıntılı ve 

derinlikli bilgi edinme amacıyla hazırlanır. Kurum tarafından gerçekleştirilen halkla 

ilişkiler çalışmalarının hedef kitle üzerindeki etkileri anket tekniği ile elde edilir. 

Yapılan etkinlikler için anket yapıldığı gibi yapılması düşünülen herhangi bir uygulama 

hakkında ön görüde bulunmak amacıyla da yapılabilmektedir. İşletmelerin güvenilirlik, 

tanınma, sevilme ve iletişim kabiliyetlerinin bilimsel ve sistemli bir biçimde saptanması 

anket tekniği ile mümkün olmaktadır (Bayar, 2015: 18).  

 

2.9.1.9. Posterler 

 

Başta ilân tahtaları olmak üzere duvar ve dükkân vitrinlerine asılan posterler, 

kurumun etkinlik ve/veya mesajını barındıran yazılı görsellerdir. Posterlerde dikkat 

edilmesi gereken; cümlelerin özenle seçilmesi, verilmek istenen mesajın en kısa 

cümleyle en iyi biçimde ifade edilmesi, görselinin iyi tasarlanması ve posterin doğru 

yerlere yerleştirilmesidir (Özer, 2014: 31-32). 
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2.9.1.10. Yüz Yüze ve Telefonla Konuşmalar 

 

Kurumu temsil eden kişilerle, hedef kitle arasında yapılan konuşmalarda ve 

görüşmelerde iletişim aynı anda ve çift taraflı olacağından yazılı iletişimden çok etkili 

ve hızlı sonuçlar üretir. Yüz yüze görüşmelerde ve telefonla konuşmalarda hedef kişiye 

ürün/hizmet/kaynak hakkında bilgiler verilir. Hedef kitleyi tanıma, kendini tanıtma, 

eksikliklerinin farkına vararak bunları giderebilmek ve yenilenebilmek için kurumlara 

olanak sağlayan sözlü iletişim araçlarındandır (Dikme, 2012: 62).  

 

2.9.1.11. Radyo ve TV Reklamları 

 

Radyo; kitle iletişim, propaganda, eğlence aracı olarak pek çok işitsel 

enformasyon üreterek, televizyonun gelişip hızla yayılmasıyla radyonun unutulacağı ön 

görüldüyse de radyo günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve dinamik seyri olan bir 

araçtır. Radyonun yalnızca kulağa hitap etmesi dezavantaj gibi görünse de her türlü 

ortamda ve herhangi bir iş yaparken dinlenilebilmesi radyonun avantajı ve ayrıcalığıdır. 

Geniş kitlelere ulaşabilen radyodan halkla ilişkiler uzmanları haber bültenleri, 

röportajlar, sohbet programları gibi çeşitli biçimlerde yararlanmaktadırlar. Radyo 

haberleri halkla ilişkiler açısından en verimli zamanlardır. Ancak haber kuşağının 

oldukça kısa olması sebebiyle metinler kısa ve öz olmalıdır.   Televizyon, kitle 

iletişimde ve halka ulaşmada hızla kabul edilen araçlardan biri olmuştur. Televizyon 

hem göze hem kulağa aynı hitap edebildiği için son derece etkilidir. Özellikle 1960’da 

renkli televizyonların kullanılmasıyla televizyonun etkinlik alanı önemli biçimde 

artmıştır. Günümüzde ise izleyenlerin istediği zaman televizyon içeriğine erişebilmesi, 

sosyal medya üzerinden akışa yön verebilmesi televizyon sektörünü farklı bir formata 

getirmiştir. Televizyon izlemek modern insanın hâlâ en temel aktivitelerinden biridir. 



48 

 

Bu nedenle de halkla ilişkiler çalışmalarında en temel tanıtım araçlarından biri 

televizyondur. Radyoda olduğu gibi televizyonda da halkla ilişkiler çalışmalarında 

haber, belgesel programları, açık oturumlar, eğlence programları gibi farklı program 

türlerinden yararlanılır (Işık ve Akdağ, 2011: 130,131). 

 

2.9.1.12. İletişim Teknolojileri ve İnternet 

 

Bilgisayar sistemleri arasında elektronik bir bağ kuran iletişim ağı olan internet; 

çok protokollü bir ağdır. Binlerce akademik, ticari, kamusal ve serbest bilgisayar ağının 

birbirine bağlandığı çok geniş bir alışveriş platformudur. İnternet kullanımının artması 

çeşitli istek ve beklentileri ortaya çıkarmış ve gün geçtikçe internet teknolojilerinin alanı 

ve etkinliği artmıştır. Blog ve forumlar ile interaktif kanallar ortaya çıkmış ve 

günümüzdeki çeşitliliğin temelini atmıştır. İnternet ve bilgi iletişim teknolojilerinin 

avantajlarını şu şekilde sırlamak mümkündür (Çukurbağlı, 2016: 21). 

 Yazı, ses ve görüntü etmenlerini eş zamanlı kullanabilme yeteneği, 

 Dünyadaki farklı noktalar arasında daha hızlı iletişim kurma imkânı, 

 Farklı ortamlar arası sınırların keskinliğini kaybetmesi ve böylece oluşan iç içe 

geçme, bütün olma ve birliktelik durumu, 

 Son kullanıcının teknolojiye müdahalesine izin veren, teknoloji ve günlük 

hayatı birleştiren hareket yeteneği. 

İnternetin gelişimiyle birlikte sosyal ağlar ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştır. 

Sosyal medya, teknolojinin gelişmesiyle halkla besleyici ilişkiler kurabilmek adına 

halkla ilişkiler çalışmalarında özel bir ilgi kazanmıştır (Valentini, 2015: 171). Birçok 
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insan tarafından kullanılan sosyal medya uygulamaları facebook, twitter, instagram gibi 

alanlar kişisel olarak sosyalleşme, haberleşme gibi işlevler taşısa da, kurumlar için birer 

iletişim ve tanıtma araçlarıdır.  

İnternete bağlı olarak kullanılan araçlardan olan bloglar, bilgisayar ve internet 

kullanıcılarının kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşabilmek için kullandıkları 

araçlardır. Blogların türleri kişisel, günlük benzeri sayfalardan derinlemesine halkla 

ilişkiler analizine kadar uzanmaktadır (Kent, 2008: 33). 

Teknolojik gelişmelerle gelen araçlardan olan Wikiler ise içeriğin çok hızlı ve 

kolay bir şekilde değiştirilebildiği, kayıt olmaya ihtiyaç bulunmadan anında 

kullanıcılarına bilgi paylaşımı yolu açan bir web sitesi türüdür (Işık, 2013: 104). 

İnternet bilgi çağını var eden en önemli gelişmelerden olmakla birlikte iletişim 

teknolojilerinde 21.yüzyılın fenomeni konumundadır. İnternetin hızlı yükselişinde 

sürekli yeni açılan interaktif kanallar, nano teknoloji, akıllı telefonlar, sürekli geliştirilen 

ve bir yenisi çıkan internet ve akıllı telefon uygulamaları oldukça etkili unsurlardır. 

İnternet bu çağda; haber, eğlence, sohbet, iletişim, bilgilendirme, haberleşme kaynağıdır 

(Alikılıç ve Onat, 2007: 902). 

Dijital teknolojiler, özellikle karşılıklı iletişim imkânı sunan sosyal medya, 

demokratik adımlardan biri olarak büyük ilgi görmüştür. Herkesin özgürce katkıda 

bulunması yeni sosyal ve kültürel dönüşümlerin tetikleyicisi olarak görülmektedir. Bu 

teknolojiler elektronik platformlarda sunulan bilgi ile öğrenmeyi kolaylaştırmışlardır.  
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2.9.1.13. Yarışma ve Promosyonlar  

 

Halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında düzenlenen yarışmalar, genel ilgiyi 

kurum üzerinde toplaması açısından etkin bir halkla ilişkiler aracıdır. Yarışmaların 

nitelikleri, zamanı, biçimi ve yarışma sonunda verilecek ödül/ler yarışan grup ve hedef 

kitlenin özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır.  Yarışmanın tasarımı, yapılması, 

ödül seçimi, yarışmaya olan talep kadar yarışma sonuçlarının kamuoyuna duyurulması 

da önemsenmesi gereken bir halkla ilişkiler görevidir. Bu duyurma işlemi; kurumun 

tanınmasına, sosyal etkinlikler yapan faydalı bir işletme olduğu algısıyla 

desteklenmesine ve beğeni kazanmasına aracılık eder (Asna, 2006: 159). 

Promosyonlar ise kurum kimliği, kurumsal imaj, satışlar, tanıtım gibi işletmenin 

ana öğelerine etkin katkısı olan uygulamalardır. Farklı amaçlarla maliyeti kurum 

tarafından karşılanan, tüketicinin kullanımı için onlara ulaştırılan ürün ve hizmet 

öncülleridir. Çoğu zaman promosyonlar yeni bir ürün/hizmet tanıtımında kullanılsalar 

da güncellenen bir ürün/hizmetin farklı yanlarını vurgulamak veya yalnızca periyodik 

olarak hatırlatmak amacıyla da kullanılmaktadır. Promosyonlar, uygulanacak kitlenin 

gelenek-görenek, kültür, tüketim alışkanlıkları, inanç ve değerleri gibi belli unsurları 

gözetilerek kullanılmalıdır.  

 

2.9.1.14. Kamu Spotları  

 

Kurumlar, halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitleyi dikkate alarak kısa film ve 

kamu spotu gibi görsel araçlardan faydalanmaktadırlar. Kamu spotları, konu ile ilgili 

düşünmemizi sağlayan, farkındalık oluşturan araçlardır.  
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2.9.1.15. Filmler ve Sine-vizyon Gösterileri 

 

Halkla ilişkiler faaliyetleri arasında filmler ve sinevizyon gösterileri radyo ve 

televizyon kadar yer tutmasa da bu konuda bilinçli olan ve sosyal sorumluluk algısı 

yüksek olan kurumlar sinemaya maddi destek vermektedirler. Eğitsel, kültürel,  ya da 

tanıtım amaçlı filmler yapılabilir (Sabuncuoğlu, 2001: 150). 

 

2.9.1.16. Törenler 

 

Törenler; kurum içi ve kurum dışı çevreler için rahatlıkla kullanılabilen halkla 

ilişkiler araçlarından biridir. Üst düzey devlet görevlileri, alanında uzmanlığıyla ünlü 

kişilerin katılması gibi etkenler, törenlerin medyanın ilgisini çeken araçlar olmasını 

sağlamaktadır. Ödül törenleri, anma törenleri genellikle toplumun takdir ettiği kimseler 

için yapıldığından kuruluşlara da takdir kazanma ve ilgi çekme imkânı sunmaktadır. 

Özenli bir çalışma süreci gerektiren törenlerin; öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere tüm 

süreç halkla ilişkiler biriminin özverili çalışmaları ile başarılı sonuçlar üretmektedir 

(Kazancı, 2013: 277-278). 

 

2.9.1.17. Sergiler ve Fuarlar 

 

Sürekli, gezici, geçici, uluslararası gibi içeriğine göre sınıflandırılan sergiler; 

kuruma veya kuruma ait bir ürün ya da hizmeti akılda kalıcı şekilde hedef kitlenin 

dikkati çekmek amacıyla kullanılan halkla ilişkiler araçlarındandır. Halkla ilişkiler aracı 

olarak sergiler kurumun tarihsel gelişimini, ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımını, 
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çeşitli fotoğraf, belge, video gibi araçlarla çarpıcı bir şekilde gösterebilir (Işık ve Akdağ, 

2011: 134). 

Geçici sergilerin düzenlenişi ile oldukça benzerlik gösteren fuarlar işletmenin 

tanıtmak istediği yeni ürün ve hizmetlerini gösterebilmesi için kullandığı bir iletişim 

ortamıdır. Fuarda çarpıcı bir şekilde kurulmuş bir stant işletmeler için oldukça olumlu 

geri dönüşler sağlayabilir (Işık ve Akdağ, 2011: 134). 

 

2.9.1.18. Afişler  

 

Örgütün halkla cevap almadan iletişim kurduğu ve herkese dönük halkla ilişkiler 

aracıdır. Diğer iletişim araçlarından en temel farkı; kimlikleri, adresleri ve bilgileri 

bilinmeyen sayıları oldukça fazla insan gruplarıyla tek yönlü bir iletişim kurulmasını 

sağlamalarıdır. Afişler; genel alanlar, işlek yollar, yol üzeri duvarlar gibi pek çok 

kamusal alana asılabilmektedir. Afişte resimli anlatım önceliklidir (Kazancı, 2013: 

385). 

 

2.9.1.19. Geziler 

 

Kurum içi ve kurum dışı ilişkileri geliştirmek, kamuoyu yaratmak ve onları 

yakından tanımak ve kurumun adını farklı semt, şehir ve ülkelere duyurmak amacıyla 

belli formatta geziler düzenlenir. Bu gezilerin ne büyükte olacağı, nerelere gidileceği 

gibi kriterler kurumun bütçesi, zamanı ve içinde bulunduğu mevcut duruma göre 

değişmektedir. Ancak ister çok büyük çaplı ister şehir içi gezileri olsun hepsinin hizmet 

ettiği amaç; kurum içinde birlik, beraberlik ve “biz” ruhunu geliştirmek, çalışanların 
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kaynaşmasını ve samimi iletişimler kurmasını sağlamak kurum dışında ise kamuoyuna 

yakınlaşmak, yeni hedef kitleler ile ilişki kurmak ve onları tanımak ve kurum adını bu 

tür gezilerle farklı çevrelerde tanıtarak mevcut kurum çevresini genişletmektir. Halkla 

ilişkilerin bir aracı olarak geziler; etkinlik ve verimlilikte artma, bilgi ve kültür 

düzeyinde yükselme, çalışanlar arası sıcak iletişim kanalları geliştirme ve örgütsel birlik 

sağlanmasına yardımcı olur (Fındık, 1988: 73). 

 

2.9.2. Etkin Tanıma Araçları 

 

Kurumun etkin bir halkla ilişkiler çalışması sürdürmesi ve başarılı sonuçlar 

üretmesinde önemli olan tanıma araçları; başta kurumun içinde bulunduğu toplum 

olmak üzere halk, kamuoyu, potansiyel kurum çevresi, mevcut çevre ve hedef kitle ile 

ilgili kuruma bilgi sağlar ve kurumun hitap ettiği topluluğu tanımasına aracılık eder. 

 

2.9.2.1. Geri besleme-Feedback 

 

Halkla ilişkiler aşamalarında bir basamak olan değerlendirme geri besleme ile 

doğrudan ilgilidir. Halkla ilişkiler çalışmalarının değerlendirilmesi hedef kitleden 

yapılan çalışma ile ilgili bir geri dönüş, çalışmanın etki tespiti ve meydana gelen 

yenilikleri görme çabasıdır. Her işletme için geri besleme kritik öneme sahiptir; çünkü 

çalışmalarının, uygulamaya koyduğu kararlarının ve gösterdiği çabaların etki, sonuç ve 

değişikliklerini ancak geri besleme ile bünyesine katıp ondan yararlanabilir (Kaya, 

2010: 15). 
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2.9.2.2. Sürekliliği Olan Tanıma Araçları 

 

Halkla ilişkiler basılı ve basılı olmayan pek çok araçtan yararlanmaktadır. Bu 

araçlardan biri sosyal medyadır. Sosyal medya; işleyişi itibariyle yaşayan ve insanların 

günlük ve anlık olarak aktif olduğu bir ortamdır. Günümüzde her kurum sosyal 

medyada kendini temsil etmektedir. Sosyal medyada kurum ile ilgili anlık gelişen 

durumlar kuruma halkla ilgili sürekli bilgi ve veri sağlar. Web sitelerinde uygulanan 

anlık küçük değerlendirme anketleri, internette kurum hakkında yapılan yorumlar gibi 

araçlar, kuruma çevresi hakkında sürekli bilgi akışı sağlayan tanıma araçlarıdır.  

 



 
 

3. TIP FAKÜLTELERİ KÜTÜPHANELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 

 

 

3.1. Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tanımı 

 

 Kütüphane, bünyesinde bulunduğu kurumun hizmet verdiği hedef kitleye 

yönelik olarak herhangi bir zamanda üretilmiş her türlü bilgiyi toplayan, saklayan, 

düzenleyen ve kullanıcılar istedikleri zaman onlara sunan bilgi merkezidir.  

 Üniversite kütüphanesi, öğrencisinin, akademisyeninin ve çalışanının eğitimi 

ve araştırma yapabilmesi için üniversite yönetimi tarafından kurulmuş ve desteklenen 

bir kütüphanedir (Reitz, 2004: 743). 

 Üniversite kütüphanesi; bağlı bulunduğu üniversitenin kullanıcısına yönelik, 

öğrenmeyi, öğretmeyi ve araştırmayı kolaylaştıran, bilgi kaynakları barındıran 

akademik kütüphanelerdir (Unegbu ve Otuza, 2015: 10). 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan tıp kütüphaneleri ise; tıp mesleğinden olan 

insanlara çeşitli bilimsel ve tıbbî kaynakları, tıbba yardımcı meslek mensuplarına ilgili 

kaynakları, hastalara ve hasta yakınlarına ise ihtiyacı olan kaynakları sağlayarak hizmet 

veren kuruluşlardır.  

Günümüzde tıp fakültesi kütüphanelerinden yararlanan kişi ve gruplar değişmiş 

ve yenilenmiştir. Tıp kütüphaneleri; tıp fakültesi, tıbbî araştırma enstitüsü, hastane, tıp 

derneği ve/veya halk sağlığı kurumlarının, sağlık ve tıp alanındaki basılı ve çevrimiçi 

kaynaklarını derleyerek araştırmacılar, öğrenciler ve sağlık bilimleri çalışanları olan 

doktor, hemşire, dişçi, eczacı gibi insan sağlığına hizmet veren, tıbbî bilgiye ihtiyaç 

duyan kullanıcıların bilgi ihtiyacını karşılayan özel bir kütüphanedir (Atılgan, 2005: 

92). 
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3.2. Tıp Fakültesi Kütüphaneleri Tarihi 

 

3.2.1. Dünyada Tıp Fakültesi Kütüphaneleri Tarihi 

 

İnsanlığın var oluşundan bu yana sağlık, birincil ihtiyaç olmuştur. İnsanlar 

düşünce yapıları geliştikçe hastalıkların sebeplerini öğrenebilmek ve bu hastalıkları 

iyileştirmek için deneme yanılma yoluyla problemlerine çözüm aramışlardır. Tarihin 

tüm dönemlerinde sağlıkla ilgili sorunlar, mevcut şartlar, imkânlar, büyüsel yöntemler, 

ampirik girişimler ve eldeki tıbbî bilgiler çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Zamanla biriken tıbbî bilgiler de yazının icadıyla kaydedilmiş, gelişerek ve değişerek 

günümüze kadar gelmiştir.  

Sağlıkla ilgili yazılı ilk kayıtlara, M.Ö. 2100 yılında Sümerlilerin başkenti olan 

Nippur’da bulunan çivi yazılı kil tabletlerde rastlanmıştır (Kramer, 2002: 300). Nippur 

kazılarında bulunan 10.000’i tam, 15.000’i eksik metinden oluşan ve Mezopotamya’da 

Asur kralı Asurbanipal tarafından kurulan büyük Ninova Kütüphanesi’ndeki kil tabletler 

arasında, tıpla ilgili kaynaklar da bulunmuştur. Bu kütüphane, ilk tıp kütüphanesi olarak 

değerlendirilmiştir (Tarlan, 2005: 11).  

Medler ve Babilliler, Ninova Kütüphanesi’ni ele geçirip yaktıklarında, kil tabletler 

yangından kurtulmuştur. Babilliler tıbbî bilgileri toplayarak ve sınıflayarak 

saklamışlardır (Birchette, 1973: 302-303). 

Tıp kütüphanelerinin asıl kökeni eski Mısır’da özellikle şifa/tedavi merkezi olarak 

kullanılan tapınaklar tıp papirüslerinin bulunduğu yerlerdir. Mısır tıbbına ait M.Ö. 2000 

ile 1000 yılları arasında yazılmış tıbbî metin içeren papirüsler şunlardır: 

Chester Beatty Koleksiyonları: Bunların ikisi tıpla ilgilidir; M.Ö. 1200’de 

yazılmışlardır (Atılgan, 2005: 98). 
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Berlin Medikal Papirüsleri: Büyük ve Küçük Berlin papirüsü olarak 

isimlendirilirler.  M.Ö. 1300’de yazılmışlardır. Sihirle ve ampirizmle tedavi biçimlerini 

kapsamakta, iç hastalıkları, cerrahi ve jinekoloji konularını da içermektedirler (Atılgan, 

2005: 98).  

Londra Medikal Papirüsü: M.Ö. 1350’de yazılmıştır; sihirle tedaviden söz 

etmektedir (Atılgan, 2005: 99). 

Ebers Medikal Papirüsü: M.Ö. 1500 yılına aittir; içinde her biri 22 satırlık 108 

kolonda 875 reçete ve 47 hastalığın klinik teşhisinden ve tedavisinden söz etmektedir. 

Hem bir kodeks hem de önemli bir tıp kitabıdır (Bayat, 2016: 63; Yoket, 2003: 76). 

Hearst Medikal Papirüsü: M.Ö. 1550 yıllına aittir; cerrahi ve kırık çıkıklara ait 

bilgiler içermektedir (Atılgan, 2005: 99). 

Smith Papirüsü (Cerrahi papirüs): M.Ö. 1600 yılında yazılmıştır. Kalp ve 

dolaşım sistemi, cerrahi, kırıklar, çıkıklar, tümörler, baş ve boyun yaraları ile bunların 

tedavisine ait bilgiler yer almaktadır. Bütün tıbbî papirüsler içinde en bilimsel olanıdır 

(Atılgan, 2005: 99).  

Ramasseum Papirüsleri: M.Ö. 2000-1785 yıllarına ait olan bu papirüsler, 

lohusalar, yeni doğmuş çocuklar, romatizma ve eklem hastalıklarından söz etmektedir 

(Atılgan, 2005: 99). 

Kahun Papirüsü: En eski papirüstür. M.Ö. 1900’lü yıllarda yazılan papirüs, 

jinekoloji ve veterinerlik konularını içermektedir (Atılgan, 2005: 99). 

Karlsberg Papirüsü: Tıbbî bir papirüs olup, göz hastalıkları ile ilgili kısımları 

Ebers papirüsüyle aynıdır. Doğumla ilgili bazı bilgiler içermektedir  (Bayat, 2016: 64). 
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M.Ö. 1500’lü yıllarda Orta Anadolu’ya yerleşerek bir uygarlık kuran Hititlerin 

tıbbı hakkında bilgiler, başkent Boğazköy (Hattuşaş)’de bulunmuş olan 30.000’den 

fazla tabletteki çivi yazısının çözümlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Hitit tıbbında, 

Mezopotamya ve Mısır’a göre oldukça ilkel yöntemler benimsenmiştir. Hititler, 

hastalığı Tanrıların insanları cezalandırması olarak kabul etmişler, tedavide sihir ve ilacı 

birlikte kullanılmıştır (Ünal, 1980: 475). 

Bilimsel dönemde ise kendisi de bir filozof hekim olan Hippokrates (M.Ö. 460-

377) öncülüğünde tıp, felsefeden ayrılarak yeni bir bilim olmuştur. Yaptığı reformla 

tıbbın babası olarak adlandırılan Hippokrates, tıbbı geleneksel din ve büyü ile tedavi 

yöntemlerinden ayırarak modern bir tıp anlayışı ortaya koymuş, hastalıkları doğaüstü 

olaylarla açıklamak yerine bilimsel olmasa da rasyonel bir yaklaşımla hastalıkların 

sebeplerinin eski inanışların aksine olduğunu savunmuştur (Atılgan, 2005: 103; Bayat, 

2016: 109).  

Filozof-Hekimler Döneminde, VI-V. yüzyıllarda yaşamış filozof hekimler 

olağanüstü olaylara geçmişte olduğu gibi körü körüne inanmak yerine olayların sebep-

sonuç ilişkilerini araştırma yolunu seçmişlerdir. Tıbbî olayları doğa felsefesiyle 

açıklayıp, bilgileri gözden geçirerek yeni teoriler elde etmeye çalışmışlardır (Bayat, 

2016: 107). 

Büyük İskender tarafından kurulan ve ölümünden sonra generallerinden 

Ptolemaios tarafından yönetilen Mısır’da bulunan “İskenderiye Tıp Okulu”, Yunan 

bilim ve tıbbının en önemli merkezlerinden biridir. Ptolemaios, İskenderiye’yi büyük 

bir kültür merkezi haline getirmiştir. İskenderiye’de kurulan müzede derslikler, çalışma 

salonları bitki ve hayvan koleksiyonları, gözlemevi ve dönemin en büyük 

koleksiyonuna sahip bir kütüphane bulunmaktadır. İskenderiye kütüphanesinde 

kataloglama çalışmaları yapılması kütüphaneye verilen önemi göstermektedir. 
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Hippokrates’in ortaya koyduğu eserler ölümünden sonra “Hippokrates Koleksiyonu” 

başlığı altında toplanmıştır  (Bayat, 2016: 117; Atılgan, 2005:100; Elçin, 2010: 195-

202). 

Antik dönemin önemli bir kütüphanesi de Bergama (Pergamon) kütüphanesidir. 

200.000’den fazla kitabı, papirüsleri, parşömen kodeksleriyle İskenderiye 

kütüphanesiyle neredeyse eş değer görülmüştür. Kütüphanede tıp kaynaklarının da 

bulunduğu, tıp bilimiyle uğraşan insanlar tarafından ispatlanmıştır (Yıldız, 2003: 292). 

Bergama kütüphanesinin tıp kütüphaneciliği açısından önemi ise Hippokrates’ten sonra 

dönemin en büyük tıp bilgini olan Galenus’un burada çalışarak eserlerini oluşturmasıdır 

(Atılgan, 2005: 102). 

Antik Yunan filozoflarından biri olan Aristoteles de bilinen her tıbbî çalışmanın 

bir kopyasını içeren özel bir koleksiyona sahiptir. Babası da hekim olan Aristoteles’in 

açtığı Lykeion Felsefe Okulu Kütüphanesi’nde birçok tıp kitabı olduğu kanıtlanmıştır. 

Bu kitaplardan biri de Aristoteles’in yazdığı “Periiatrikes” yani “Tıp Biliminin Özeti” 

isimli kitaptır (Yıldız, 2003: 53). 

Roma imparatorluğunun yıkılışından başlamak üzere XV. yüzyılın sonuna kadar 

uzanan zaman dilimini kapsayan Orta Çağ’da Avrupa’da birçok değişim ve dönüşüm 

yaşanmıştır. En belirgin değişimlerden birisi, yine bu dönemde Avrupa tıbbî 

gelişmelerinde meydana gelmiştir. Papalık kurumu, Roma sonrasında oluşan boşluğu 

değerlendirmek için her alanı baskısı altına alırken tıp alanı da bu durumdan 

etkilenmiştir. Ortaçağ tıp anlayışı kilise tekeline girmekten kurtulamamış ve tıp dünyası, 

XI. yüzyıla kadar tüm dogma ve batıl itikatlarla sarılmıştır. Ancak bu tarihten sonra 

antik çağın ve İslam uygarlığının eserleri ve ilerlemeleri, Avrupa tıbbı için yeni bir 

dönem oluşturmuş,  Avrupa tıbbının kilise baskısından kurtulmasına yardımcı olmuştur 

(Karaimamoğlu, 2017: 44). 
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Orta Çağ’da Avrupa’da tıbbın yeniden bilimsel nitelik kazanarak uygulanışı 

Salerno’da kurulan üniversite ile olmuştur. Hippokrates’in tıp anlayışını benimseyen 

Civitas Hippocratica adı alan bir tıp okulu da kurulmuştur (Bayat, 2016: 157-158). 

Avrupa, Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ayrılmasından sonra Orta 

Çağ’ı yaşarken, XIII. – XIV. yüzyıllar arasında çok geniş bir coğrafyada İslam 

Uygarlığının varlığı görülmüştür. İslam uygarlığı da Avrupa gibi Eski Yunan’dan her 

alanda beslenmiştir. İslam âlimleri antik dünyanın bütün bilimlerini öğrenmiş, eserlerini 

çevirmiş, bunları geliştirmiş ve yeniden Batı’ya aktarmıştır (Bayat, 2016: 208-209). 

İslamiyet’in ilk yıllarında Arap orduları Cündişapur’da geniş imkânlara sahip bir 

tıp okulu ve hastane, büyük bir bilim ve araştırma merkezi olan İskenderiye, Antakya ve 

Edessa’da ise önemli kültür ve bilim merkezleriyle karşılaşmışlardır. Bu merkezlerde 

İslamiyet’ten önce Yunancadan Farsçaya çevrilen eserler, Emeviler döneminde 

Arapçaya çevrilmiştir (Bayat, 2016: 203). Hippokrates, Galenus, Efesli Rufus, 

Dioskorides, Oribasius gibi Yunanlı alimlere ait eserler ile Sustura, Caraka,Vgbhata, 

Zantah ve Canakya gibi Hint hekimlerin eserleri Arapçaya aktarılmış, böylece antik 

tıbbî bilgilerin kaybolması engellenmiştir. Müslüman hekimler, bu kitaplardaki 

bilgilerle yeni bilgiler üretmişler ve kurdukları tıp okullarında verdikleri eğitimle 

yaklaşık 600 yıl tıbbî bilginin önderi olmuşlardır (Bayat, 2016: 205). 

Avrupa’daki tıp okulları, XVIII. yüzyılın başlarında görevleri sadece kitapları 

saklamak olan ancak çok önemli bir literatür barındıran kütüphaneler kurmuşlardır. 

Daha sonra tıp eğitimi verilen okullara ve daha sonra da tıp eğitimi veren 

yüksekokullara taşınmıştır (Bayat, 2016: 205). Kimi zaman bir kralın sarayında, kimi 

zaman dini kurumların, tıp eğitimi veren okulların, yazan kişilerin evlerinde ya da 

koleksiyonculara ait kütüphanelerde devrin araştırmacılarının yararına sunulmuş ve aynı 

zamanda korunarak geleceğe taşınmıştır. Örneğin önemli tıp hekimlerinden Lancisi, 
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1711’de tüm alanlarda neredeyse eksiksiz bir koleksiyonu kurmuş ve tüm hekimlerim 

kullanımına açmıştır. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 1733 yılında 

kurulmuş; St. Petersburg (Leningrad) İmparatorluk Tıbbî Askeri Akademisi de Büyük 

Kütüphanesi 1795’te faaliyete geçmiştir (Tarlan, 2005: 14).  

Amerika’da ise tıp eğitimi veren kurumların artması, tıp kütüphanelerinin de 

kurulmalarını sağlamıştır. 1818’de dünyanın en büyük tıp kütüphanelerinden sayılan ve 

tıbbî literatürün toplanmasında ve yayılmasında yetkin olan Amerikan Ulusal Tıp 

Kütüphanesi (National Library of Medicine - NLM) kurulmuştur. NLM’nin kuruluşu ile 

kütüphanelere ve kütüphanecilere verilen önem artmıştır. Tıp eğitimi veren 

üniversitelerin artması, tıp kütüphanelerinin ve kütüphanecilerinin sayısındaki artışı da 

sağlamıştır (Güneş, 2007: 157- 158). 

 

3.2.2. Türkiye’de Tıp Fakültesi Kütüphaneleri Tarihi 

 

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren, Hun, Göktürk, Uygur devletleri, 

Orta Asya’da devlet kurmuş; diğer Türk boyları ile Karadeniz’in kuzeyinde bulunan 

Avrupa Hunları, Bulgar, Peçenekler, Oğuzlar, Hazarlar ve Kıpçaklar gibi İslam öncesi 

devletleriyle sadece Orta Asya’da değil Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzeyinde hatta 

Maceristan ovalarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada bulunmuşlardır (Taşağıl, 

2013: 2). 

Türkler Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar çeşitli bölgelerde bulundukları için 

çeşitli medeniyetlerin kültürünü benimsemişlerdir. Asırlarca farklı kültüre bu kadar 

geniş bir coğrafyada ev sahipliği yapmış olan Türkler oldukça geniş bir bilgi birikime 
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sahip olmuşlardır. Bu arada tıbbî bilgilerini de Budizm, Mazdenizm, Hristiyanlık ve 

İslamiyet gibi inançlarla beslemiş ve geliştirmişlerdir (Bayat, 2003: 236). 

İslâm öncesi dönemde Türkler yerleşik düzene geçinceye kadar bilimsel bir tıp 

anlayışından söz etmek mümkün değildir. Bu dönemde Türklerin sağlık bilgisini ve 

anlayışını öğrenebildiğimiz ilk tıbbî yazılar yerleşik düzene ilk geçen devlet olan Uygur 

devleti metinlerinde görülmüştür. Önemli beş bilgi arasında sayılan tıp, burada “ot, em, 

bilge, bilig” (ilaç ilmi, tıp ilmi) olarak ifade edilmiştir (Tokyürek, 2014: 239).  

Uygurlar kendi edebiyatlarını, yaşayışlarını ve tıplarını metinlere yazarak 

korumuşlardır. O dönemde tüm dünyada sadece sihirle tedavi yöntemleri uygulanırken 

Uygurlar maddi yöntemlerle de hastalıkları iyileştirmeye çalışmışlardır (Bayat, 2016: 

237). 

Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı 

Tabgaç Buğra Han’a XI. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig eserinde Uygurların tedavi 

yöntemleri ve amaçları belirtilmiştir (Bayat, 2016: 237).  Burada iki tür tedaviden 

bahsedilmiştir: Birincisi; Majik (Büyü) tedaviyi yararlı bulan büyücü-hekimlerin 

uyguladığı kam (şaman) ve baskı denilen tedavi yöntemleri ile ikincisi; otacı, emçi, 

atasagun olarak adlandırılan hekimlerin o dönem için maddi tıp anlayışı olarak 

benimsenen yöntemleridir (Bayat, 2016: 237).  Ayrıca İslamiyet öncesi Uygurlarda 

bilimsel tıbbın uygulandığına dair yazılar Uygur tıbbî metinlerinde de bulunmuştur. 

Uygurlarda maddi tıbbın uygulandığı ve Uygurlardan itibaren Orta Asya Türk tıbbının 

gelişmiş olduğu Kutadgu Bilig, Eski Uygur Türkçesi ve Divan-ı Lugati’t Türk’teki tıbbî 

kelimelerden anlaşılmaktadır (Bayat, 2016: 245). 

İlk kütüphane örneklerine de Uygurlarda rastlanmıştır (Alar, 2001: 304). Tuen-

huang mağarasında bulunan kütüphanede Uygurca (Uygur Türkçesi)  kullanılan 
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harflerle basılı kitaplar bulunduğunda matbaacılıkta da ileri seviyede oldukları 

anlaşılmıştır. Uygurlar, uyguladıkları sağlık yöntemleri ve hastalıklar için de eserler 

yazmışlardır (Ünver, 1936: 15). 

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra medreseler açıp, medreselerin içinde her 

türlü kaynağı içeren kütüphaneler kurmuşlardır (Alar, 2001: 303). 

İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar, tıp alanında başarılı olmuşlardır. 

Türk devlet adamları ve ileri gelenleri Yakındoğu ve Anadolu’ya yerleştikten sonra 

burada ilk olarak darüşşifalar yapmaya önem vermişlerdir. Bu dönemde Orta Asya’da 

kurulan ilk darüşşifa Dar-ül Merza, kurucusu da Böri Tigin Tamgaç Buğra Karahan’dır. 

Tıp eğitiminin verilebilmesi ve hastaların tedavi edilebilmesi için özel olarak inşa 

edilmiştir (Şahin, 2008: 231-235; Bayat, 2016: 260). 

Semerkant’ta bulunan Tamgaç Han tarafından yaptırılmış ve vakfiye düzenlenmiş 

olan hastanede, Dar-ül Merza Hastanesi, Tıp Fakültesi Medresesi, Hastane Camii, 

Kur’an-ı Kerim öğrenimi ve bilimsel araştırmalar yapmak için bir kütüphane de 

yaptırılmıştır (Şahin, 2008:  232).  

Selçuklular da tıbbî bilgi ve tıbbî eğitim için de zamanın en iyi eğitim veren 

kurumlarını kurmuşlardır. Sultan Melikşah’ın da vezirliği yapan Nizamü’l-Mülk, 

dünyada üniversite özelliğiyle ilk kurulan medreseler olan “Nizamiye Medreseleri”ni 

kurmuştur. (Keskinbora, 2018: 3). Bağdat’ta açılan Nizamiye Medreseleri’nde  tıp 

eğitimi de verilmiştir. Bu medrese zamanın meşhur bilim adamları ve binalarını 

kütüphaneleriyle donatarak dönemin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden biri 

olmuştur (Acıduman, 2010: 10; Göktürk ve Dağ,  2014: 463). 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda tıp kütüphanelerinin temelini, medrese ve darüşşifalar 

oluşturmuştur. İlk medrese Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır. Buradaki kitaplar 

arasında tıp bilimine ait kitaplar da bulunmuştur (Alar, 2001:  305). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kütüphaneye en çok Fatih döneminde önem 

verilmiştir. Fatih Külliyesi içinde bulunan Fatih Darüşşifası ve Fatih Kütüphanesi, 

özellikle tıp eğitim ve öğretiminde en önemli kuruluşlardandır. Fatih sultan Mehmet bu 

külliyede toplam 16 medrese, imaret, tabhane, darüşşifa, kütüphane yaptırmıştır. 

Kütüphanede tıbba ait yayınlarla birlikte toplam 5514 eser bulunmuştur (Atılgan, 2005:  

92; Cantay, 2014: 3).   

Osmanlı Devletinde Anadolu’da hekim yetiştiren ilk tıp kurumu, 1556 yılında 

“Süleymaniye Külliye”si içinde yer alan, bağımsız tıp eğitimi veren “Süleymaniye 

Medresesi”dir  (Zorlu, 2008: 615). Külliye içindeki tıp medresesinde tıbbın temeli kabul 

edilen Galenus ve İbn-i Sina’nın tıp kitapları okutulmuştur (Bayat,  2016:  296-297). 

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda başlayan siyasi ve bilimsel gerileme 

hareketleri XVIII. yüzyılda da devam etmiştir. Avrupa süratle kültür ve bilim hayatında 

ilerlerken, Osmanlı bu ilerlemeye ayak uyduramamıştır. Gerilemenin önüne geçebilmek 

için bazı sistemlerde değişiklik yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin,  İbn-i Sina’nın 

Kanun’u bu dönemde Osmanlıca’ya çevrilmiştir (Bayat, 2016: 319).  

  XIX. yüzyılda batılılaşma hareketleri başlamış ve yönetimin işleyişinde radikal 

değişiklikler yaşanmıştır. XIX. yüzyılın başında Süleymaniye medreselerinde tıp 

eğitimi devam ederken, III. Selim “Tersane Tabibhanesi” (1805)’ni kurdurmuştur. 

Buradaki tıp eğitimi dilinin İtalyanca olmasına ve burada okutulacak tıp kitaplarının, 

dergilerinin Avrupa’dan getirtilmesine karar verilmiştir (Bayat, 2016: 320). 
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 Tıp eğitiminde ilk batılılaşma hareketi 14 Mart 1827’de Şehzadebaşı’ndaki 

Tulumbacı Konağı’nda “Tıphane ve Cerrahhane-i Amire”nin kurulmasıyla başlamıştır. 

Bu okulun açılması modern anlamda ilk tıp eğitiminin başlaması olarak kabul edilmiştir 

(Rukancı, 2014: 190). Burada, kurumsallaşan tıp eğitimi hiç ara vermeden ve sürekli 

yenilerek devam etmiştir. (Öztürk ve Şaylıgil,  2015: 174). Bu tıp okulunun ilk 

kütüphanesi de Galatasaray’a taşındıktan sonra oluşturulmuştur. 1849 yılında Büyük 

Galata Yangını’nda pek az kitap kurtarılabilmiş; yangından sonra özellikle batıdan 

temin edilmeye çalışılan eserlerle kütüphane yeniden oluşturulmuştur (Rukancı, 2014:  

191). 

Cumhuriyetin ilânı ve harf devriminden sonra eğitim ve öğretime verilen önem 

büyük adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. 1933 yılında yapılan Üniversite Reformu ile 

Darülfünün kapatılıp yerine 18 Kasım 1933’te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur 

(Tarlan, 2005: 36). Bu tarihten sonra Türkiye’de tıp fakülteleri üniversitelere bağlı 

olarak oluşmuştur ve kütüphaneleri kurulmuştur.  

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun verilerine göre, 2007 yılında 

üniversiteler bünyesinde, 42 tanesi devlet 7 tanesi vakıf üniversitesi 1 tanesi askeri 

yükseköğretim kurumuna bağlı olan toplam 50 tıp fakültesi ve kütüphanesi 

bulunmaktayken Ocak 2018 itibariyle bu rakamlar 60 devlet 21 vakıf ve 1 askeri 

yükseköğretim kurumuna bağlı olmak üzere 82’ye ulaşmıştır (YÖK, 2018 ). 

 

3.3. Tıp Fakültesi Kütüphanelerinin Amacı, İşlevi ve Önemi 

 

Genel olarak kütüphaneler; bilgi kaynaklarını toplama, düzenleme, koruma ve 

ihtiyaç sahiplerinin kullanıma sunma işlevi gören yani bilgi gibi üst bir ihtiyacı 

karşılamak üzere oluşturulmuş ve belli bir amaç çerçevesinde faaliyet gösteren sistemli 



66 

 

kurumlardır. Birbirinden farklı türleri olan kütüphaneler aynı amaca hizmet eden kültür 

ve eğitim yuvalarıdır. Kütüphanelerin temel amacı; bilgi edinmek isteyen insanların 

ihtiyaç duydukları kaynaklara en uygun yer ve zamanda ulaşabilmeleri ve bu kaynakları 

kullanabilmelerine fırsat sunabilmek için faaliyet göstermektir (Yılmaz, 1998: 3). 

Tıp fakültesi kütüphaneleri, görev, misyon ve amacı sadece hasta bakmak 

olmayan aynı zamanda bilgi üretmek ve tıp eğitimine katkı sağlamak olan tıp 

fakültelerinin en önemli iş birlikçileridir. Tıp fakültesi kütüphaneleri, hastalıklara 

çözüm olabilecek yeni ve daha etkili tedavi yöntemlerinin öğrenilmesine yardımcı 

olabilmek, araştırmalarda bulunan yeni bilgilerin kullanılmasını sağlamak ve tıp 

alanının gelişmesine olanak sunarak, sağlık bilgisine değer kazandırmak amacıyla 

kurulmuşlardır (Alkan, 2003: 132-133).  

Teknolojinin baş döndürücü hızı,  bilgi üretiminin ve ona ulaşabilmenin 

kolaylaşması bilgi kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Tıbbî bilgilerin de teknolojiye 

bağlı olarak hızla değişmesi ve çok fazla kaynağın olması, kaynakların sürekli 

yenilenme ihtiyacını ve nitelikli literatür taramasını gerektirmiş: tıp fakülteleri 

kütüphaneleri, kullanıcıların bilgi gereksinimlerine cevap verebilmek için bu değişime 

ayak uydurmak zorunda kalmışlardır (Henderson, 2014:  405).  

Tıp fakültesi kütüphaneleri; en temelde öğrencisi, akademisyeni ve çalışan tüm 

sağlık personelinin ihtiyaç duydukları bilgiyi, ihtiyaç duydukları yer ve zamanda, arzu 

edilen format ve sınırlıkta, mümkün olan en ekonomik şekilde ulaştırmayı amaç 

edinmiş kurumlardır. Bu tür kurumlardan yararlanılmak istendiğinde genelde zaman 

sınırlı olduğundan anlamlı bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlayacak kişisel destek ve 

yardım verilmesi, ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynağın hemen hazırlanıp sunulması 

kurumun temel değer haline getirmesi gereken bir amaçtır. Bu kütüphaneler tıptaki son 

gelişmelerin yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin hastaların sağlıklarına kavuşturulmasında 
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kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle kütüphanelerin güncel kaynaklardan oluşması ve 

kaynakların güncellenmesi bir diğer temel amaç olmalıdır. 

Tıp fakültesi kütüphanelerinin önemli işlevlerinden biri de Kanıta Dayalı Tıp 

(KDT) çalışmalarıdır. KDT, kütüphanecilikle tıp alanını birbirine yaklaştırmıştır. KDT, 

en kısa tanımıyla hastalıkların tanı ve tedavi sürecine karar verirken daha önce yapılan 

çalışmaların dikkatlice seçilerek doğru şekilde kullanılmasıdır (Sincan, 2003: 64). KDT, 

bireysel hastaların bakımı hakkında karar vermede modern ve en iyi kanıtın vicdani, 

açık, mantıklı ve bilimsel kullanımıdır. KDT, klinik deneyimi ve hasta değerlerini 

mevcut en iyi araştırma bilgileriyle birleştirir. Klinik karar vermede yüksek kaliteli 

klinik araştırmanın kullanımını artırmayı amaçlayan bir harekettir. KDT, etkin literatür 

taraması ve klinik literatürün değerlendirilmesinde resmi kanıtların uygulanması dâhil 

olmak üzere, klinisyenin yeni bilgileri uygulama becerisini gerektirir. KDT için gerekli 

olan güvenilir, doğru, güncel literatür tarama becerisi profesyonel bir düzeydedir, bu 

sebeple ancak işin uzmanları tarafından sağlanabilmektedir (Tarlan, 2005: 7).  

Tıp fakültesi kütüphanesi, eğitimi destekleyen, meslek personeli tarafından 

geliştirilen ve kataloglamış materyalin bulunduğu, eserlerin iyi korunabileceği ve yeterli 

genişlikte bir binaya sahip olmalıdır. Tıp fakültesi kütüphane komitesi kütüphaneciye 

fakülteye uygun materyal seçme konusunda tavsiyede bulunabilir.  Kütüphane tıbbî 

süreli yayınlara üye olmalı ve kullanım durumuna göre devamlılığını sağlamalıdır. 

Kütüphane ayrıca öğrencilerin kendilerini gelişmesine yardımcı olacak donanıma da 

sahip olmalıdır (Stinson, 1982: 129).  

Tıp kütüphanelerinin başlıca amaç ve işlevlerini şu şekilde açıklamak mümkündür 

(Yılmaz, 1998: 3; Işık, 2013: 101): 

 Tıp alanındaki her türlü bilgi ve belgenin bir araya getirilmesi,  
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 Tıp alanında bilgi üretmek ve bu bilgiyi yorumlamak, 

 Bilgi kaynaklarının düzenli hale getirilmesi ve korunması, 

 Öğrenci, araştırmacı, öğretim üyeleri ve uygulamacıların başta eğitim-öğretim 

olmak üzere araştırma ve klinik uygulama çalışmaları ve arzularının karşılanması. 

 Kullanıcıların doğru, güvenilir ve güncel bilgiye en kısa zamanda ve en etkili 

şekilde ulaşmasının sağlanması, 

 Ülkenin kalkınması için gerekli bilgi ve teknolojilerin üretimine destek 

sağlamak, 

 Bilgi kaynaklarını korumak, 

 Eğitime destek vermek, 

 Araştırmalara kaynak sağlamak, 

 Boş zamanları faydalı biçimde değerlendirme alanı sağlamak. 

 KDT araştırmalarına destek ve bilgi ve belge sağlamak. 

Tıp fakültesi kütüphaneleri sayesinde araştırmacılar, kendi imkânlarıyla hızlı 

ulaşamayacakları sağlık alanı kaynakları ve teknolojilerine doğru, hızlı ve etkin biçimde 

erişebilirler.  Tıp alanında yazılı, basılı, işitsel, görsel, elektronik gibi her türden bilgi 

kaynağını tıp kütüphaneleri derler, düzenler ve bunlara erişimi sağlar. Tıp 

kütüphaneleri; tıp bilimi çalışma, araştırma ve uygulamalarının gelişmesinde önemli rol 

oynar. 

Tıptaki son gelişmelerden yararlanılarak yeni tanı koyma ve tedavi yöntemlerine 

sahip bilgiyi içeren literatür barındırması açısından hastalara iyileşme yolunda çözüm 
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sunabileceği için tıp kütüphanelerinin eğitime, araştırmaya ve insan sağlığına katkıları 

çok büyüktür. Araştırmacılar çeşitli ortamlarda yayınlanan en son tıbbî araştırmaları 

yapabilmek için uzmanlaşmış kütüphane hizmetlerine ihtiyaç duyarlar bu da ancak tıp 

fakülteleri kütüphaneleri ile sağlanabilir. 

 

3.4. Tıp Fakültesi Kütüphanecisinin Kütüphanedeki Önemi  

 

 Hızla değişen teknolojik ilerlemelerin bilgi patlamasına sebep olması, üretilen 

bilgilerin içinden doğru ve güncel olanın seçilmesini zorlaştırmıştır. Bu durumdan en 

çok etkilenen alan ise tıp bilimi ve tıp eğitimidir. Tıp eğitiminin devamının 

sağlanabilmesi için tıp kütüphanelerine önemli görevler düşmektedir; tıp fakültelerinin 

kullanıcısının işine yarayacak bilgiyi bulundurması ve bu bilgiyi mümkün olan hızla 

ihtiyaç sahibine ulaştırması tıp fakültesi kütüphanesinin başat görevidir. Tıp fakültesi 

kütüphanelerinin bu önemli görevi de ancak tıbbî kaynaklar hakkında eğitim almış 

kütüphanecileri ile yerine getirilebilir.  

İlk kez 1974 yılında Klinik Tıp Kütüphaneciliği (KTK) olarak tanımlanan tıp 

kütüphaneciliği, kütüphaneciliğin tıp alanındaki boyutunu artırmıştır. KTK,  

kütüphaneci sağlık çalışanına aradıkları bilgiye ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan 

literatürü tarayarak en geç 24 saat içinde ilgili kişiye ulaştırması esasına dayandırılmıştır 

(Tarlan, 2005: 7).  

Günümüzde birçok tıp fakültesi kütüphanesinde, kütüphaneciler KDT esaslarına 

dayanarak kullanıcılarına hizmet vermektedirler. KDT kavramı tıp kütüphanecisi işini 

hem daha zorlaştırmış hem de ona yeni görevler yüklemiştir. Bunların en başında ise 

kütüphaneci, kullanıcısına aradığı bilgiyi, bilgi kirliliği içinde kaybolmadan bulmasına 
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yardım edebilmek için tıbbî literatür bilgisini geliştirmeli alanında uzmanlaşmalı ve 

gerekiyorsa eğitim almalıdır.  

 

3.5. Tıp Fakülteleri Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler 

 

Kütüphaneler birer bilgi işletmeleridir ve hizmet verdikleri kitlenin ihtiyaçlarını 

hızlı, doğru ve verimli biçimde karşıladıkları sürece varlıkları anlamlı hale gelir. 

Kütüphanelerin varlıklarının anlam kazanması ancak hedef kitleye odaklanılarak 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi de ancak sağlıklı ve etkin bir 

iletişimin kurulmasıyla mümkün olabilmektedir. Hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerini 

tespit edip ona göre bir hizmet vermek kütüphanelerin görevleri arasında bulunmakla 

birlikte her kurum gibi kütüphanelerin de ürün ve hizmetlerini mevcut ve potansiyel 

kullanıcı kitlesine tanıtması gerekmektedir (Yılmaz, 1998: 11, 13). 

Tıp fakültesi kütüphanelerinde halkla ilişkiler çalışmalarına geçmeden önce, 

kütüphanelerde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel gelişiminden kısaca bahsetmek 

yerinde olacaktır.  

Halkla ilişkiler, tarihin erken dönemlerinden itibaren tüm dünyada ve tüm hizmet 

alanlarında olduğu gibi bilgi hizmeti sunan kütüphanelerin de temel faaliyet 

alanlarındandır. 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında kullanılan “publicity” (tanıtım) 

terimi, daha önce kütüphaneler için kullanılan “reklam” teriminin yerine kullanılarak 

“tanıtım” kavramı kullanılmıştır (Kies, 1987: 18). İlk defa bu dönemde Denver Halk 

Kütüphanesi yeni hizmetlerini tanıtarak halkla ilişkiler faaliyeti gerçekleştirmiştir 

(Çağlar, 2007: 10). 



71 

 

1910-1920 yıllarında kütüphanelerde halkla ilişkiler çalışmalarını içeren eserler 

yazılmıştır (Kies, 1987: 21). 

1950’lerde Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association-ALA) 

ve Ulusal Kitap Komitesi işbirliği ile ilk kez Ulusal Kütüphane Haftası düzenlenerek 

kütüphanelerin bir yıllık çalışmalarının ortaya konulması istenmiş, bu sürede de 

kütüphanecilere tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmeye başlanmıştır 

(Kies, 1987: 28-29). 

Halkla ilişkiler çalışmalarında görülen gelişmelerden sonra halkla ilişkilerin 

kütüphanelerdeki rolü giderek kavranmaya başlamış, gelişen teknolojiyle birlikte halkla 

ilişkiler araçları da gelişmiş ve halkla ilişkiler kütüphanelerin ayrılmaz bir yönetim 

fonksiyonu olmuştur. 1970’lerde de üniversite kütüphanelerinde daha kapsamlı halkla 

ilişkiler çalışmaları yapılmaya başlanmıştır (Çağlar, 2007: 4-5).  

Eğitime ve araştırmaya büyük destek sağlamakla görevli olan üniversite 

kütüphanelerinin bilgi hizmetlerini üst düzeyde gerçekleştirmesi en önemli 

sorumluluklarındandır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için kütüphanelerin planlı, 

sistemli halkla ilişkiler çalışmaları yapması, kullanıcı ya da potansiyel kullanıcıları ile 

sürekli ve sağlam ilişkiler kurarak, karşılıklı bilgi akışını sağlamalıdır (Öndoğan, 2010: 

445). 

Kütüphanelerin hizmet vermekle yükümlü oldukları bir kitle vardır. 

Kütüphanelerde “halk” deyimi bu kitleyi içerir. Üniversite kütüphanelerinin “halk”ı da 

öğretim üyesi, araştırmacı, öğrenci ve tüm diğer personeldir. Üniversite kütüphanesinin 

en iyi şekilde hizmet verebilmesi için halkını iyi tanıması, halkının özelliklerini ve 

isteklerini iyi bilmesi gerekir. Ancak halkından gelen talepler doğrultusunda kendini 

yenileyen kütüphaneler üniversitenin ayrılmaz bir parçası olabilirler (Fındık, 1988: 71). 
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Kütüphanelerin varoluş amacı olan,  kullanıcısına doğru, güvenilir, eksiksiz 

bilgiyi zamanında ulaştırması için kütüphanenin kullanıcısını tanıması ve kendisini ona 

tanıtması gerekir, bu tanıma ve tanıtma işi de sadece planlı halkla ilişkiler çalışmalarıyla 

mümkün olabilir. 

Üniversite kütüphanelerinde yapılan halkla ilişkiler çalışmalarında öğrenciler, 

akademisyenler, araştırmacılar ve diğer personelin kütüphaneyi en etkili şekilde 

kullanabilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Üniversite kütüphanelerinde halkla 

ilişkiler çalışmaları, kütüphane çalışanlarının hepsinin birlikte kullanıcılarıyla iyi 

ilişkiler kurması ile verimli olabilir. Kütüphane personelinin tamamının- yöneticisinden, 

güvenlik görevlisine, teknik elemanından, temizlik personeline kadar- bir ekip olarak 

halkla ilişkilere önem vermesi, verilen hizmetleri iyi bilmesi ve benimsemesi ile 

üniversite kütüphanesi nitelikli hizmet verebilir. 

 

3.5.1. Tıp Fakülteleri Kütüphanelerinde Halkla İlişkilerin Amacı ve Önemi 

 

Halkla ilişkiler tüm kütüphanelerde olduğu gibi tıp kütüphanelerinde de kendi 

faaliyetlerini tanıtmak ve benimsetmek, halkı aydınlatmak, yönetim ve kütüphaneye 

yönelik olumlu algı, tutum ve davranış gelişmesini sağlamak, yönetimsel kararların 

doğruluk derecesini yükseltmek, hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli sağlanması için halk 

ile kütüphane iş birliğini sağlamak ve işlerin kolay yürütülmesini gerçekleştirmek ve 

halkın istek, tavsiye, telkin ve şikâyetlerini tespit ederek cevaplamak amaçlarına hizmet 

etmektedir (Yılmaz, 1998: 11). 

Halkla ilişkilerin tıp fakülte kütüphanelerindeki amaçlarını şöyle sıralamak 

mümkündür:  
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 Kullanıcıyı aydınlatmak, bilgilendirmek ve iş birliğine teşvik etmek;  

 Kütüphaneyi ve koleksiyonunu, yeni gelen yayınları ve kütüphanenin sunduğu 

hizmetleri kullanıcı ve potansiyel kullanıcılara tanıtabilmek için duyurusunu 

yapmak;  

  Kullanıcılarına ve potansiyel kullanıcılara kaynaklara nasıl ulaşabileceğini ve 

sunulan hizmetleri nasıl kullanacağını göstermek;  

 KDT çalışmaları için elde edilen kaynak ve veri tabanları hakkında bilgi vermek, 

eğitim seminerleri düzenlemek;   

 Kullanıcılarla sürekli etkileşim halinde bulunmak, geri bildirime önem vermek, 

kullanıcıların öneri, şikâyet ve isteklerini toplayarak kütüphanenin gelişmesini 

sağlamak. 

Tıp fakülteleri kütüphanelerinde üretilen hizmetleri kullanıcıların önerilerine göre 

yeniden gözden geçirmek ve düzenleyebilmek için karşılıklı etkileşim kurulabilecek bir 

alan olan halkla ilişkilerin titizle yapılması gerekmektedir. Kullanıcı beklentileri 

bilinmeden hazırlanan kütüphane hizmetleri kısıtlı bir alana hitap etmekten ileri 

gidemeyecektir. Bu nedenle halkla ilişkilerin doğru anlaşılması ve uygulanması tıp 

fakültesi kütüphanelerinde kritik bir öneme sahiptir. 

 

3.5.2. Tıp Fakültesi Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Personelinin Önemi 

 

Tıp fakülteleri kütüphanelerinde görev yapacak halkla ilişkiler uzmanı, 

kütüphanecilik hizmetleri ve alanıyla ilgili tüm yenilikleri takip ederek kütüphane 

dermesinin güncelliğini koruyacaktır.  
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 Kullanıcılarla olan iletişimde özellikle kriz anlarında diğer personele destek 

sağlayarak, kütüphanenin veriminin düşmesine engel olabilecektir. 

Halkla ilişkiler çalışmalarının planlaması aşamasında katkı sağlayacaktır. 

Halkla ilişkiler çalışmalarının sonunda elde edilen verileri daha iyi 

değerlendirebilecektir.  

 

3.5.3. Tıp Fakülteleri Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Hizmetleri 

 

3.5.3.1. Ödünç Verme Hizmeti 

 

Kütüphanenin sahip olduğu her türlü materyalin, kullanıcının isteği 

doğrultusunda seçilerek, kütüphane dışında okumak, dinlemek ya da izlemek için belirli 

bir süreliğine ihtiyaç sahibine ödünç olarak verilmesidir.  

 

3.5.3.2. Kütüphaneler Arası Belge Sağlama / Ödünç Verme Hizmeti 

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtildiği üzere, devlet nüshaları, yazma ve 

nadir eserler dışındaki tüm kütüphane materyali kütüphaneler arası ödünç verilebilir.  

 Kurumlar çoğu zaman kendi güçleriyle aşamayacakları sorunları çözmek için 

işbirliğine giderler. Bu hem akıllıca hem de çağdaş bir yöntemdir. Bilgi gereksinimini 

karşılamak üzere kurulan kütüphanelerde bu işlevi benimsemektedir. Basılı ve 

elektronik ortamda artan yayın sayısı sebebiyle, üretilen tüm belgelere sahip olmak 

oldukça güçleşmiştir. Kütüphane koleksiyonlarına çok büyük bütçe ayıran kütüphaneler 

bile bu hıza yetişemez ve bu maddi olanağı sağlayamaz durumdadırlar. Bu durum da 

kütüphaneler arası belge sağlama/ödünç verme hizmetini zorunlu kılmaktadır. 
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Kütüphaneler arası ödünç verme kütüphane kurumu için en somut işbirliğidir (Alkış ve 

Yılmaz, 2008). 

 

3.5.3.3. Danışma Hizmeti 

  

Danışma hizmetleri, kütüphane ve kaynaklarla ilgili temel sorulara cevap veren ve 

kütüphane sistemindeki bilgi kaynaklarının çeşitliliği ile kütüphanenin nasıl 

kullanılacağını öğreterek kullanıcılara yardım eden ve potansiyel kullanıcıları da 

kazanmak için kütüphane personeli tarafından yapılan, geniş bir bilgilendirme 

hizmetidir. Bu hizmetler, telefonla, web üzerinden, e-posta ile “kütüphaneciye sor” 

butonları ile ya da yüz yüze verilebilir. Bu işlem sadece anlık sorunu çözemeye değil, 

aynı zamanda kullanıcıları tanımaya da yarayan en önemli hizmetlerdendir.  

Danışma hizmeti kapsamında verilen hizmetler şunlardır:  

a) Kullanıcılara yardım etmek. 

b) Okuyucuların kayıtlı bilgi evreninden en iyi seçimleri yapmalarına yardımcı 

olmak. 

c) Kullanıcılarına kütüphanenin değerini göstererek, kütüphanenin verdiği 

araştırma desteğini belirtmek (Umoh, 2017:  155). 

 

3.5.3.4. e-Kaynaklar Hizmeti:  

 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi kütüphaneler de 

değişime uğramıştır.  Dijital ortamda üretilen ya da daha sonra dijitalleştirilen belgelerin 
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sayıca çokluğu ve giderek hızla artması ulaşımda büyük zorluklarla karşılaşılmasına 

sebep olmuştur. Özellikle tıp alanında artan bilgi ve bu bilgilerin kayıt edildiği ortamlar 

çok çeşitlidir. Tıp fakültesi kütüphanesi, kullanıcısının aradığı bilgiye istediği zamanda 

ve en düşük maliyetle ulaşabilmesi için elektronik bilgi kaynaklarını tanımalı ve nasıl 

kullanacağını iyi bilmelidir. 

Elektronik kaynak kullanımını bilmeyen kullanıcıya kütüphaneci tarafından 

bilginin elektronik ortamlarda nasıl bulunacağı, arama stratejisi kullanmanın 

sağlayacağı yararlar, başka hangi kaynakların bulunabileceği gibi seçenekleri tüm 

yönleriyle tanıtılmalı ve öğretilmelidir.  

Ayrıca elektronik kaynakların nasıl kullanılacağının bilgisi kütüphaneciler ya da 

bilgi sahibi kişinin vereceği seminerler, eğitim toplantıları, bloglar, RSS, wikiler ya da 

anında mesajlaşma araçları (telefon, e-mail, sohbet, yüzyüze) gibi halkla ilişkiler 

araçlarıyla yapılabilir.   

 

3.5.3.5. Tıbbî Araştırma Hizmeti  

 

Bilginin tıp araştırmacısına doğru şekilde yayılmasını sağlamak için kütüphanenin 

benimsediği hizmet türüdür. Kütüphaneler, tıbbî araştırmacılar için hem yeni hem de 

daha önce yayınlanmış olan tıbbî dergiler, gazeteler, bültenler, kitaplar, CD-ROM, veri 

tabanları gibi alanlarda kullanıcının araştırma alanına göre kaynak taraması yaparak 

bilgi ve hizmeti verirler (Okeke ve diğerleri, 2017:  25). 
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3.5.3.6. Kanıta Dayalı Tıp Hizmeti  

 

Günümüzde hekimlerin kişisel görüşlerine ve klinik tecrübelerine göre uygulanan 

hasta tedavisi yerine kanıta dayalı çalışmalara bırakmıştır. Artık hekimler sadece kendi 

görüşlerinin değil, kanıt oluşturmuş çalışmaları inceleyerek tedavi yöntemleri 

uygulamak da ve yeni birikimler kazanmaktadır. “Kanıta Dayalı Tıp (KDT), hastaların 

tanı ve tedavi sürecinde karar verirken varolan en iyi kanıtların dikkatli, özenli ve 

akıllıca kullanılmasıdır. “Tanı” “Tedavi Süreci”, “Karar Vermek”, “Varolan En İyi 

Kanıt” ve “Akıllıca Kullanım” gibi kavramlar KDT uygulamasının temel yapısını 

oluşturur (Sincan, 2003: 65). 

KDT uygulamalarına karşı olan görüşlerde ortaya atılan teori; hekimlerin bireysel 

klinik deneyimlerini kullanamadıkları, bu yüzden karar verme özgürlüğünün 

sınırlandığı, yaratıcı, yenilikçi tedaviler uygulayamadıkları yönündedir. Ancak bu yanlış 

bir düşüncedir, çünkü KDT uygulamalarında hekimin bireysel görüşü ve inisiyatifi de 

kanıt değeri taşıyan bilgi de önemlidir (Sincan, 2003: 65).  

Tıp alanındaki artan literatür, tıbbın giderek daha da karmaşıklaşmasına yol 

açmakta bu da zaten zamanı az olan hekimin kanıt tabanlı bilgiyi bulma ve klinik karar 

verme sürecini zorlaştırmaktadır (Yılmaz ve Çöl, 2013: 538). KDT çalışmalarında neyin 

“kanıt” olup neyin olmadığının belirlenmesi önemlidir. KDT uygulamaları için gerekli 

literatür taraması yapabilmek hekimlerin bireysel literatür araştırma bilgisinden daha 

profesyonel bir bilgi gerektirir. Tıp fakültesi kütüphaneleri de tıp alanında uzmanlaşmış 

kütüphanecileriyle bu sürece destek olarak sağlık hizmetinin kalitesinin ve etkinliğinin 

artmasını sağlarlar. 
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3.5.3.7. Güncel Duyuru Hizmeti  

 

Güncel Duyuru Hizmeti (GDH), kullanıcıların ilgi duydukları alanlarla ilgili yeni 

bilgileri duyurmak ve bu sayede kullanıcıların bilgilerini güncel tutmak için verilen 

hizmettir. Tıp alanında ve özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte üretilen belge 

sayısının fazlalığı düşünüldüğünde tıp fakülteleri kütüphanelerinin en önemli 

hizmetlerindendir. 

GDH’nin iki türü vardır: Birincisi, bireysel ya da gruba yönelik hizmetlerdir. 

Bunlar kullanıcıyı ya da grubu daha önceden tanıyarak onların ilgi alanlarına göre yeni 

bilgi sunan hizmetlerdir. Bu hizmetin etkin olabilmesi için ilgilenilen konunun doğru 

anlaşılması, buna göre profesyonel kütüphaneciler tarafından hangi bilgi kaynaklarının 

kullanılacağının belirlenmesi ve bu işlemlerin zamanında yapılması gerekir.  Bu alanda 

bir hafta ile bir ay arasındaki bilgiler verilir İkincisi ise, tüm kullanıcı ve potansiyel 

kullanıcılara yönelik hizmetlerdir. Bunlar da tüm yayınların listesi, indeksler, 

bibliyografik araştırmalar, veri tabanları, süreli yayınlar gibi kütüphane dermesine son 

zamanda katılan materyalin duyurusudur. Bu alandaki bilgiler de günlük ya da haftalık 

olarak verilmelidir (Ashikuzzaman, 2013). 

 

3.5.3.8. Seçmeli Bilgi Yayımı 

 

Seçmeli Bilgi Yayımı (SBY), gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir güncel duyuru 

hizmetidir. SBY, kişisel hizmet kavramına dayanmaktadır. Kişilere yönelik, onların ilgi 

alanlarına göre istemeden sunulan ileri düzeyde bir hizmettir (Pandey, 2016: 58). 

UNESCO SBY’yi düzenli olarak bilimsel bilgi veren hizmet olarak tanımlamıştır 

( Hossain ve İslam,  2008: 32).  
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 SBY hizmeti hem manuel hem de elektronik yöntemlerle verilir. Her iki 

yöntemde de sırayla şu aşamalardan geçmektedir; 

1. Kullanıcının ya da kullanıcı grubunun ilgi alanları belirlenir.  

2. Yeni ya da eski kaynaklar arasından bu kullanıcı ya da grupların ilgi alanlarına 

göre kaynak taraması yapılır. 

3. Kullanıcıya ya da gruba sunulur. 

4. Kullanıcıdan geri bildirim alınır. 

5.  Kullanıcı ya da grup tarafından ek bilgi ya da metnin tamamı istenirse bu 

temin edilmeye çalışılır (Hossain ve İslam,  2008: 31-32). 

 

3.5.3.9. Anlık Mesajlaşma Hizmeti 

 

Anlık mesajlaşma hizmeti akademik kütüphanelerdeki kullanıcılar tarafından en 

çok kullanılan hizmetlerdendir (Işık, 2013: 104). Bu hizmet,  tıp fakültesi 

akademisyenin klinik ya da kanıta dayalı araştırmalarında çok önemli hale gelebilir. 

Özellikle kanıta dayalı tıp tedavisi uygulanırken insan sağlığına doğrudan etkisi 

olacağından son derece değerlidir. 

Tıp fakültesi kütüphaneleri anlık mesajlaşma hizmetini halkla ilişkiler araçlarını 

kullanarak yapabilir. Anlık mesajlaşma için kullanılan halkla ilişkiler araçları; 

Telefonla, Yüz-yüze, E-mail ya da Elektronik Sohbet Yazılımları (Skype, Google talk, 

MSN Messenger vb.) olarak sıralanabilir. 
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3.5.4. Tıp Fakülteleri Kütüphanelerinde Verilen Halkla İlişkiler 

Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar 

 

Kütüphanelerde çok çeşit ve sayıda halkla ilişkiler aracı kullanılabilmektedir. Tıp 

kütüphanelerinde halkla ilişkiler araçları yerinde, zamanında ve ilgi çekici bir biçimde 

kullanılmalıdır. Yazılı araçlarda dikkat çekecek yazı figürleri, resim ve fotoğraflar; 

işitsel araçlarda dinleyenin dikkatini çekebilecek metin ve sloganlar, kullanıcıların 

algılarına hitap etmekte ve seçicilik yaratmaktadır. Bu cezbediciliği yakalayabilmek 

adına ressam, yazar gibi profesyonellerden destek alınması halkla ilişkiler araçlarının 

başarılı kampanya sonuçları üretmesi açısından oldukça önemlidir. Bu tarz uzmanlıkları 

olan kişilerle tam zamanlı, yarı zamanlı veya ihtiyaç oldukça çalışılabileceği gibi iyi 

ilişkiler geliştirerek gönüllülük esasına göre de çalışmalar sürdürmek mümkündür 

(Fındık, 1988: 72- 73). 

Kütüphanelerdeki halkla ilişkiler araçları şu şekilde sıralanabilir:  

 

3.5.4.1.Yazılı ve Basılı Araçlar 

 

Yazı ve baskı tekniği kullanılarak oluşturulan bütün araçlar bu gruptadır.   

Yer Gösteren Tabelalar ve Raf Yönlendirmeleri: Tıp fakülteleri 

kütüphanelerindeki hizmetleri kolaylıkla kullanabilmek için kullanıcıları bilgilendiren, 

yönlendiren, kütüphane planını gösteren renkli, belki ışıklı tabelalar ile kullanıcıların 

aradıkları kaynaklara rahatça ulaşması sağlayan belli bir sınıflama sistemine göre 

dizilmiş rafların başına asılan raf yönlendirmeleri birincil halkla ilişkiler araçlarındandır 

(Harrison, 1982: 92). 
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Anket ve İstatistikler: Tıp fakültesi kütüphanelerin halkla ilişkiler çalışmalarının 

temel araçları olan anket ve istatistiklerden kütüphaneler aktif olarak yararlanır. 

Kütüphanenin sunduğu hizmetlerini tanıtabilmesi ve yeterliliğini ölçebilmesi için 

kullanıcılarına yaptığı kullanıcı memnuniyet anketleri istatistiksel yöntemlerle 

değerlendirilerek yorumlanır.  

El kitapları ve El İlânları: El kitapları resimden çok yazının bulunduğu tıp 

kütüphanesi ile ilgili genel bilgiler, tıbbî kaynaklar ile ilgili bilgilendirme yazıları, tıp ile 

ilgili projelerin tanıtımı için gerekli bilgileri içeren halkla ilişkiler araçlarındandır. İyi 

düzenlenmeli yanlış bilgiler içermemelidir. El ilânları kullanıcılara göre hazırlanır ve 

konulursa (öğrenciler için hazırlanan ilânlar kantine ya da öğretim üyeleri için 

hazırlanan ilânlar yemekhaneye vb.) daha kısa sürede hedef kitlelere duyurulması 

kolaylaşmış olacaktır (Kazancı, 1980: 125). 

Dergi ve Gazete: Tıp fakültesi kütüphaneleri hakkında üniversitenin çıkardığı 

dergiler ve gazeteler kütüphane ile kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlamasında, 

kütüphanedeki hizmetler hakkında bilgi verilmesinde ve yapılan ve/veya yapılacak olan 

etkinliklerin duyurulmasında kullanılan halkla ilişkiler araçlarındandır. Kütüphane 

kendi dergi ve gazetesi yayınlayabilecek bütçeye sahipse bu daha da etkili olacaktır 

(Marshall, 2001: 119).  

Bültenler: Hazırlanması ve yayınlanması en kolay ve en ekonomik halkla ilişkiler 

araçlarındandır. Bu sebeple sıklıkla kullanılırlar. Dergi ve gazetelere göre daha küçük 

boyutta ve yazıdan daha çok haber ve fotoğraf ağırlıklıdır. Özellikle kütüphane içi 

halkla ilişkiler için çok etkilidir.  

Duyuru Panoları: Tıp fakülteleri kütüphanelerinde çoğu mesaj duyuru panolarına 

asılır. Duyuru panoları hem kütüphane içi halkla ilişkiler hem de kurum dışı yani 
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kullanıcı odaklı yazılar olabilir. Kolay, ucuz ve etkili bir yol olduğu için sıklıkla tercih 

edilir. Duyurular mutlaka güncel olmalı, kişilerin zamanını almamalı, günü geçmiş 

yazılar takip edilerek kaldırılmalıdır. 

Broşürler ve Afişler: Broşürler de kütüphaneyi tanıtıcı dokümanlardandır. En 

önemli özelliği tek sayfa ya da birkaç sayfadan oluşmasıdır. Broşürler de el ilânlarında 

olduğu gibi kullanıcılar özgü hazırlanabilir. Öğrencilere ya da öğretim üyelerine ya da 

personele dağıtılan broşürler farklı olabilir.  

Afişlerde ise genellikle renkler, resimler ya da fotoğraflar yer alır; afişler kişilerin 

bir bakışta görebilecekleri büyüklükte olmalı ve bunun için uygun yerlere asılmalıdırlar 

(Tutar ve diğerleri, 2005: 149). 

Yıllıklar ve Raporlar: Tıp fakültesinin kütüphanesinde bir yıl içinde yapılmış tüm 

etkinlikleri ve istatistikleri içeren yıllıklar ve raporlar özellikle kurum içi halkla ilişkiler 

araçlarındandır. Diğer kütüphanelere de ücretsiz olarak gönderilen yıllıklar aynı 

zamanda basın kuruluşları için de önemli haber kaynaklarıdır (Tutar ve diğerleri, 2005: 

151).  

Dilek/Şikâyet/Öneri Kutusu: Dilek kutuları günümüzde daha çok kütüphanelerin 

e-posta adreslerine yönelmiş olsa da hala klasik ve etkili bir halkla ilişkiler aracı olan 

dilek kutuları kullanılmaktadır. Kütüphane ile ilgili her türlü dilek/şikayet/öneri bu 

kutulara yazılarak atılabilir.   

Bayram, Tebrik Kartları ve Mektup: Tıp fakültesi kütüphanesi adına gönderilen 

tebrik ve bayram kartları da kullanıcıda kütüphane ile ilgili olumlu imaj oluşturması 

açısından önem taşıyan halkla ilişkiler araçlarındandır.  
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Mektuplarda da kütüphane ile ilgili her türlü bilgi kişiye özel olarak yazılabilir. 

Bir yeniliğin ya da bir aktivitenin duyurulması, bir etkinliğe davet edilmesi ya da bir 

konuda görüş sormak için mektuplardan yararlanılır (Gürgen, 1997: 100-101). 

 

3.5.4.2.Sözlü Araçlar 

 

 Sözlü araçlar, karşılıklı iletişim sağlayıp anında geri bildirim alabileceğinden en 

etkili halkla ilişkiler araçlarındandır.   

Yüz Yüze Görüşme ve Telefon Görüşmeleri: Sözlü araçlardan yüz yüze ve 

telefon görüşmelerinde iletişim karşılıklı olarak sağlanır. Konu daha açık belirlenir ve 

genellikle daha hızlı çözümlenir. Özellikle yüz yüze görüşmelerde jest ve mimik de 

kullanılabileceğinden daha etkili bir yöntemdir.   

Toplantılar, konferanslar, eğitim seminerleri: Enformasyon ve düşüncelerin 

aktarılabildiği toplantılar, bir konuda bilgi vermek amacıyla düzenlenen konferanslar, 

kütüphane kaynaklarını kullanmak, elektronik kaynaklara erişim, araştırma yöntemleri 

gibi konularda uygulamalı ya da teorik eğitim seminerleri düzenlemek de karşılıklı 

iletişim araçlarından ve etkili uygulamalardandır. Kütüphane haftasında yapılan 

toplantılar, söyleşiler vb. etkinlikler tanıtım için en etkili zamanlardandır. Bunlar yüz 

yüze yapılacağından karşıdakinin düşüncelerini bildirmelerine olanak sağlar. Bu sebeple 

etkili araçlardandır.  

Tanıtım Stantları: Üniversitelerin tanıtım haftalarında kurulan stantlara 

eklenebilen “kütüphane tanıtım stantları” özellikle potansiyel kullanıcılar için oldukça 

etkili yöntemlerdendir. Burada mutlaka halkla ilişkiler eğitimi de almış meslekten bir 

kütüphaneci bulunmalı ve bu kişi tanıtımı yapmalıdır (Yenikurtuluş, 2007: 53). 
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3.5.4.3.Görsel - İşitsel Araçlar 

 

Göze ve kulağa hitap ederek görme ve dinleme yoluyla iletileri karşı tarafa 

götüren halkla ilişkiler araçlarıdır. 

Televizyon: Televizyon, çok yaygın bir iletişim aracıdır. Hem görsel hem de 

işitsel iki türlü etkisi olan bir araçtır. İnsanlar genelde dergi ya da gazete okumak yerine 

televizyon izlemeyi tercih ederler. Bu sebeple kütüphane eğitim ve kültür 

programlarında tanıtılırsa televizyon çok etkili bir halkla ilişkiler aracıdır. 

Radyo:  Radyo da televizyon yaygın halkla ilişkiler araçlarındandır. Radyo 

dinlerken başka işler de yapılabileceğinden oldukça fonksiyonel bir iletişim aracıdır. 

Üniversite kendi kanalı varsa buradan kütüphanesiyle ilgili birçok haberi duyurabilir.   

Video Konferans - Film: Video konferans sağladığı görüntülü iletişim sayesinde 

özellikle tıbbî eğitim için çok etkili bir araçtır. Kütüphanenin kullanıcısına görsel olarak 

anlatılmak istenen her türlü bilgi bu şekilde ulaştırılır. Dünyanın herhangi bir yerinden 

bile kullanıcı kütüphanesinden yararlanabilir (Acar, 2012: 72). Filmler de görsel işitsel 

araçlardandır. Üniversitenin uygun bir yerinde (konferans salonu gibi) hem 

üniversitenin hem de kütüphanenin faaliyetlerini anlatan video ve filmler sürekli 

gösterilebilir. Ya da kütüphanede bulunan herhangi bir hizmeti tanıtırken bu araçlardan 

yararlanılabilir. 

 

3.5.4.4. İnternet Kullanımının Gerekli Olduğu Araçlar 

 

Web Sitesi: Günümüzde tıp fakültesi kütüphane kullanıcıları kütüphaneye 7/24 

erişmek istemektedirler fiziksel olarak ulaşamayacakları durumlarda kütüphaneden 
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yararlanabilmek ya da kütüphanedeki değişiklikleri ya da hizmetleri öğrenebilmeleri 

için kütüphanelerin bir web sayfası olması gerekmektedir (Işık, 2013: 112). Web 

sayfaları kütüphane ile ilgili genel bilgilerin verildiği, açılış/kapanış saatleri, verilen 

hizmetler, veri tabanları, elektronik yayınlar, koleksiyonun özelliği hakkında bilgi veren 

bir halkla ilişkiler aracıdır. Özellikle kütüphanelerin en önemli halkla ilişkiler hizmeti 

olan güncel duyuru hizmeti için en yaygın kullanılan ve en etkili araçlardandır. Ayrıca 

kütüphanelerin web sitelerinde çevrimiçi katalog, elektronik kütüphane, kütüphaneciye 

sor gibi kullanıcıya kütüphaneye gelmeden bilgiye ulaşmasına yardımcı olan sekmeler 

de bulunur. 

E-posta:  E-posta hem kurum içi hem kurum dışı halkla ilişkiler çalışmaları için 

yine etkili, hızlı ve ekonomik araçlardandır. E-posta kişisel olabileceği gibi spesifik 

gruplara da iletilebilir. Duyurular, hatırlatmalar, uyarılar, kutlamalar, yönlendirmeler 

gibi bazı mesajları e-posta yoluyla gönderebiliriz (Wolfe, 1997: 141). Günümüzde 

kullanıcı memnuniyet anketleri gibi kütüphanenin gelişimi için gerekli bazı geri 

bildirim çalışmaları da e-posta yoluyla yapılabilmektedir.  

Bloglar: Bloglar anında, etkili, ekonomik, karşılıklı olduğundan yine önemli 

araçlardandır. Bilgi ve fikir paylaşımında bulunulmasına olanak sağlayarak yeni 

bilgilerin oluşmasına da etki ederler (Deperlioğlu ve Köse, 2010:338). 

Web günlüğü olarak da adlandırılan bloglar, genellikle yeni yazı ve yorumlardan 

eski yazı ve yorumlara doğru sıralı bir halde sunulan web tabanlı bir iletişim 

platformudur. Yayıncının seçimine göre kullanıcılar yazılara yorum ekleyebilir, görüş 

belirtebilirler. Bloglar başka web sitelerine bağlantılar sağlar. Bloglar, bilgi paylaşımı 

ve çeşitli bağlantılar kurmak için kütüphanelerde kullanılan araçlardandır (Işık, 2013:  

104). 
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Sosyal Ağlar: İnsanlar zamanlarının çoğunu sosyal ağlarda geçirmektedir. Bu 

sebeple tıp fakülte kütüphanelerinin sosyal ağlarda hesapları olmalı ve sürekli 

güncellenmelidir.  Sosyal ağları kullanarak kütüphane hakkında bilgiler verilir, özelikle 

görsel-işitsel mesajlar çok etkili olabilir. Hızlı geri bildirim ve soru-cevap olanağı 

olduğu için teknolojik ilerlemelerle çok kullanılır hale gelmişlerdir. 

Wikiler: Kütüphanelerde kullanılan wikiler kullanıcıların belirli konular üzerinde 

bilgilerini aktardıkları yerlerdir. Başka bir kullanıcı da bu bilgilere başka ya da yeni 

bilgiler ekleyebilir (Deperlioğlu ve Köse,  2010:  339). Tıp Fakültesi kütüphane ve bilgi 

merkezlerinde danışma ve bilgi hizmetleri için kullanılan bir araçtır (Okeke, 2017:29). 

Podcasting: Ses veya video dosyalarını internette kullanıma sunmak için 

yararlanılan araçlardandır. Podcastlar, bilgisayarda dinlenebilir, izlenebilir ya da 

taşınabilir cihazlarla taşınabilir. Powerpoint görüntüleri de içerebilir (Thomson, 2010:  

2).  

Slayt, video ve fotoğraf: Tıp kitaplarında ve dergilerindeki tıbbî görüntüleri, 

atlasları ve eğitim videolarını paylaşmak için kullanılan araçlardır. Kütüphaneciler 

kullanıcılarına daha iyi hizmet için bunları dijitalleştirebilirler (Okeke, 2017: 29). 

Really Simple Syndication (RSS) bağlantıları: Kullanıcıların ilgi duydukları, 

siteye eklenen yeni öğeler hakkındaki bilgileri ve bu bilgilere kullanıcıların kolay ve 

hızlı erişebilme olanağını sağladığı için bir Seçmeli Bilgi Yayımıdır (Okeke, 2017: 29).  
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3.5.4.5 Etkinlikler 

 

Kütüphanelerde düzenlenen etkinlikler kütüphanenin kimliğini, tarzını, kültürünü, 

hizmetlerine güvenini, kullanıcı ve potansiyel kullanıcılarına verdiği değeri anlatmak 

için en iyi yollardır. 

Sergiler: kütüphanecilikte sergiler kütüphane içinde veya dışında açılacak kitap 

sergileri en ilgi gören ve klasikler arasında yer alan sergi etkinliğidir. Bunun dışında 

afiş, pankart, fotoğraf sergileri kütüphanelerin vazgeçilmez halkla ilişkiler 

faaliyetlerindendir (Fındık, 1988: 73). Son dönemde sağlık bilimleri alanında 

mikroskobik fotoğraflar oldukça ilgi görmektedir.  

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Balo, yemek, kokteyl, toplantı, onurlanma ve 

anma törenleri sosyal ve kültürel faaliyetlerdendir. Bu etkinliklerde kütüphanenin 

tanıtımı yapılabilir. Özellikle potansiyel kullanıcılar etkilenerek kütüphaneye 

kazandırılır. 

Yarışmalar: Farklı yarışmalar düzenlenmesi ve/veya başka kurumlarca 

düzenlenen yarışmalara katılarak kütüphanenin adını duyurabilir böylece kütüphane 

sempati ve potansiyel kullanıcının ilgisini kazanabilir. 

Geziler: Bir diğer halkla ilişkiler aracı olan geziler kurum içi birlik, kaynaşma ve 

bağlılık yaratmak adına oldukça yararlıdır. Kurumun mali durumuna göre şehir içi, 

şehirlerarası veya yurt dışı seyahatler hem kurum içi ruhu kuvvetlendirirken hem de 

gidilen yerlerde tanıtım yapma ve kamuoyu oluşturmada etkili olmaktadır (Fındık, 

1988: 73). 

Kütüphanecilik halkla ilişkilerinde teknik, bilgi ve uzmanlığın yanı sıra 

yaratıcılık, özgünlük ve samimiyet de oldukça önemli rol oynamaktadır. Tıp 
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kütüphanelerinde ise halkla ilişkiler araçlarının sağlık bilimleri alanına uygulandığından 

daha özenli ve ilgi çekici biçimde kullanılması özelikle önemlidir.   

Kütüphaneler halkla ilişkiler etkinliklerinde genel olarak kütüphane haftalarını 

tercih etmektedirler. Bu kapsamda; bültenler hazırlamak, kitap ve kütüphane temalı 

filmler yapmak, kitap sergileri açmak, kitap ve bilginin önemini vurgulayan 

konferanslar düzenlemek, kitap sergileri açmak ve afiş-pankart asmak tercih edilen 

etkinliklerdendir (Yılmaz, 1998: 13).  Kütüphane haftalarında ne kadar etkinlik 

yapılacağı, bunların neler olacağını içeren Yıllık Kültürel Etkinlik Planı kütüphanelerce 

hazırlanır. Yıllık yapılacak kültürel etkinlikler kullanıcı gereklerince yüz yüze iletişim, 

anketler ve faaliyet raporu gibi resmî belgelerden yararlanarak tespit edilir. Yıllık 

kültürel etkinlikler tüm yıla yayılır ve belirlenen tarihlerde yapılması zorunludur. Ulusal 

özel günler hariç her kütüphane her ay en az bir özgün kültürel etkinlik yapar. Etkinliğin 

konusu kütüphanecilik ile ilgili ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. 

Bölgenin sosyal ve ekonomik yararı etkinliklerin kriter aldığı bir konudur. Çok amaçlı 

salonlar veya konferans salonları kültürel etkinliklere uygun alanlardır, bu tür alanlar 

mevcut değilse kütüphanenin etkinliğe uygun bölümleri veya halkın yoğunlukla olduğu 

mekânlarda etkinlikler yapılır. Görsel yazılı basın, diğer kurum ve kuruluşlar, sivil 

toplum kuruluşları kütüphanelerin kültürel etkinlik paydaşlarıdır. Etkinlikler kütüphane 

hizmetlerini aksatma sebebi değildir. Hem kütüphane performansını ölçmek hem de 

kamuoyuna duyurmak amaçlarıyla görsel veriler etkinliğe eklenir (YÖK, 2018: 19-20). 



 
 

4. ANKARA’DAKİ TIP FAKÜLTELERİ KÜTÜPHANELERİNDE HALKLA 

İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

“Ankara’daki Tıp Fakülteleri Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler” başlıklı tezin için 

Ankara’daki dokuz üniversitenin kütüphanelerinde çalışan toplam yetmiş iki personele, 

29.04.2019-31.05.2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar 

SPSS programında değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.  

Tablo 1. Üniversitelere Göre Kütüphane Personelinin Görevleri 

 

Tıp fakülteleri kütüphanelerinde bilgi ve belge alanından mezun meslek personeli 

olması ve uzun süreli çalışması hizmetlerin daha verimli olmasını sağlamaktadır. 

Üniversiteler Kütüphanedeki Görev  

 Yönetici Kütüphaneci Uzman Diğer Toplam 

Ankara 

Üniversitesi 

 

1 

 

1 

  

5 

 

7 

Hacettepe 

Üniversitesi 

  

5 

  

4 

 

9 

Gazi Üniversitesi 1 4 7 8 20 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

  

 

1 

   

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

 

1 

   

1 

 

2 

Başkent 

Üniversitesi 

 

1 

 

3 

 

3 

 

23 

 

30 

Ufuk 

Üniversitesi 

 1   1 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

1 

    

1 

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

    

1 

 

1 

Toplam 5 15 10 42 72 

 

Anket uygulanan 72 kişiden 5’i yönetici, 15’i kütüphaneci ve 10 kişi de uzman 

olarak çalışmaktadır. Diğer seçeneğini işaretleyen 42 yardımcı personel olarak 

çalışmaktadır.  
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Tablo 2. Üniversitelere Göre Çalışan Personelin Eğitim Durumu 

 

Üniversiteler Eğitim Durumu 

 Ortaokul Lise Ön 

lisans 

Lisans Tezli 

YL. 

Tezsiz 

YL. 

Doktora Toplam 

Ankara 

Üniversitesi 

  

4 

  

2 

 

1 

   

7 

Hacettepe 

Üniversitesi 

1 1  6  1   

9 

Gazi 

Üniversitesi 

  

1 

 

1 

 

17 

 

1 

   

20 

Ankara 

Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

    

 

 

1 

    

 

 

1 

Lokman 

Hekim 

Üniversitesi 

     

 

1 

  

 

1 

 

 

2 

Başkent 

Üniversitesi 

  

8 

 

2 

 

15 

 

5 

   

30 

Ufuk 

Üniversitesi 

     

1 

   

1 

Sağlık 

Bilimleri 

Üniversitesi 

    

 

1 

    

 

1 

Yüksek 

İhtisas 

Üniversitesi 

     

1 

   

1 

Toplam 1 14 3 42 10 1 1 72 

 

Tüm üniversitelerdeki eğitim durumuna baktığımızda 1 doktora, 11 tezli/tezsiz 

yüksek lisans, 41 de lisans mezunu personel olduğu anlaşılmaktadır. Anket uygulanan 

tüm üniversitelerdeki yöneticiler Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunudur.  Lokman 

Hekim Üniversitesi yöneticisi Doktora eğitimine devam ederken, Ankara Üniversitesi 

ve Başkent Üniversitesi yöneticileri, alanlarında Yüksek Lisans yapmışlardır. 

72 personelden 54 personelin lisans ve üstü derecelerde eğitim almış olmaları tıp 

fakülteleri kütüphaneleri için önemli bir kazançtır.  
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Tablo 3. Üniversitelere Göre Personelin Çalışma Süresi 

 

Üniversiteler Çalışma Süresi 

 1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 yıldan 

fazla 

Toplam 

Ankara 

Üniversitesi 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

7 

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

4 

 

3 

 

1 

 

1 

 

9 

Gazi Üniversitesi 2 6 2 10 20 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

 

 

1 

    

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

 

1 

   

1 

 

2 

Başkent 

Üniversitesi 

 

19 

 

4 

 

2 

 

5 

 

30 

Ufuk Üniversitesi  1   1 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

    

1 

 

1 

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

 

1 

    

1 

Toplam 29 15 6 22 72 
 

Tabloya göre Ankara Üniversitesi’nde çalışan 7 kişiden 4’ü 16 yıldan fazla 

çalışıyor. Gazi Üniversitesinde çalışan 20 kişiden 10’u 16 yıldan fazla çalıştığını 

belirtmiştir. Diğer üniversitelerde ise uzun süreli çalışan sayısı düşüktür.   
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Tablo 4. Halkla İlişkilerle İlgili Eğitim Durumları 

 

Başarılı halkla ilişkiler çalışmaları için kütüphane personelinin halkla ilişkiler 

eğitimi alması önemlidir. 

 

Soruyu 

Cevaplayan 

Üniversiteler 

Yönetici Kütüphaneci Uzman Diğer Toplam Ankete Katılan 

Toplam 

Personel 

Ankara 

Üniversitesi 

1   4 5  

7 

Başkent 

Üniversitesi 

1   8 9 30 

Gazi 

Üniversitesi 

1   2 3 20 

Hacettepe 

Üniversitesi 

 1   1 9 

Ufuk 

Üniversitesi 

 1   1 1 

       

Toplam 3 2  14 19 72 

 

  

Tabloda ankete katılan 72 kişiden 19 kişi halkla ilişkiler eğitimi aldığı 

görülmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi personelinden halkla 

ilişkiler eğitimi alan personel bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi’nde çalışan 7 kişiden 5’i halkla ilişkiler eğitimi almıştır. Bunlardan 1’i de 

yöneticileridir. Başkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden de yöneticiler bu eğitimi 

almıştır. Hacettepe ve Ufuk Üniversitesi’nde ise 1’er kütüphaneci halkla ilişkiler 

eğitimini aldığını belirtmiştir.   

72 personelden sadece 19 kişinin (%26.3) halkla ilişkiler eğitimi almış olması, 

halkla ilişkiler çalışmalarına yeterince önem verilmediğini göstermektedir. Bu tablo 

hipotezimizi kanıtlayan tablolardan biridir. 
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Tablo 5.  Üniversitelere Göre Kütüphanelerde Kullanılan Geleneksel Halkla 

İletişim Araçları 

Geleneksel halkla iletişim araçlarının her üniversitede devamlı ve yoğun bir 

şekilde kullanılması etkili yöntemlerdendir. 
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El Kitapları         

Duyuru Panoları         

Gazete         

Bültenler         

Afişler         

Broşürler          

Reklam ve 

Sponsorluk  

        

Anketler/ 

İstatistikler/Yıllıklar 

        

Dilek/  Şikâyet/ 

Öneri Kutusu 

        

Slayt/ Video / 

Fotoğraf 

        

Yer Gösteren 

Tabelalar ve Raf 

Yönlendirmeleri 

        

Mektuplar, 

Davetiyeler 

        

Filmler ve Sine-

vizyon Gösterileri 

        

Basın Bildirileri         

Dergiler         

Radyo ve TV’de 

İlanlar 

        

Anında Mesajlaşma         

Yarışmalar         

Tanıtım Stantları         

Sergiler         

Geziler         

Sosyal ve kültürel 

faaliyetler 

        

Hiçbiri 

kullanılmıyor 
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Tabloda belirtilen üniversitelerin kullandığı halkla ilişkiler araçları şunlardır:  

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde geleneksel halkla iletişim 

araçlarından El Kitapları, Duyuru Panoları, Gazete, Bültenler, Anketler / İstatistikler / 

Yıllıklar, Yer Gösteren Tabelalar ve raf yönlendirmeleri, Dergiler, Anında Mesajlaşma, 

Tanıtım Stantları kullanılmaktadır.  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde geleneksel halkla iletişim 

araçlarından El Kitapları, Duyuru Panoları, Afişler, Broşürler, Anketler / İstatistikler / 

Yıllıklar, Dilek/ Şikayet/ Öneri Kutusu, Slayt/Video/Fotoğraf, Yer Gösteren Tabelalar 

ve raf yönlendirmeleri, Filmler ve Sine-vizyon Gösterileri, Basın Bildirileri, Dergiler, 

Anında Mesajlaşma, Tanıtım Stantları, Sosyal ve Kültürel faaliyetler kullanılmaktadır. 

Gazi Üniversitesi kütüphanesinde geleneksel halkla iletişim araçlarından El 

Kitapları, Duyuru Panoları, Gazete, Bültenler, Afişler, Broşürler, Anketler / İstatistikler 

/ Yıllıklar, Slayt/Video/Fotoğraf, Yer Gösteren Tabelalar ve raf yönlendirmeleri, 

Filmler ve Sine-vizyon Gösterileri, Basın Bildirileri, Dergiler, Anında Mesajlaşma, 

Geziler, Sosyal ve Kültürel faaliyetler kullanılmaktadır. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde geleneksel 

halkla iletişim araçlarından Duyuru Panoları, Broşürler, Yer Gösteren Tabelalar ve raf 

yönlendirmeleri, Mektuplar ve Davetiyeler Filmler ve Sine-vizyon Gösterileri 

kullanılmaktadır. 

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde geleneksel halkla 

iletişim araçlarından Duyuru Panoları, Afişler, Broşürler, Anketler / İstatistikler / 

Yıllıklar, Dilek/ Şikayet/ Öneri Kutusu Yer Gösteren Tabelalar ve raf yönlendirmeleri, 

Anında Mesajlaşma, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Filmler ve Sine-vizyon Gösterileri 

kullanılmaktadır. 
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Başkent Üniversitesi kütüphanesinde geleneksel halkla iletişim araçlarından El 

Kitapları, Duyuru Panoları, Gazete, Bültenler, Afişler, Broşürler, Reklam ve 

Sponsorluk, Anketler / İstatistikler / Yıllıklar, Slayt/Video/Fotoğraf, Yer Gösteren 

Tabelalar ve raf yönlendirmeleri, Mektuplar ve Davetiyeler, Dergiler, Anında 

Mesajlaşma, Geziler, Sosyal ve Kültürel faaliyetler kullanılmaktadır. 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde geleneksel halkla iletişim 

araçlarından Duyuru Panoları, Afişler, Broşürler, Yer Gösteren Tabelalar ve raf 

yönlendirmeleri, Tanıtım Stantları, Sosyal ve Kültürel faaliyetler kullanılmaktadır. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesinde Duyuru Panoları, 

Broşürler, Yer Gösteren Tabelalar ve raf yönlendirmeleri kullanılmaktadır.  

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde ise geleneksel halkla 

ilişkiler araçlarından hiçbiri kullanılmamaktadır. 

Geleneksel halkla ilişkiler araçlarının kullanımının yüzdelik dağılımı şu 

şekildedir: 
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1 Duyuru Panoları 

  

%65.3 

2 Yer Gösteren Tabelalar ve 

 

%63.9 

 

Raf Yönlendirmeleri 

   3 Afişler 

   

%48.6 

4 Broşürler 

   

%43.1 

5 Anketler/İstatistikler/Yıllıklar  

 

%38.9 

6 Dilek /Şikâyet/Öneri kutusu 

 

%37.5 

7 Dergiler 

   

%37.5 

8 Gazete 

   

%27.8 

9 Bültenler 

   

%27.8 

10 El Kitapları 

  

%25.0 

11 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 

 

%23.6 

12 Anında Mesajlaşma 

  

%22.2 

13 Tanıtım Stantları 

  

%20.8 

14 Slayt/Video/Fotoğraf 

 

%15.3 

15 Filmler 

   

%8.3 

 

Sine-vizyon Gösterileri 

  16 Mektuplar, Davetiyeler 

 

%4.2 

17 Reklam ve Sponsorluk 

 

%2.8 

18 Basın Bildirileri 

  

%2.8 

19 Radyo ve TV'de ilanlar 

 

%2.8 

20 Geziler 

   

%2.8 

21 Hiçbiri kullanılmıyor 

 

%2.8 

22 Sergiler 

   

%1.4 

23 Yarışmalar 

  

0% 

 

Geleneksel halkla ilişkiler araçlarından Duyuru Panoları, Yer Gösteren Tabelalar 

ve Raf Yönlendirmeleri araçlarının %50’nin üzerinde kullanıldığı görülmektedir. Bu 

araçlar çok etkili ve halkla ilişkiler çalışmalarında sıklıkla tercih edilen araçlarsa da 

genellikle kütüphane içinde ya da kütüphaneye yakın yerlerde asılı olacağından 

potansiyel kullanıcı için etkisi çok azdır.  
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Tablo 6. Web Sayfasının Olup Olmama Durumu 

 

 VAR YOK 

Ankara Üniversitesi 



 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 





 

Başkent Üniversitesi 



 

Gazi Üniversitesi 



 

Hacettepe Üniversitesi 



 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 



 

Ufuk Üniversitesi 



 

Yüksek İhtisas Üniversitesi 



 

Lokman Hekim Üniversitesi  

 

Yapım 

aşamasında 

 

Tabloda Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi dışındakilerin 

web sayfası olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 7. Kütüphanelerin Hizmetlerini, Yeni Gelen Yayınları vb. Web Sayfasından 

Duyurulup Duyurulmaması 

 

Kütüphanelerin web sayfalarından yeniliklerin duyurulması en etkili, en kısa ve 

en ucuz yoldur. 

 

 Duyuruluyor Duyurulmuyor 

Ankara Üniversitesi 





Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 







Başkent Üniversitesi 





Gazi Üniversitesi 





Hacettepe Üniversitesi 





Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 









Ufuk Üniversitesi 





Yüksek İhtisas Üniversitesi  



Lokman Hekim 

Üniversitesi 









 

Tablodan anlaşılacağı üzere, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kütüphaneleri ile 

Başkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin kütüphaneleri, hizmetlerini ve yeniliklerini web 

sayfaları üzerinden duyurmakta; Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi 

ise bu seçeneği kullanmamaktadır. Lokman Hekim Üniversitesi ise web sayfasının yapım 

aşamasında olduğunu belirtmiştir.  
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Tablo 8. Üniversitelere Göre Kütüphanelerde Web Üzerinden Kullanılan Kitle 

İletişim Araçları 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte halkla ilişkilerin kullandığı 

iletişim araçları da değişmiş web üzerinden halka ulaşılmaya başlanmıştır. Bu da 

kütüphanelerin kullandığı en etkili yollardandır.  
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Web Siteleri         

Sosyal Ağlar         

Elektronik 

Posta 





























 

Anında 

Mesajlaşma 

    











 

İşaretleme ve 

Etiketleme 

        

Reklam ve 

Sponsorluk 

        

Wikiler         

RSS 

Beslemeleri 

        

Bloglar         

Podcastlar ve 

Videocastlar 

        

Sohbet 

Odaları 

        

Hiçbiri 

Kullanılmıyor 

       







 

 

Tabloya göre; Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp 

Fakülteleri Kütüphaneleri Web Sitesini ve Elektronik Posta aracını; Başkent 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi kütüphaneleri Web Siteleri, Sosyal Ağlar ve 

Elektronik Posta araçlarını; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Ufuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi bunlara ek olarak Anında Mesajlaşma seçeneği 

kullanırken;  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Sosyal Ağlar, 
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Elektronik Posta ve Anında Mesajlaşma seçeneklerini kullanmaktadır. Yüksek İhtisas 

Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi bu araçlardan hiçbirini kullanmamaktadır.   

Web üzerinden kullanılan kitle iletişim araçlarından Web Siteleri, Sosyal Ağlar ve 

Elektronik Posta araçlarının en çok kullanıldığı görülmektedir.  

Web üzerinden kullanılan halkla ilişkiler araçlarının yüzdelik dağılımı şu şekildedir: 

 

1 Elektronik Posta 

 

%83.3 

2 Web Siteleri 

 

%81.9 

3 Sosyal Ağlar 

 

%66.7 

4 

Anında 

Mesajlaşma  

 

%15.3 

5 Reklam ve Sponsorluk %4.2 

6 Bloglar 

  

%4.2 

7 İşaretleme ve Etiketleme %2.8 

8 RSS Beslemeleri 

 

%1.4 

9 Sohbet Odaları 

 

%1.4 

10 Hiçbiri kullanılmıyor  %1.4 

11 Wikiler 

  

%0.0 

12 Podcast ve Videocastlar %0.0 
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Tablo 9. Kütüphane Personeline Göre Tıp Fakültelerinde En Etkili Halkla İlişkiler 

Araçları 
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El Kitapları         

Duyuru Panoları         

Gazete         

Web sitesi         

Bültenler         

Afişler         

Sosyal Ağlar         

Bloglar         

Broşürler          

Anında Mesajlaşma         

Reklam ve 

Sponsorluk  

        

Anketler/ 

İstatistikler/Yıllıklar 

        

Dilek/  Şikayet/ 

Öneri Kutusu 

        

Slayt/ Video / 

Fotoğraf 

        

Yer Gösteren 

Tabelalar ve Raf 

Yönlendirmeleri 

        

Mektuplar, 

Davetiyeler 

        

Filmler ve 

Sine-vizyon 

Gösterileri 

        

e-posta         

Basın Bildirileri         

Sohbet Odaları         

Dergiler         

Radyo ve TV’de 

İlanlar 

        

İşaretleme ve 

Etiketleme 

        

Wikiler         

RSS Beslemeleri         

Yarışmalar         

Tanıtım Stantları         

Sergiler         

Geziler         

Sosyal ve kültürel 

faaliyetler 
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Kütüphane Personeline Göre Etkili Halkla İlişkiler Araçları Yüzdelik Dağılımı da şu 

şekildedir: 

 

1 Web Sitesi 

  

%90.3 

2 Sosyal Ağlar 

  

%72.2 

3 Duyuru Panoları 

  

%56.9 

4 Elektronik Posta 

  

%54.2 

5 Yer Gösteren Tabelalar 

 

%45.8 

6 Afişler 

   

%40.3 

7 Broşürler 

   

%36.1 

8 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 

 

%33.3 

9 El Kitapları 

  

%29.2 

10 Tanıtım Stantları 

  

%27.8 

11 Bültenler 

   

%27.8 

12 Anında Mesajlaşma  

  

%26.4 

13 Dilek/ Şikâyet / Öneri Kutusu 

 

%26.4 

14 Dergiler 

   

%25.0 

15 Anketler/ İstatistikler/ Yıllıklar 

 

%19.4 

16 Bloglar 

   

%15.3 

17 Slayt/ Video/ Fotoğraf 

 

%13.9 

18 Filmler/ Sinevizyon Gösterileri %11.1 

19 Gazete 

   

%9.7 

20 Mektuplar/ Davetiyeler 

 

%8.3 

21 Basın Bildirileri 

  

%8.3 

22 Radyo ve Tv'de İlanlar 

 

%8.3 

23 Reklam ve Sponsorluk 

 

%6.9 

24 Sergiler 

   

%6.9 

25 Wikiler 

   

%4.2 

26 Yarışmalar 

  

%4.2 

27 Geziler 

   

%2.8 

28 Sohbet Odaları 

  

%2.8 

29 RSS Beslemeleri 

  

%2.8 

30 İşaretleme ve Etiketleme 

 

%1.4 

 

 

 Tabloya göre; en etkili 3 halkla ilişkiler aracının;  Web Sitesi, Elektronik Posta 

ve Duyuru Panoları olduğu görülmektedir.  

 Ankara Üniversitesinde en etkili 3 halkla ilişkiler aracı; Web Sitesi, Elektronik 

Posta ve Sosyal Ağlar’dır. 
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 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çalışan tek personel olduğu için “en 

etkili araçları seçemiyoruz” demiştir, ancak bu personel Web Sitesi, Elektronik Posta 

ve Sosyal Ağlar ve Yer Gösteren Tabelalar seçeneğini işaretlemiştir.  

 Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, Web Sitesi, Sosyal Ağlar ve 

Duyuru Panolarını en etkili 3 halkla ilişkiler aracı olarak belirlemiştir.   

 Ufuk Üniversitesinde çalışan 1 personel, Duyuru Panoları, Afişler, Web Sitesi, 

Anında Mesajlaşma, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Broşürler, Dergiler, Tanıtım 

Stantları, Elektronik posta seçeneklerini işaretlemiştir.   

 Gazi Üniversitesi de en etkili ilk 3 halkla ilişkiler aracı için Web Sitesi, 

Elektronik Posta ve Sosyal Ağlar’dır. 

 Lokman Hekim Üniversitesinde çalışan 2 kişi de Web Sitesi, Elektronik Posta 

ve Sosyal Ağlar’ı en etkili ilk 3 halkla ilişkiler aracı olarak işaretlemiştir.  

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde de anketi cevaplayan 1 kişi olmuştur. Bu kişi 

Duyuru Panoları, Afişler, Web Sitesi, Anında Mesajlaşma, Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetler, Broşürler, Elektronik posta seçeneklerini işaretlemiştir.   

 Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde çalışan 1 kişi ise sadece Anında Mesajlaşma 

ve Yer Gösteren tabelalar seçeneklerini işaretlemiştir.  
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Tablo 10. Üniversitelere Göre Kullanıcı Memnuniyet Anketi 

 

 Evet Hayır Sonuç 

    

Ankara 

Üniversitesi 

  . 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

   

Başkent 

Üniversitesi 

  Fiziki eksiklikler giderildikten 

sonra memnuniyetin yükseldiği 

gözlenmiştir. 

Gazi Üniversitesi    

Hacettepe 

Üniversitesi 

  Değerlendirme sonucunda 

kütüphanenin eksileri artıları 

değerlendirilip görüşülmüştür ve 

buna yönelik çalışmalara 

başlanılmıştır. 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

   

Ufuk Üniversitesi    

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

   

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

  Basılı yayınların yetersiz olduğu ve 

çalışma saatlerinin uzatılması 

gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 
 

 

Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 

Lokman Hekim Tıp Fakültesi Kütüphanelerinde kullanıcı memnuniyet anketi yapılmış, 

sonuçlar tabloda gösterilmiştir. Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yüksek İhtisas 

Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Kütüphanelerinde ise kullanıcı memnuniyet anketi 

yapılmamıştır.  

Kullanıcı memnuniyet anketlerini kütüphaneler, halkla ilişkiler çalışmalarında 

geri bildirim alarak kütüphanenin eksiklerini ya da hatalarını giderebilmek için 

kullanıcılarına düzenli aralıklarla uygulamaları gerekmektedir.  
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Tablo 11. Kütüphanenin Halkla İlişkiler Çalışmaları İçin Bütçesinin Olup 

Olmadığı 

 

Üniversitenin halkla ilişkiler çalışmalarına muhakkak ayrı bir bütçe ayırması 

gerekir. Ancak bu şekilde bağımsız kararlar verilebilir.  

 

Soruyu 

Cevaplayan 

Üniversiteler 

Evet Hayır Bilmiyorum Toplam Ankete Katılan 

Toplam 

Personel 

      

Ankara 

Üniversitesi 

 4      3 7 7 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Başkent 

Üniversitesi 

4 3    22  

29 

 

30 

Gazi Üniversitesi 1 12      4 17 20 

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

1 

 

5 

 

      3 

 

9 

 

9 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

1 

   

1 

 

1 

Ufuk Üniversitesi      

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

2 

Toplam 7 27 32 66 71 

 

 Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanelerinde çalışan personel bütçenin 

varlığını bilmektedirler. Bunlar da sadece 7 kişidir.  Bütçenin ayrılıp ayrılmadığını ve 

ne kadar bitçe ayrıldığını kütüphanede çalışan her personelin bilmesine gerek 

olmayabilir; ancak kütüphane yöneticileri ve varsa halkla ilişkilerden sorumlu personel 

bütçeden haberdar olmalıdır. 
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Bütçe ile ilgili yüzdelik dağılımı gösteren grafik ise şöyledir: 
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Tablo 12. Kütüphanede Halkla İlişkiler Çalışmaları İçin Belirlenmiş Bir Plan veya 

Politikanın Olup Olmadığı 

 

Bir plan dâhilinde yapılmış halkla ilişkiler çalışmalarının başarısız olma olasılığı 

düşüktür. 

 Evet Hayır Bilmiyorum Toplam Ankete Katılan 

Toplam 

Personel 

      

Ankara Üniversitesi 1 4 2 7 7 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Başkent 

Üniversitesi 

6 4 19 29  

30 

Gazi Üniversitesi 2 6 8 16 20 

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

4 

 

1 

 

4 

 

9 

 

9 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

1 

   

1 

 

1 

Ufuk Üniversitesi 1   1 1 

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

2 

Toplam 15 18 33 66 72 

  

 Tabloda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesinden 7 kişiden 1 kişi, 

Başkent Üniversitesi Kütüphanesinde çalışan 30 kişiden 6 kişi, Gazi Üniversitesi 

Kütüphanesinde çalışan 20 kişiden 2 kişi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

kütüphanesinde çalışan 9 kişiden 4 kişi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Ufuk Tıp Fakültesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanelerinde 

çalışan 1’er kişi bir plan ve ya politika olduğunu belirtmiştir.  

 Halkla ilişkiler çalışmalarına başlamadan önce nasıl bir yol izleneceği, 

önceliklerin ne olduğu, ayrılan bütçenin ne kadarının hangi aşamalar için kullanılacağı, 

hangi halkla ilişkiler araçlarının kullanılacağı, değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi 

çalışmalara önceden karar verilmeli ve buna göre çalışmalara başlanmalıdır. 



108 

 

Çalışmamıza katılan fakülte kütüphanelerindeki personellerden 72 kişiden sadece 15 

tanesi bir plan ya da politika varlığını bildiğini söylemiştir. Bu da başarılı çalışmalara 

ulaşabilmek için oldukça az bir sayıdır. 

  

Halkla ilişkiler politikası ile ilgili yüzdelik dağılımı gösteren grafik aşağıdadır: 
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Tablo 13. Kütüphanede Yer Gösteren Tabelaların, Raf Yönlendirmelerinin ve 

Kütüphane Kurallarını Gösteren Açıklamaların Yeterlilik Durumu 

 

Kütüphanelerdeki raf yönlendirmeleri, tabelalar ve kütüphane kurallarının yazılı 

olduğu tablolar özellikle fiziksel kütüphane kullanıcısı için çok önemlidir.  

 

 Evet Hayır Kısmen Toplam Ankete 

Katılan 

Toplam 

Personel 

Ankara Üniversitesi 7   7 7 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Başkent Üniversitesi 21 1 8 30 30 

Gazi Üniversitesi 11 1 7 19 20 

Hacettepe Üniversitesi 4  5 9 9 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

 

  

1 

 

1 

 

1 

Ufuk Üniversitesi 1   1 1 

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

2 

Toplam 45 5 21 70 72 

 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphane personelinin tamamı Yer Gösteren 

Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur.  

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde çalışan 1 

kişi ise Yer Gösteren Tabelaları ve Raf Yönlendirmeleri için kısmen yeterli seçeneğini 

işaretlemiştir.  

 Başkent Üniversitesi Kütüphanesinin 30 personelinden 21 tanesi Yer Gösteren 

Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur.  

 Gazi Üniversitesi Kütüphanesinin 20 personelinden 11 tanesi Yer Gösteren 

Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur.  
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 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinin 9 personelinden 4 tanesi 

Yer Gösteren Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur.  

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinden anketimize katılan 

personel Yer Gösteren Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur.  

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi personeli Yer Gösteren 

Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir.   

 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinin 2 personelinden 1 

tanesi Yer Gösteren Tabelaları ve Raf Yönlendirmeleri yeterli bulmuştur.   

 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde çalışan 1 kişi ise Yer Gösteren 

Tabelaları ve Raf Yönlendirmelerini yeterli bulmuştur. 

 Yer gösteren tabelalar, kütüphanelerin ilk oluşumunda bulunan ya da bulunması 

gereken araçlardandır. Ancak tıp fakültesi kütüphanelerinde 2019 yılında bile hala 

yetersiz görülebilmesi hemen önlemler alınmasını gerektirmektedir. 

 Yer gösteren tabelalar ile ilgili yüzdelik dağılımı gösteren grafik aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 14. Kütüphanede Uygulanan Halkla İlişkiler Çalışmalarının Yeterlilik 

Durumu 

 

 

 Yeterli Yeterli 

Değil 

Kısmen 

Yeterli 

Toplam Ankete Katılan 

Toplam 

Personel 

      

Ankara 

Üniversitesi 

7   7 7 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

Başkent 

Üniversitesi 

 

13 

 

1 

 

14 

 

28 

 

30 

Gazi Üniversitesi 4 7 8 19 20 

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

2 

 

1 

 

6 

 

9 

 

9 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

 

  

1 

 

1 

 

1 

Ufuk Üniversitesi   1 1 1 

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

  

1 

  

1 

 

1 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

  

2 

  

2 

 

2 

Toplam 26 12 31 69 72 

 

   

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi personelinin tamamı halkla 

ilişkiler çalışmalarını yeterli bulmuştur. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Tıp Fakültesi,  Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanelerinden 1’er kişi halkla 

ilişkiler çalışmalarını kısmen yeterli bulmaktadır. 

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi personelinden 13 kişi yeterli, 1 kişi yetersiz ve 

14 kişi kısmen yeterli bulmuştur. 

Gazi Üniversitesi Kütüphanesi personelinden 4 kişi yeterli, 7 kişi yetersiz, 8 kişi 

de kısmen yeterli bulmuştur.  
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi personelinden ise 2 kişi yeterli, 1 kişi 

yetersiz ve 6 kişi de kısmen yeterli demiştir. 

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde çalışan 2 kişiden 2’si 

de yetersiz bulmuştur.    

Halkla ilişkiler çalışmalarının yeterli bulunup bulunmadığının yüzdelik dağılımını 

gösteren grafik aşağıdadır: 

 

    

 

Çalışmamıza katılan personelin % 38 i halkla ilişkiler çalışmalarını yeterli 

bulmuştur. Hipotezimizi kanıtlayan tablolardan bir diğeri de kütüphane personelinin 

doğrudan yanıtladığı bu sorudur.  
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Tablo 15. Kütüphanede Halkla İlişkiler Personelinin Olup Olmadığı 

 

Halkla ilişkiler çalışmaları için halkla ilişkiler personeli olması fakültenin halkla 

ilişkilere verdiği önemi göstereceğinden oldukça değerlidir.  

 Evet Hayır 

Ankara 

Üniversitesi 

 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

 

Başkent 

Üniversitesi 

 

Gazi Üniversitesi  

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

Ufuk Üniversitesi  

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

 

 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi hariç hiçbir 

üniversitenin tıp fakültesi kütüphanelerinde halkla ilişkiler personeli bulunmamaktadır.  

Halkla ilişkiler çalışmalarının güvenilir olabilmesi için gerekli olan personel 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 16. Kütüphanede Tıp Kütüphanecisinin Olup Olmadığı 

 

Tıp fakültesi kütüphanelerinde tıp kütüphanecisi olması doğru tıbbî bilginin 

ulaştırılması için önemlidir. 

 Evet Hayır 

   

Ankara Üniversitesi  

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi 

 

Başkent 

Üniversitesi 

 

Gazi Üniversitesi  

Hacettepe 

Üniversitesi 

 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 

 

Ufuk Üniversitesi  

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

 

Lokman Hekim 

Üniversitesi 

 



 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kütüphanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Ufuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi personeli tıp kütüphanecilerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Başkent 

Üniversitesi Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Kütüphanesi personeli ise tıp kütüphanecilerinin olmadığını belirtmiştir.  
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 Tıp kütüphanecisi tıp fakülteleri kullanıcılarının aradıkları bilgi için doğru 

kaynaklara en hızlı şekilde ulaşabilmesi ya da kendisine doğrudan ilgi alanıyla ilgili 

yayınların iletilebilmesi gibi kişiye özel hizmetler için son derece önemlidir. 
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Tablo 17. Üniversitelere Göre Acil Hastaları için 24 saat Literatür Sağlanma 

Durumu 

 

Bir tıp fakültesi kütüphanesi kullanıcısına 24 saat hizmet sağlayabiliyorsa 

dünyadaki sayılı üniversiteler arasında demektir. 

 Evet Hayır 

Ankara Üniversitesi  

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi 

 



Başkent Üniversitesi  

Gazi Üniversitesi  

Hacettepe 

Üniversitesi 









Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 









Ufuk Üniversitesi  

Yüksek İhtisas 

Üniversitesi 

 



Lokman Hekim 

Üniversitesi 









 

 Tablodan görüleceği üzere; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kütüphanesi, Başkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Kütüphanelerinde veri 

tabanları ve e-kütüphane ile 24 saat kaynak hizmeti verilmektedir. 

 24 saat acil hastaları olan, 24 saat literatüre ihtiyaç duyabilecek tıp 

fakültelerinin 24 saat bu desteği sağlayamaması sağlık alanı için büyük bir eksikliktir. 

 

Acil hastaları için literatür desteğinin yüzdelik dilim grafiği aşağıdaki şekildedir: 
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   %68 lik oranda 24 saat literatür desteği verilemiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

68% 

Acil hastaları için literatür 

sağlanabilmesi yüzdesi 

Evet Hayır
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Tablo 18. Üniversitelere Göre Kütüphanede Kullanılan Halkla İlişkiler Hizmetleri 

 

 

A
n

k
a

ra
 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

A
n

k
a

ra
 

Y
ıl

d
ır

ım
 

B
ey

a
zı

t 
Ü

n
iv
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si

te
si

 

B
a

şk
en

t 
Ü

n
iv
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si

te
si

 

G
a

zi
 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

H
a

ce
tt

ep
e 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

S
a

ğ
lı

k
 

B
il

im
le

ri
 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

U
fu

k
 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

Y
ü

k
se

k
 

İh
ti

sa
s 

Ü
n

iv
er

si
te

si
 

L
o

k
m

a
n

 
H

ek
im

 
Ü

n
iv

er
si

te
si

 

Danışma 

Hizmeti 

        

Seçmeli Bilgi 

Yayımı 

        

Kanıta Dayalı 

Tıp Hizmeti 





























 

Tıbbi 

Araştırma 

Hizmeti 

    











 

Anlık 

Mesajlaşma 

Hizmeti 

        

Ödünç Verme 

Hizmeti 

        

Kütüphaneler 

arası Ödünç 

Verme 

Hizmeti 

        

Güncel 

Duyuru 

Hizmeti 

        

E-kaynaklar 

Hizmeti 

        

 

 

Ankara Üniversitesi Güncel Duyuru hizmeti dışındaki tüm hizmetleri 

vermektedir.  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Halkla İlişkiler hizmetlerinden 

hepsini vermektedir. 

Gazi Üniversitesi sadece Seçmeli Bilgi Yayımı hizmetini vermemektedir.  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Danışma 

Hizmeti,  KDT Hizmeti, Ödünç Verme Hizmeti, Güncel Duyuru Hizmeti, e-Kaynaklar 

Hizmeti vermektedir. 

 Başkent Üniversitesi, Seçmeli Bilgi Yayımı ve KDT Hizmeti dışındaki tüm 

hizmetleri vermektedir. 
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 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Danışma Hizmeti, KDT Hizmeti, 

Anlık Mesajlaşma Hizmeti, Ödünç Verme Hizmeti, Güncel Duyuru Hizmeti, e-

Kaynaklar Hizmeti vermektedir.  

 Ufuk Üniversitesi, Danışma Hizmeti, KDT Hizmeti, Ödünç Verme Hizmeti, 

Kütüphaneler arası Ödünç Verme Hizmeti ve e-Kaynaklar Hizmeti vermektedir.  

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Ödünç Verme Hizmeti, 

Kütüphaneler arası Ödünç Verme Hizmeti vermektedir. 

 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Danışma Hizmeti, Anlık Mesajlaşma 

Hizmeti, Ödünç Verme Hizmeti, Kütüphaneler arası Ödünç Verme Hizmeti, Güncel 

Duyuru Hizmeti ve e-Kaynaklar Hizmeti vermektedir.  

Kütüphanelerde verilen halkla ilişkiler hizmetlerinin yüzdelik dağılımı da şu şekildedir: 

 

1 Ödünç Verme Hizmeti 

  

%90.3 

2 Danışma Hizmeti 

   

%83.3 

3 e-Kaynaklar Hizmeti 

  

%76.4 

4 Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti %70.8 

5 Güncel Duyuru Hizmeti 

  

%54.2 

6 Anlık Mesajlaşma Hizmeti 

  

%20.8 

7 KDT Hizmeti 

   

%16.7 

8 Tıbbi Araştırma Hizmeti 

  

%9.7 

9 Seçmeli Bilgi Yayımı 

  

%6.9 

 

Ödünç verme hizmeti,  danışma hizmeti ve e-kaynaklar hizmetinin 

verilebildiğini söyleyebilsek de tıp fakülteleri kütüphaneleri için en başta gelen 

hizmetler olan Kanıta Dayalı Tıp hizmeti ve Tıbbi araştırma hizmeti verilememektedir. 
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Tablo 19. Kütüphanede Verilen Hizmetler İçin Kütüphane Personelinin Düzenli 

Eğitim Alma Durumu 

 

Ülkelerin gelişmişliklerini gösteren en önemli eğitim kurumları olan 

üniversitelerin, öncelikle kütüphane personelinin düzenli eğitim almasını sağlamaları 

gerekmektedir. 
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Kanıta Dayalı Tıp 

Uygulamaları 

  



 



 



 

Referans Yönetim 

Programları 

  











   

Veri Tabanı 

Özelinde Eğitimler 

        

Sosyal Ağlar         

Atıf Analiz Raporu          

İntihal Tespit 

Programları 

  















  

e-Kütüphane 

Kullanımı 





 















  

Mobil Uygulamalar         

Kütüphane 

Otomasyon Sistemi 

        

Dergi Etki Faktörü         

Hiçbiri         

 

 Başkent Üniversitesi kütüphane personeli eğitimlerin tamamını almaktadır.  

 Gazi Üniversitesi kütüphane personeli, KDT Uygulamaları/ kaynakları 

haricindeki tüm eğitimleri alırken,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 

personeli, sadece sosyal ağlarla ilgili bir eğitim almadığını ve diğerlerini aldıklarını 

belirtmiştir.  

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi personeli Veri tabanı özelinde eğitimler, Atıf 

Analiz Raporu Hazırlama, İntihal Tespit Programları, e-kütüphane kullanımı, kütüphane 

otomasyon sistemi, Dergi etki faktörü ile ilgili eğitim almaktadır. 
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 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanecisi, Veri tabanı 

özelinde eğitimler ve kütüphane otomasyon sistemi ile ilgili eğitimler almaktadır. 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanecisi ise Veri Tabanı 

Özelinde Eğitimler, atıf Analiz Raporu Hazırlama/ h-indeks, İntihal Tespit Programları, 

e-Kütüphane Kullanımı ve Kütüphane Otomasyon Sistemi hakkında eğitim almaktadır. 

 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanecisi Veri tabanı özelinde eğitimler, 

Referans Yönetim Programları, Mobil Uygulamalar, Kütüphane Otomasyon Sistemi 

hakkında eğitim almaktadır.   

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi hiçbir eğitim almazken, Lokman 

Hekim Üniversitesi sadece Veri tabanı Özelinde eğitim almaktadır.  

Kütüphane personelinin düzenli eğitim aldığı programların yüzdelik dağılımı da şu 

şekildedir: 

 

1 Veri Tabanı Özelinde Eğitimler %51.4 

2 Kütüphane Otomasyon Sistemi %45.8 

3 e-Kütüphane Kullanımı %30.6 

4 Hiçbiri 
 

%29.2 

5 İntihal Tespit Programları %19.4 

6 Referans Yönetim Programları %18.1 

7 Mobil Uygulamalar %15.3 

8 

Atıf Analiz Raporu Hazırlama/  

H-Indeks  %12.5 

9 Dergi Etki Faktörü %9.7 

10 KDT Uygulamaları/Kaynakları %4.2 

11 Sosyal Ağlar %4.2 

 

  Kütüphane personeli en yüksek sonucu aldığımız veri tabanı özelinde eğitimleri 

bile %54’lükoranda almaktadır. Burada üniversite yönetimine sorumluluk düşmektedir. 

Üniversiteler sahip oldukları kütüphaneleriyle vardırlar ve önem vermelidirler. Eğitim 

kurumu altında kütüphane personelinin gerekli son gelişmeleri öğrenememesi 

ilerlemeye vurulabilecek en büyük sektedir. 
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Tablo 20. Kütüphanede Verilen Eğitim Hizmetleri 
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Kanıta Dayalı 

Tıp 

Uygulamaları 

        

Referans 

Yönetim 

Programları 

  















  



Veri Tabanı 

Özelinde 

Eğitimler 

        

Sosyal Ağlar         

Kütüphanenin 

Web sayfası 

tanıtımı  

        

Firma eğitimleri          

Atıf Analiz 

Raporu 

Hazırlama/ 

h-indeks  





 



















 



İntihal Tespit 

Programları 
        

e-Kütüphane 

Kullanımı 






       

Mobil 

Uygulamalar 
        

Kütüphane 

Tanıtımı 
        

Literatür 

Tarama 
        

Konu, Atıf ve 

Indeks Tarama 
        

Dergi Etki 

Faktörü 
        

Hiçbiri         

 

 

 Başkent Üniversitesi kütüphane personeli eğitimlerden KDT 

Uygulama/Kaynakları ile ilgili eğitim dışında kalan eğitimleri kullanıcılarına 

vermektedir. 
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 Gazi Üniversitesi kütüphane personeli ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi personeli İntihal Tespit Programları dışındaki tüm eğitimleri; 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi personeli KDT Uygulamaları/ Kaynakları, 

Veri tabanı özelinde eğitimler, Mobil Uygulamalar, Konu, Atıf ve İndeks Tarama, 

Kütüphanenin Web Sayfası Tanıtımı, Kütüphane tanıtımı, Literatür tarama, Dergi etki 

faktörü ile ilgili eğitimleri;  

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanecisi, KDT 

Uygulamaları/ Kaynakları, Veri tabanı özelinde eğitimler ve Kütüphanenin Web 

sayfasının Tanıtımı, e-Kütüphane kullanımı,  Mobil Uygulamalar, Konu, Atıf ve İndeks 

Tarama, Literatür Tarama ile ilgili eğitimleri;  

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanecisi ise personeli KDT 

Uygulamaları/ Kaynakları, Veri tabanı özelinde eğitimler, Referans Yönetim 

Programları, Sosyal Ağlar, Atıf Analiz Raporu Hazırlama/ h-indeks, Konu, Atıf ve 

İndeks Tarama, Firma Eğitimleri, e-Kütüphane Kullanımı, Kütüphane tanıtımı, Literatür 

tarama, Dergi etki faktörü ile ilgili eğitimleri; 

 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanecisi ise personeli KDT Uygulamaları/ 

Kaynakları, Veri tabanı özelinde eğitimler, Kütüphanenin Web sayfasının Tanıtımı, 

Konu, Atıf ve İndeks Tarama, Atıf Analiz Raporu Hazırlama/ h-indeks, Firma 

Eğitimleri, Kütüphane tanıtımı, Literatür tarama, Dergi etki faktörü ile ilgili eğitimleri 

vermektedir. 

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi hiçbir eğitim vermezken, Lokman 

Hekim Üniversitesi Veri tabanı özelinde eğitimler, Referans Yönetim Programları, Atıf 

Analiz Raporu Hazırlama/ h-indeks, e-Kütüphane kullanımı, Konu, Atıf ve İndeks 

Tarama, Kütüphane Tanıtımı hakkında eğitim vermektedir.   
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 Kütüphane personelinin düzenli eğitim verdiği programların yüzdelik dağılımı da 

şu şekildedir:  

1 Kütüphane Tanıtımı 

  

%65.5 

2 Veri Tabanı Özelinde Eğitimler 

 

%54.2 

3 Literatür Tarama 

   

%47.2 

4 e-Kütüphane Kullanımı 

  

%47.2 

5 Konu, Atıf ve İndeks Tarama 

 

%44.4 

6 Kütüphanenin Web Sayfası Tanıtımı 

 

%38.9 

7 Referans Yönetim Programları 

 

%30.6 

8 İntihal Tespit Programları 

  

%30.6 

9 Firma Eğitimleri 

   

%25.0 

10 Sosyal Ağlar 

   

%22.2 

11 Dergi Etki Faktörü 

  

%19.4 

12 Mobil Uygulamalar 

  

%15.3 

13 Atıf Analiz Raporu Hazırlama/ H-Indeks  %12.5 

14 KDT Uygulamaları/Kaynakları 

 

%12.5 

15 Hiçbiri 
    

%11.1 
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Tablo 21. Personelin Kütüphane İle İlgili Ayrıca Belirttikleri Durumlar 

 

Soruya Cevap Veren 

Üniversiteler  

 

Başkent Üniversitesi Kütüphanemiz bilgi kaynaklarıyla öğrencilerimizin 

isteklerinin birçoğunu karşılamaktadır. 

 

Kütüphaneye girişlerin kart okutma sistemiyle yapılması 

daha sistemli olur düşüncesindeyim.  

Hacettepe Üniversitesi Kütüphane binası yenilikçi hizmetlere açık bir bina 

değildir. Mekân olarak kütüphanenin kütüphanecilik 

hizmetlerine uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. 

 

Kütüphanemizin fiziki mekânı yeterli değildir. 

Lokman Hekim Üniversitesi Yeni kurulan bir kütüphane olduğundan pek çok hizmet 

henüz başlamamıştır. Web sayfasının henüz hazır olmaması 

hizmetleri geciktirmektedir. 

 

Yeni kurulan bir kütüphanedir. Bu sebeple sınırlı 

hizmetlerin olması olasıdır.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık alanında 24 saat hizmet veren bir kütüphaneyiz. 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurulum aşamasında olduğu için eksikliklerimizi 

gidermeye çalışıyoruz. 

  

 Çalışmamıza katılan personel genel olarak fiziki yetersizliklerden bahsetmiştir. 

Halkla ilişkiler konusunda yeterli bilgisinin olmadığı, halkla ilişkiler anketinde halkla 

ilişkiler ile ilgili herhangi bir istek olmamasından da anlaşılmaktadır. Bu da tezimizi 

kanıtlayan tablolardan biridir. 

  

 



 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. SONUÇLAR:  

 

“Ankara’daki tıp fakülteleri kütüphanelerinde, sağlık alanındaki kütüphane 

kullanıcısının ihtiyaç duyduğu doğru, güncel ve nitelikli bilgiye hızlı ve verimli bir 

şekilde ulaşabilmesi için gerekli olan halkla ilişkiler çalışmaları ve kullanılan araçlar 

yetersizdir” şeklinde oluşturulan hipotez doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmadan elde 

edilen sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 

 Anket uygulanan dokuz üniversitenin altısında çalışan yöneticiler Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü mezunudur. Ufuk Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kütüphanelerinde yönetici 

bulunmamaktadır. Yönetici olmadığı için kütüphane ile ilgili konularda karar 

verme yetkisi fakülte sekreteri ya da dekan/dekan yardımcısına aittir. Bu durum, 

yöneticilerin meslek eğitimi almamasından kaynaklı olarak kütüphaneyle ilgili 

eksik ya da yanlış karar verilmesine sebep olabilir. Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kütüphanesi, Gazi ve Başkent Üniversiteleri Kütüphaneleri, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi GATA) ve Lokman Hekim 

Üniversitesi Kütüphanelerinde yöneticileri de kütüphane binasında 

çalışmaktadır. Ancak,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesinin 

yöneticisi Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi yöneticisi olarak Beytepe 

kampüsünde bulunmaktadır.  

 Anket uygulanan 72 kişiden 30’u Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunudur. 

Bu sayıların üniversitelere göre dağılımı şu şekildedir: Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışan 7 kişiden 2’si, Hacettepe Üniversitesi Tıp 



127 

 

Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışan 9 personelden 5’i, Gazi Üniversitesi’nde 

çalışan 20 kişiden 5’i, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde çalışan 30 kişiden 

4’ü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Ufuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışan 1’er kişi, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Kütüphanesinden anketimize katılan 1 kişi, Lokman Hekim 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışan 2 kişiden 1’i kütüphanecidir. 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kütüphanesinde çalışan 1 kişi bulunmaktadır ve bu 

kişi başka bir alanda yüksek lisans eğitimine sahiptir, kütüphaneci değildir.  

 Ankete katılan 72 kişiden 19’u halkla ilişkiler eğitimi almıştır.  

 Ankette belirtilen geleneksel halkla iletişim araçlarını en çok kullanan 

üniversiteler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Gazi 

Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Kütüphaneleridir.  

 Yapılan anketten elde edilen bilgilere göre, sadece Lokman Hekim Üniversitesi 

kütüphanesinin web sayfası bulunmamaktadır.  

 Anketten elde edilen bilgilere göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanelerinin web 

sayfaları olmasına rağmen bu üniversitelerin web sayfalarını etkin bir şekilde 

kullanmadıkları anlaşılmaktadır.  

 Anket çalışmasından elde edilen bir diğer sonuç ise, web üzerinden kullanılan 

halkla ilişkiler araçlarının da geleneksel halkla ilişkiler araçları gibi etkili şekilde 

kullanılmadığı ve hatta birçoğunun kütüphane personeli tarafından bilinmediği 

yönündedir. Kullanılabilen web üzerindeki araçlar; web siteleri, sosyal ağlar ve 

elektronik posta ile sınırlı kalmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi ve Ufuk Üniversiteleri Kütüphanelerinden “Anında Mesajlaşma” 
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seçeneğini işaretleyen personel azdır. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kütüphanesi ise halkla ilişkiler araçlarından hiç birini kullanmadığını 

belirtmiştir.  

 Üniversitelerdeki kütüphane personeli, en çok kullanılan halkla ilişkiler araçları 

olarak, Web sitesi, Duyuru Panoları ve Elektronik posta seçeneklerini 

işaretlemiştir.  

 Çalışmaya katılan Başkent Üniversitesi Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi 

Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Lokman 

Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanelerinde kullanıcı memnuniyeti 

ölçülmüştür.  

 Kütüphaneye bütçe ayrılması konusunda ankete katılanlardan sadece %9’u, 

kütüphaneye bir bütçe ayrıldığını bildiğini belirtmiştir. Bütçe bir kütüphanenin 

en önemli unsurlarından biridir. Kütüphane personelinin çok azı kütüphane 

bütçesinden haberdardır.  

 Çalışmaya katılan kütüphane personelinin halkla ilişkiler çalışmaları için bir 

politikanın olup olmadığını bilmediği anlaşılmaktadır. Sadece %24 lük bir kesim 

bu durumun farkındadır.  

 Ankete katılan kütüphane personeli yer gösteren tabelaları %62 oranında yeterli 

bulmuştur. Bu da kullanıcıların en fazla %62 oranında bu kütüphaneden fiziki 

olarak yararlanabildikleri anlamına gelmektedir.  

 Kütüphane personeli halkla ilişkiler çalışmalarını % 38 oranda “yeterli”, %45 

oranda da “kısmen yeterli” bulmuştur. Halkla ilişkiler eğitimi almamış, 

geleneksel ve web üzerindeki halkla ilişkiler araçlarından çoğunu kullanmayan 
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bir grup için oldukça olumlu denilecek bir sonuçtur. Üstelik kütüphanelerinde 

halkla ilişkiler personeli çalışıyor olması konusunda da hemfikir olunamamıştır. 

Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanecisi %100 oranla 

“yeterli” demiştir; ancak zaten sadece 1 kişi ankete katılmıştır.  O nedenle 

kesinlik ifade etmemektedir.  

 Ankete katılan kütüphanelerden sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kütüphanecisi halkla ilişkiler personelinin olduğunu belirtmiştir.  

  Ankete katılan kütüphanelerden Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi kütüphaneleri tıp kütüphanecisinin olduğunu belirtmiştir.  

 Yapılan anket sonucunda tıp fakültesi kütüphanesinde acil hastaları için literatür 

sağlayabilme oranı  % 32’dir.  

 Ankete katılan üniversite personeli, danışma hizmeti, ödünç verme hizmeti, 

elektronik kaynaklar hizmeti ve kütüphaneler arası ödünç verme hizmetlerini 

büyük oranda işaretlemiştir. Ancak tıp fakülteleri kütüphanelerinde olması 

gereken KDT kaynakları hizmeti, tıbbi araştırma hizmeti, seçmeli bilgi yayımı 

hizmeti ve önemli ve hızlı halkla ilişkiler hizmetlerinden olan anında 

mesajlaşma hizmeti düşük oranlardadır.  

 Ankete katılan personel, veri tabanı özelinde ve kütüphane tanıtımı ile ilgili eğitim 

verdiklerini belirtmiştir.  

 Anket çalışmasına katılan personelin kütüphanesine yönelik mekân sorunu 

yaşadığı da belirlenmiştir.   
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Araştırma sonucunda “Ankara’daki tıp fakülteleri kütüphanelerinde, kütüphane 

kullanıcısının sağlık alanında ihtiyaç duyduğu doğru, güncel ve nitelikli bilgiye hızlı ve 

verimli bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli olan halkla ilişkiler çalışmaları ve bu 

çalışmalara yönelik kullanılan araçlar yetersizdir’’ şeklinde kurgulanan hipotezimiz 

kanıtlanmıştır.  

 

5.2. ÖNERİLER: 

Anket uygulanan dokuz üniversiteden elde edilen sonuçlara ilişkin öneriler aşağıda 

sunulmaktadır. 

 Kütüphanelerin yöneticilerinin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu olması, 

alınacak kararların kütüphanenin gelişimi, değişimi ve kullanıcıların en üst 

düzeyde kütüphaneden yararlanabilmesi için önemli noktalardan biridir. 

Kütüphane yöneticisinin; kütüphane binasında bulunması yaşanılacak sıkıntıları, 

olumsuzlukları ya da kullanıcı isteklerini eş zamanlı görmesi açısından 

önemlidir. Yöneticinin kütüphane binasında olması, oluşabilecek problemlere 

karşı çözüm üretmede ve anında karar vermesi gereken durumlar için zaman 

kazandırır. 

 Üniversite kütüphanelerinde özellikle de tıp fakültesi kütüphanelerinde, meslek 

personeli bulundurmak üniversitesinin kalkınması için büyük önem 

taşımaktadır. Bilgiye gereksinim duyan kişiyi, karışıklığa boğmamak, istediği 

bilgiye sahip doğru kaynağa götürmek ve bunu mümkün olan hızda yapmak, 

literatür üretebilmek için önemlidir.  
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 Tıp fakülteleri kütüphanelerinde çalışan kütüphaneci tıp eğitiminin önemli bir 

parçasıdır ve tıbbî terminolojiye ve literatüre hâkim olmalıdır. Bu da uzun yıllar 

gerektiren bilgi ve tecrübe gerektirir. Bu nedenle tıp fakültesi kütüphanecisinin, 

kütüphanesindeki diğer personeli eğitmesi, bilgi ve deneyimlerinden 

yararlandırması gereklidir.  

 Kütüphanelerin yeniliklerini, hizmetlerini ve etkinliklerini duyurabilmek için 

özellikle web sayfalarını kullanmaları gerekmektedir.  

 Tıp fakülteleri kütüphanelerinde, halkla ilişkiler eğitimi almış, yenilikleri takip 

eden, halkla ilişkiler araçlarını iyi tanıyan, bunları kullanabilen, hangi halkla 

ilişkilerin hizmetinin ya da hangi halkla ilişkiler aracının hangi konuya etkili 

olabileceğini, meslek personeliyle tartışarak uygulamaya geçirmek üzere öneride 

bulunabilecek en az bir halkla ilişkiler personeli bulunmalıdır.  

 Üniversitelerin tıp kütüphanelerinde tıp kütüphanecileri olmalıdır. Tıp 

kütüphanecisi, tıp fakültesi öğretim üyesinin en önemli yardımcısıdır. Tıp 

alanında bilimsel gelişmeler çok hızlı ve çeşitlidir; literatür de sürekli 

yenilenmektedir. Bu da tıp kütüphanelerinin sık sık yenilenmesi gerektiği 

anlamına gelmektedir. Üniversite yönetimi de tıp kütüphanecilerinin 

üstlendikleri bu sorumlulukların farkında olmalı, Bilgi ve Belge Yönetimi 

bölümleriyle birlikte çalışarak kütüphanecisinin gerekli eğitimi alabilmesi için 

çeşitli seminerler, çalıştaylar vb. düzenlemeli ve/ veya maddi destek 

sağlamalıdır.  

 Üniversitelerin tıp fakülteleri hastaneleri de büyük olasılıkla 24 saat literatüre 

ihtiyaç duymaktadır. Veri tabanlarından doğru kaynağa hızla ulaşmanın gerekli 
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olduğu acil durumlar için ihtiyaç duyulan sayıda meslek personelinin 

kütüphanede nöbetçi kalması gerekmektedir. 

 Kütüphanenin kullanımını kolaylaştırmak, potansiyel kullanıcıları yakalamak 

için tüm halkla ilişkiler araçları etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Başka bir 

deyişle, duyuru panoları ve yer gösteren tabelalar ile birlikte afişler, broşürler, 

dilek/ şikâyet/ öneri kutusu, mektuplar,  vb. de kullanılmalıdır. Ayrıca web 

üzerinden kullanılan araçlar için de benzer şeyleri söylemek mümkündür. 

Anında mesajlaşma, İşaretleme ve Etiketleme, Wikiler vb. araçlar daha fazla ve 

etkili şekilde kullanılmalıdır.  

 Kütüphanedeki hizmetleri tanıtabilmek için, yarışmalar, sergiler, tiyatro oyunları 

gibi etkinlikler düzenlenmelidir.  

 Tıp fakültesine yeni başlayan her öğrenci de kütüphaneyi tanımalı ve nasıl 

kullanacağını bilmelidir. Bunun için kütüphane oryantasyon turlarının yapılması 

gerekmektedir. 

 Kütüphanedeki hizmetler ve yenilikler planlanırken kullanıcı görüşü mutlaka 

alınmalıdır. Belirli aralıklarla yapılacak kullanıcı memnuniyet anketleri kullanıcı 

isteklerinin öğrenilebileceği çok önemli etkinliklerden biridir.  

 Her üniversite kütüphanesinin geliştirilmesi için mutlaka kullanıcı, derme, 

personel ve hizmet planına uygun bir halkla ilişkiler çalışmalarına ayrılmış 

bütçesi olmalıdır. Bu bütçeyi belirlerken özellikle meslek personeli bir yönetici 

ve/veya kütüphaneci ve halkla ilişkiler eğitimi almış kişilerin görüşleri 

alınmalıdır.  
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 Halkla ilişkilerin verimli ve yeterli olabilmesi için bütçeyle birlikte bir politika 

da gerekmektedir. Politika oluşturulurken yine kütüphaneci ve halkla ilişkiler 

eğitimi almış kişiler politika hazırlayanlar arasında yer almalıdır.  

 Tıp fakültesi kütüphanecisinin, kullanıcılarına daha fazla yardımcı olabilmek, 

kütüphanesinin ve kendinin değerini anlatabilmek için üst yönetim tarafından 

önemsenmeli ve desteklenmelidir. Bunun da ilk yolu, hizmet içi eğitimin 

niteliklerinin arttırılmasıdır. Tıp fakültesi kütüphanecisi, KDT 

uygulamaları/kaynakları, referans yönetim programları, sosyal ağlar, 

kütüphanenin web sayfasının tanıtımı, elektronik kütüphane kullanımı, intihal 

tespit programları, dergi etki faktörü, konu, atıf ve indeks tarama,  atıf analiz 

raporu hazırlama konularında sürekli düzenli eğitimler almalı ve bu bilgiyi 

kullanıcılarıyla paylaşmalıdır.  

  



134 

 

KAYNAKÇA 

 

 

Acıduman, A. (2010). Darüşşifalar Bağlamında Kitabeler, Vakıf Kayıtları ve Tıp Tarihi 

Açısından Önemleri - Anadolu Selçuklu Darüşşifaları Özelinde. Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), 9-15. 

Acar, M. (2012). Örgütsel İletişimin Etkinliği. Konya: Türmav Yayınları. 

Akdağ, M., Işık, M., (Ed.) (2011). Dünden Bugüne Halkla İlişkiler. (2.bs.). Konya: 

Eğitim Akademi Yayınları.   

Alikılıç, Ö., Onat, F. (2007). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar. 

Journal of Yasar University, 8(2), 899-927. 

Ashikuzzaman, M. (2013). Current Awareness Service.  http://www.lisbdnet.com/ 

current-awareness-service/ 04.04.2019 tarihinde erişildi.  

Aslan, O. E. (2012). Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi. (2. Bs.). Ankara: İmge 

Yayınları. 

Asna, A. (1969). Türkiye’de Kamu Kuruluşlarının Halkla İlişkileri. TODAİE Dergisi, 

2(3), 101-116. 

Asna, A. (2006). Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.  

Alar, H. (2001). Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler. Atatürk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16, 296-308. 

Alkan, N. (2003). Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi.  Bilgi Dünyası, 4 (2), 

122-145.  

Alkış, H., Yılmaz, B. (2008). Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti: Bilkent 

Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. In Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve 

Belge Yönetimi ve İşbirliği=Information-Documentation Management and 

Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 



135 

 

Edirne (Turkey), 5-7 June 2008. http://eprints.rclis.org/14626/1/Edirne_ 

Sempozyumu.pdf adresinden 15.04.2019 tarihinde erişilmiştir. 

Atılgan, M. (2005). Başlangıcından 19.Yüzyıla Tıp Kütüphaneleri. ÜNAK'05: Bilgi 

Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Pazarlanması Etkinliği, Eylül. 91-119. 

https://docplayer.biz.tr/1921653-Baslangicindan-19-yuzyila-tip-kutuphaneleri. 

html adresinden 15.04.2019 tarihinde erişilmiştir. 

Aydede, C. (2004). Profesyonel Bir İlişki: Medya ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Rota 

Yayınları. 

Bayar, C. (2015). Profesyonel Futbol Kulüplerinde Yürütülen Halkla İlişkiler 

Faaliyetlerinin Taraftar Memnuniyeti Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Yöneticiliği 

Anabilim Dalı, Konya. file:///C:/Users/User/Downloads/422866%20(1).pdf 

adresinden 10.06.2019 tarihinde erişilmiştir. 

Bayat, A. H. (2003). Tıp Tarihi. İzmir: Sade Matbaa. 

Bayat, A. H. (2016). Tıp Tarihi. İstanbul: Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği. 

Bernays, E. L. (1947). The Engineering of Consent. Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 250(1), 113–120. https://journals.sagepub.com/doi/ 

10.1177/000271624725000116 adresinden 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir. 

Bıçakçı, İ. C. (1998). İletişim ve Halkla İlişkiler. Ankara: Mediacat Yayınları. 

Birchette, K. P. (1973). The History of Medical Libraries from 2000 B.C. to 1900 A. D. 

Bulletin of the Medical Library Association, 61 (3), 302-308. 

Budak, G. ve Budak, G. (2004). Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, İzmir: Barış 

Yayınları. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 

Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  



136 

 

Canöz, K. (2008). Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası. Selçuk 

İletişim Dergisi, 5(3), 141-152. 

Cantay, G. G. (2014). Fatih Darüşşifası’nın Han’a Dönüştürülme Teşebbüsü. Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 4, 1-12. 

Cutlip, S. M, Center, A. H. ve Broom, M. G. (1975). Effective Public Relations.  New 

Jersey: Prentice-Hall. 

Çağlar, N., Yılmaz, B. (2007). Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent 

Üniversitesi Kütüphanesi. Bilgi Dünyası Dergisi, 8(1) 1-29. 

Çakmak, A. F., Kilci, S. (2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi. 

Kamu – İş, 11(4), 219-270. 

Çamdereli, M. (2000). Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler. Konya: Çizgi Kitabevi. 

Çukurbağlı, Büyükkoç, B. (2016). Sosyal Medya Çağında Değişen Halkla İlişkiler 

Algısı: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler 

Anabilim Dalı/Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı, İstanbul. 

file:///C:/Users/User/Downloads/436621%20(1).pdf adresinden 17.05.2019 

tarihinde erişilmiştir. 

Deperlioğlu, Ö., Köse, U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri 

ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. (10-12 Şubat), Muğla Üniversitesi Akademik 

Bilişim’10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla. file:///C:/Users/ 

User/Downloads/deperlioglu_kose_AB10%20(1).pdf adresinden 17.04.2019 

tarihinde erişilmiştir. 

Dikme, H. (2012). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler. İstanbul: Yalın Yayıncılık.  

Ekici, K.M. ve Uraltaş, N.T. (2010). Halkla İlişkiler. Ankara: SFS Grup. 

Elçin, M. (2010). Tıp Eğitiminin Tarihçesi. Hacettepe Tıp Dergisi, 41, 195-202.  

Erdoğan, İ. (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Pozitif Matbaacılık.  



137 

 

Ertekin, Y. (1990). Halkla İlişkiler Hizmetinde Örgütlenme ve Personel Sorunları. 

Amme İdaresi Dergisi, 23(4),  35-54.  

Ertekin, Y. (1995). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu. Çağdaş Yerel 

Yönetimler, 4(5), 3-11. 

Fındık, E. (1988).  Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 

II(2), 69-73.  

Göktürk, T., Dağ, İ. (2014). Nizamiye Medreselerinin Eğitim-Öğretindeki Rolü: The 

Role of Nizamiyyah Madrasas in Education. International Journal of Social 

Science,  27,  457-459. file:///C:/Users/User/Downloads/1762237988_28-Dr.Trker 

GKTRK.pdf adresinden 21.09.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Güllüoğlu, Ö. (2006). Halkla İlişkiler Mesleğinde Etik Anlayışı, II. Ulusal Halkla 

İlişkiler Sempozyumu: 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler-Sorunlar 

ve Çözümler (27-28 Nisan), Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli. 

http://halklailiskiler.com.tr/icerik/resim3/Halklailiskiler-Etik4.pdf adresinden 

25.05.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Güneş, G. (2007). Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası 

Dernek Oluşumları. Bilgi Dünyası, 8(1), 155-166. 

Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. İstanbul: Der Yayınları. 

Harrison, K.C. (1982). Public Relations for Librarians. (2. bs.) Hamphshire: Gower. 

Hazar, M. Ç. (2009). Bir Aygıt Olarak Halkla İlişkiler ve Araçları. Ankara: Eğitim 

Akademi Yayınları.   

Henderson, M. (2014). New Roles and New Horizons for Health Sciences Librarians 

and Libraries. Virginia Commonwealth University, VCU Libraris Faculty and 

Staff Publications, https://scholarscompass.vcu.edu/libraries_pubs/22/ 10.04.2019 

tarihinde erişildi. 

 

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=libraries_pubs
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=libraries_pubs
https://scholarscompass.vcu.edu/libraries_pubs/22/


138 

 

Hossain, J. M., Islam, S. M. (2008). Selective Dissemination of Information (SDI) 

Service: A Conceptual Paradigm. International Journal of Information Science 

and Technology, 6(1), 27-44. 

Işık, D. (2013). Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 teknolojilerinin Kullanımı ve 

Web Tabanlı Kullanıcı Eğitimi İçin Öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 27(1),  100-

116. 

Kalender, A. ve diğerleri. (2013). Halkla İlişkiler. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi.  

Karaimamoğlu, T. (2017). Ortaçağ Avrupası’nda Tıp Kültürü ve Gelişmeleri: Medical 

Culture and its Developments in Medival Europa. Tarih ve Gelecek Dergisi: 

Journal of History and Future, 3(2), 44-61. 

Karatepe, S. (2008). İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma. Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), s. 77-97. 

Kaya, A. (2010). Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Eksikliği Sorunu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent 

Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/ Hastane ve Sağlık 

Kuruluşları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul. 

file:///C:/Users/User/Downloads/303923%20(2).pdf adresinden 21.09.2018 tarihinde 

erişilmiştir. 

Kazancı, M. (2013). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan 

Kitabevi. 

Kazancı, M. (1980). Halkla İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi. 

Kent, M. L. (2008). Critical analysis of blogging in public relations, Gaylord College of 

Journalism and Mass Communication. University of Oklahoma, Public Relations 

Review, 34(1) 32-40.file:///C:/Users/User/Downloads/Critical_analysis_of_ 

blogging_in_public.pdf adresinden 04.01.2016 tarihinde erişilmiştir. 



139 

 

Keskinbora, H. K. (2018). Selçuklu Darüşşifalarında Tıp Eğitimi ve Dünyaya Olan 

Etkileri. Uzmanbaş, Ö.(Ed.),  İslam Tıbbı içinde (s. 1-14 ). Ankara: Türkiye 

Klinikleri. 

Kies, C. (1987). Marketing and Public Relations for Libraries. Metuchen: The 

Scarecrow Press. http://www.geocities.ws/biblioestudantes/115.pdf adresinden 

14.05.2019 adresinden tarihinde erişilmiştir.  

Kramer, S. N. (2002). Tarih Sümer’de Başlar: Yazılı Tarihte Otuz dokuz İlk. İstanbul: 

Kabalcı Yayınevi. 

Lattimore, D., Baskin, O. Heiman, S. Toth, E., Van Leuven, J. (1997). Public Relations: 

The Profession and the Practice. McGraw Hill. 

Marshall, N.J. (2001). Public relations in academic libraries: a descriptive analysis. 

The Journal of Academic Librarianship. Science Direct, 27(2), 116-121. 

http://www.geocities.ws/biblioestudantes/115.pdf adresinden 07.05.2017 tarihinde 

erişilmiştir. 

Metin, H. ve Altınok, M. (2002). Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve 

Özel Sektörde Halkla İlişkiler.  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 3(1), 79-99. 

Ojagov, R. (2011). Otel İşletmelerinde Halkla İlişkiler: Azerbaycan’daki Beş Yıldızlı 

Otel İşletmeleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalı/Turizm İşletmeciliği Programı, İzmir. file:///C:/Users/User/ 

Downloads/298112%20(1).pdf adresinden 25.12.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Okeke,  O. C., S.G.N., Eze, Jacintha, Eze, G.E., Asogwa. (2017). Status of Medical 

Library Resources and Services in Teaching Hospitals in Enugu State, Nigeria: 

implications for quality health care services.  International Journal of Knowledge 

Content Development & Technology, 7(2), 21-40. 



140 

 

Önal, G. (1997). Halkla İlişkiler.  İstanbul: Türkmen Kitabevi. 

Öndoğan, A. G. (2010). Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla İlişkiler 

Faaliyetlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 24(3), 

439-470.  

Özer, C. B. (2014). Hastanelerde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Sağlık Personelinin 

İş Doyumuna Etkisi (Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Özel Forum Yaşam 

Hastanesi). . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal 

Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara. 

file:///C:/Users/User/Downloads/358621%20(1).pdf adresinden 02.03.2017 

tarihinde erişilmiştir. 

Özkan, A. (2009).  Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Sosyal 

Yayınları. 

Öztürk, H., Şaylıgil, Ö. (2015). Osmanlı Medreselerinden Tıp Fakültesine: Tıp. 

Konuralp Tıp Dergisi,  7(3), 174-185. 

Pandey, P. (2016). Selective Dissemination of Information. “Knowledge Librarian” An 

International Peer Reviewed Bilingual E-Journal of Library and Information 

Science, 3(3),  58-60.  

Patton, M.Q. (2014). Nitel Araştırma Yöntemleri. (1.bs). Ankara: PEGEM Yayıncılık.  

Peltekoğlu, F. B.(1993). Halkla İlişkiler Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi.  

Reitz, J. M. (2004). Dictionary for Library and Information Science. London: Libraries  

Rukancı, F. (2014). 19. Yüzyılın İkinci Yarısından Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ ne 

Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler, Bilgi Dünyası, 15(1),   189-201. 

Sabuncuoğlu, Z. (2001). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (5.bs.). Bursa: Ezgi Kitabevi. 

Sabuncuoğlu, Z. (2004). Halkla İlişkiler. (8. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık. 

Sincan, M. (2003). Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği.  Bilgi Dünyası. 4(1),  64-

72. 



141 

 

Sriramesh, K., Vercic, D. (Ed). (2009). The Global Public Relations: Handbook, Theory 

Research and Practice.(Expanded and Revised Edition).New York: Taylor and 

Francis.  

Stinson, Ray E. (1982). Standarts for Health Sciences Libraries. 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7252/librarytrendsv31i1l_o

pt.pdf 11.04.2019 tarihinde erişildi. 

Sülüş, T. (2009). Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler. (Yayımlanmamış yüksek 

lisans tezi). Namık Kemal Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi 

Anabilim Dalı, Tekirdağ. file:///C:/Users/User/Downloads/256980%20(1).pdf 

adresinden 01.02.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Şahin, K. (2008). Karahanlılar Dönemi Dâru'l-Merdâ Hastanesi Vakfiyesi. Vakıflar 

Dergisi, 31, 227-244.  

Şener, S. (1992). Halkla İlişkiler. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları. 

Tarlan, M. (2005). Türkiye’de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik 

Kaynakların Analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul. 

file:///C:/Users/User/Downloads/158572%20(2).pdf adresinden 15.04.2017 

tarihinde erişilmiştir. 

Taşağıl, A. (2013). Orta Asya Türk Tarihi. (Ünite 1-4), Eskişehir: T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayını No:2288, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1285. 

http://bizdosyalar.nevsehir.edu.tr/bf276c46219d076ea22c3ba37d04a31e/islam-

oncesi-turk-tarihi-ve-kult.pdf adresinden 15.01.2017 tarihinde erişilmiştir. 

Thomson, H. (2010). Wikis, Blogs & Web 2.0 Technology, 

https://copyright.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1773830/wikisblogs

web2blue.pdf  sayfasından 15.04.2019 tarihinde erişilmiştir.  

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7252/librarytrendsv31i1l_opt.pdf%2011.04.2019
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7252/librarytrendsv31i1l_opt.pdf%2011.04.2019
https://copyright.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1773830/wikisblogsweb2blue.pdf%20%20sayfasından%2015.04.2019
https://copyright.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1773830/wikisblogsweb2blue.pdf%20%20sayfasından%2015.04.2019


142 

 

Tokyürek, H. (2014). Eski Uygurcada Āyurveda Tıbbı ve Beş Unsur. Türkiyat 

Mecmuası, 1 (24),  235- 260.  

Tortop, N. (1993). Halkla İlişkiler. Ankara: Yargı Yayınları. 

Tortop, N. (2001). Halkla İlişkilerin Gelişmesi ve Uyulması Gereken Temel İlkeleri. 

Amme İdaresi Dergisi, 34(2), 69-77. 

Tortop, N. (2003). Halkla İlişkiler. (Genişletilmiş 8. Baskı), Ankara: Yargı Yayınları.  

Tutar, H., Yılmaz, M. K. ve Erdönmez, C. (2005). Genel ve Teknik İletişim. Ankara: 

Nobel Yayın Dağıtım. 

Turan, E., Aydilek, E., Şen, A. T. (2015). BİMER Uygulaması ve Türk Kamu Yönetimi 

Sistemine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 8, 215-225. 

Umoh, E. B. (2017). Information and Services Provision by academic Libraries in 

Nigeria. International Journal of Academic Library and Information Science, 

5(5),  153-159. 

Unegbu, V., E., Otuza, C. E. (ed.). (2015).  Use of library and information resources: 

Library use Education. Lagos: Emaphine Reprographic Ltd. https://www. 

babcock.edu.ng/oer/books/USEOF%20LIBRARY%20AND%20INFORMATION

%20RESOURCES.pdf adresinden 15.01.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Ünal, A. (1980). Hitit Tıbbının Ana Hatları. Belleten,  XLIV(175).  475-495. 

Ünver, S. A. (1936). Uygurlarda Tababet: VIII-XIV üncü Asır. İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü.  

Valentini, C. (2015). Is using social media “good” fort he public relations profession? A 

critical reflection. Public Relations Review, 41(2),  170-177. 

Wolfe, L.A. (1997). Library public relations and promotions, and communications. 

New York: Neal-Schuman Publishers. 



143 

 

Yayınoğlu, E., P. (2005). Yerel Yönetim Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İşlevi ve Yeni 

Yaklaşımlar. Selçuk İletişim Dergisi, 3(4),  41-52. 

Yenikurtuluş, H. (2007). Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Bilgi Kaynaklarına 

Dayalı Yararlandırma Hizmeti: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi 

Uygulama Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).   İstanbul Üniversitesi 

/Sosyal Bilimler Enstitüsü /Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul. 

file:///C:/Users/User/Downloads/217001.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde 

erişilmiştir. 

Yeomans L. And Tench, R. (2006). Exploring Public Relations. United Kingdom 

Harlow: Pearson Education Limited. 

Yıldız, N. (2003). Antikçağ Kütüphaneleri. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 

Yılmaz, E., Çöl, M. (2013). Evidence Based Medicine: Kanıta Dayalı Tıp. Journal of 

Clinical and Analytical Medicine Review,  537-547.  http://www.jcam.com.tr/ 

files/KATD-1847.pdf adresinden 15.01.2018 tarihinde erişilmiştir. 

Yılmaz, E. (1998). Kütüphanelerde Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Türkiye’de Durum. 

Dergipark Akademik,  1, 1-32.  

Yoket, Ü. (2003). Eski Çağda Tıp. Sted Dergisi, 12(2),  76-78. 

YÖK, Kütüphane Hizmet Esasları, Yüksek Öğrenim Kurumu. (2018).  

Zorlu, T. (2008). Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve 

Süleymaniye Medreseleri. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(12),  611-

628. 

 

 

 

 

 

 



144 

 

EK: ANKET SORULARI 

“ANKARA’DAKİ TIP FAKÜLTELERİ KÜTÜPHANELERİNDE HALKLA 

İLİŞKİLER” ANKETİ 

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

yüksek lisans öğrencisiyim. 

Bu anket, Ankara’daki Tıp Fakültesi Kütüphanelerinin halkla ilişkiler etkinliklerini 

belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anketten elde edilecek veriler yapılacak yüksek lisans 

tezimde kullanılacaktır. Sorularda size uygun olan seçenekleri içtenlikle seçmeniz, araştırmamız 

açısından çok önemlidir. 

 Yardımlarınız için teşekkür ederim.  

                   

Gonca ÜNSAL CEYLAN                   

Görev yaptığınız üniversite adını yazınız: 

……………………………………………………………. 

 

Anket Soruları 

1. Kütüphanedeki göreviniz: 

(   ) Yönetici 

(   ) Kütüphaneci 

(   ) Uzman 

(   ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

2. Eğitim durumunuz: 

(   ) İlkokul 

(   ) Ortaokul  

(   ) Lise 

(   ) Lisans 

(   ) Lisansüstü  

(   )  Tezli Yüksek Lisans 

 (   )  Tezsiz Yüksek Lisans 

    (   )  Doktora 
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3. Kütüphanede çalışma süreniz: 

(   ) 1-5 yıl 

(   ) 6-10 yıl 

(   ) 11-15 yıl 

(   ) 16 yıldan fazla 

4. Halkla ilişkiler ile ilgili bir eğitim aldınız mı? 

(   ) Evet  (   ) Hayır  

5. Kütüphanenizde geleneksel halkla ilişkiler araçlarından hangilerini kullanılıyorsunuz? 

(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) El Kitapları (   ) Mektuplar, Davetiyeler 

(   ) Duyuru Panoları (   ) Filmler, Sinevizyon Gösterileri 

(   ) Gazete (   ) Basın Bildirileri 

(   ) Bültenler (   ) Dergiler 

(   ) Afişler (   ) Radyo ve TV’de ilanlar 

(   ) Broşürler (   ) Anında Mesajlaşma 

(   ) Reklam ve sponsorluk (   ) Yarışmalar 

(   ) Anketler / istatistikler/ yıllıklar (   ) Tanıtım stantları 

(   ) Dilek/şikayet/öneri kutusu (   ) Sergiler 

(   ) Slayt/video/fotoğraf (   ) Geziler 

(    ) Yer gösteren tabelalar ve raf 

yönlendirmeleri 

(    ) Sosyal ve kültürel faaliyetler 

(Toplantılar/konferanslar/seminerler vb.) 

(   ) Hiçbiri kullanılmıyor  

 

6. Kütüphanenizin bir web sayfası var mı? (Cevabınız hayır ise 7. Soruyu geçiniz) 

(   ) Evet  (   ) Hayır  

7. Kütüphane hizmetlerinizi, yeni gelen yayınları vb. Web sayfanızdan duyuruyor 

musunuz? 

(   ) Evet   (   ) Hayır   (   ) Kısmen 
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8. Web üzerinde kullanılan halkla ilişkiler araçlarından hangileri kütüphanenizde 

kullanılmaktadır? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) Web siteleri (   ) Wikiler 

(   ) Sosyal Ağlar (   ) RSS Beslemeleri 

(   ) Elektronik posta (   ) Bloglar 

 (   ) Anında mesajlaşma  (   ) Podcast ve Videocastlar 

(   ) İşaretleme ve Etiketleme (   ) Sohbet odaları 

(   ) Reklam ve sponsorluk (   ) Hiçbiri kullanılmıyor  

     

9. Sizce tıp fakülteleri kütüphanelerinde en etkili halkla ilişkiler araçları nelerdir? (Birden 

fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) Web siteleri (   ) Broşürler 

(   ) El Kitapları (   ) Mektuplar, Davetiyeler 

(   ) Duyuru Panoları (   ) Filmler, Sinevizyon Gösterileri 

(   ) Gazete (   ) Basın Bildirileri 

(   ) Bültenler (   ) Dergiler 

(   ) Afişler (   ) Radyo ve TV’de ilanlar 

(   ) Sosyal Ağlar (   ) Elektronik posta 

(   ) Bloglar (   ) Sohbet odaları 

(   ) Anında Mesajlaşma (   ) İşaretleme ve Etiketleme 

(   ) Podcast ve Videocast (   ) Wikiler 

(   ) Reklam ve sponsorluk (   ) RSS Beslemeleri 

(   ) Anketler / istatistikler/ yıllıklar (   ) Yarışmalar 

(   ) Dilek/şikayet/öneri kutusu (   ) Tanıtım stantları 

(   ) Slayt/video/fotoğraf (   ) Sergiler 

(   ) Geziler (     ) Sosyal ve kültürel faaliyetler 

(Toplantılar/konferanslar/seminerler vb.) 

(    ) Yer gösteren tabelalar ve raf 

yönlendirmeleri 
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10. Kütüphanenizde kullanıcı memnuniyeti anketi yapıldı mı?   

(   ) Evet (Yanıtınız evet ise, değerlendirme sonucunu yazar mısınız?)  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 (   ) Hayır  

(   ) Bilmiyorum 

11. Kütüphanenizin halkla ilişkiler çalışmaları için bütçesi var mı? 

(   ) Evet   (   ) Hayır   (   ) Bilmiyorum 

12. Kütüphanenizde halkla ilişkiler çalışmaları için belirlenmiş bir plan veya politika var 

mı? 

(   ) Evet   (   ) Hayır   (   ) Bilmiyorum 

13. Kütüphane içerisindeki yer gösteren tabelaları, raf yönlendirmeleri ve kütüphane 

kurallarını gösteren açıklamaları yeterli buluyor musunuz?   

 (   ) Evet    (   ) Hayır   (   ) Kısmen        

14. Kütüphanede uygulanan halkla ilişkiler çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?  

(   ) Evet   (   ) Hayır    (   ) Kısmen  

15. Kütüphanenizde Halkla İlişkiler personeli var mı? 

(   ) Evet   (   ) Hayır   

16. Kütüphanenizde Tıp Kütüphanecisi var mı? 

(   ) Evet   (   ) Hayır   

17. Acil hastaları için literatür gerekirse 24 saat destek sağlayabiliyor musunuz? 

    (   ) Evet (Yanıtınız evet ise hangi araçları kullanıyorsunuz? Lütfen belirtiniz) 

…………………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

    (   ) Hayır 
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18.   Kütüphanenizde aşağıdaki hizmetlerden hangilerini kullanıyorsunuz?  (Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) Danışma Hizmeti (   ) Ödünç Verme Hizmeti 

(  ) Seçmeli Bilgi Yayımı Hizmeti (   ) Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti 

(   ) Kanıta Dayalı  Tıp Hizmeti (   ) Güncel Duyuru Hizmeti 

(   ) Tıbbi Araştırma Hizmeti (   ) e-kaynaklar  Hizmeti 

(   ) Anlık Mesajlaşma Hizmeti  

  

19.  Kütüphanenizde verilen hangi hizmetler için düzenli eğitim alıyorsunuz? (Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları/Kaynakları (   ) İntihal Tespit Programları 

(  ) Referans Yönetim Programları (   ) E-kütüphane kullanımı 

(   ) Veri tabanı özelinde eğitimler (   ) Mobil Uygulamalar 

(   ) Sosyal Ağlar (   ) Kütüphane Otomasyon Sistemi 

(   ) Atıf Analiz Raporu hazırlamalı- H- İndeks (   ) Dergi etki faktörü 

(   ) Hiçbiri  

20.  Kütüphanenizde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili halkla ilişkiler hizmeti veriyorsunuz? 

(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(   ) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları/Kaynakları (   ) İntihal Tespit Programları 

(   ) Referans Yönetim Programları (   ) E-Kütüphane Kullanımı 

(   ) Veri Tabanı Özelinde Eğitimler (   ) Mobil Uygulamalar 

(   ) Sosyal Ağlar (   ) Kütüphane Tanıtımı 

(   ) Kütüphanenin Web Sayfası Tanıtımı (   ) Literatür Tarama 

(   ) Firma Eğitimleri (   ) Konu, Atıf ve İndeks Taramaları 

(   ) Atıf Analiz Raporu Hazırlama/ H-İndeks (   ) Dergi Etki Faktörü 

(   ) Hiçbiri  

 

21.  Kütüphanenizle ilgili belirtmek istedikleriniz varsa lütfen belirtiniz. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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ÖZET 

 

ANKARA’DAKİ TIP FAKÜLTELERİ KÜTÜPHANELERİNDE HALKLA 

İLİŞKİLER 

Ceylan, Gonca Ünsal 

Yüksek Lisans, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu 

Temmuz, 2019 

 

Bilginin gereksinim duyan kişiye en hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılması tıp 

fakültelerinin kütüphanelerinin de diğer tüm kütüphanelerde olduğu gibi temel 

amacıdır. Bu temel amacı mümkün olabilen en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için tıp 

fakültesi kütüphanelerinin hedef kitlesi olan sağlık çalışanları ve öğrencileri ile sürekli 

etkileşim halinde olması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek de bir plan ve politikayla 

belirlenen halkla ilişkiler çalışmaları ve bu çalışmaları gerçekleştirecek halkla ilişkiler 

araçlarının etkin kullanımına bağlıdır.  

  Halkla ilişkilerin önemi ve genel prensipler ve stratejiler pek çok üniversite 

kütüphaneleri için benzerlikler gösterir. Ancak halkla ilişkilerin tıp fakültelerine özgü 

bazı noktaları vardır. Tıp fakülteleri kütüphanelerinin kullanıcıları diğer kütüphane 

kullanıcılarından oldukça farklıdır. Tıp fakülteleri kütüphanelerinin kullanıcıları bilgiye 

ulaşmada da genellikle daha yeteneklidirler, ya da en azından öyle olduklarını 

düşünürler. Bilgiye genellikle çok acil bir şekilde ihtiyaçları vardır. Bu sebeple tıp 

fakültesi kütüphanelerinin kullanıcılarının hangi tür bilgiye ulaşabileceklerini, pek çok 

değişik kaynağı nasıl kullanabileceklerini, 7/24 nasıl bir yardım alabileceklerini 

bilmeleri gerekir. Dünyadaki bazı örneklerinde tıp fakültesi kütüphanesi hiç bir zaman 

kapanmaz, 7/24 hizmet verir. Ayni diğer sağlık personeli gibi, tıp fakültesi 
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kütüphanecisi de her zaman iş başındadır. Daha da önemlisi bilgi üretimi baş döndürücü 

hızla ilerlemektedir. Ama tıp ve sağlık alanında bilgi patlaması diğer alanlardan çok 

daha fazladır. Bu kadar hızlı bir şekilde artan bilgiye ulaşmak zaten çok yoğun olan 

uzman hekimlerin, sağlık personelinin ve akademisyenin işini zorlaştırmaktadır. Bu 

sebeple bu bilgi yığını arasından hızlı bir şekilde bilgi gereksinimi olan sağlıkçıya 

ulaştırmak büyük önem taşımaktadır. Tıp alanında sürekli ve güncel bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kadar çok yayın içerisinden ihtiyaç duyulan doğru bilgiye ulaşmak 

için kütüphanecilerden destek alınmalıdır. Kütüphaneci de buna kütüphanesini tanıtarak 

ve hedef kitlesini iyi tanıyarak katkıda bulunabilir. Bu sebeple kütüphanelerde halkla 

ilişkiler belki de en çok tıp fakültelerinde en iyi şekilde yapılmak durumundadır.  
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SUMMARY 

 

PUBLIC RELATIONS IN MEDICAL FACULTIES  LIBRARIES IN ANKARA 

Ceylan, Gonca Ünsal 

Master Thesis, Information and Documentation Management 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu 

July, 2019 

 

Like other libraries, providing information to the person in need in the fastest 

and most efficient way is the main objective of medical libraries. To best achieve this 

objective, medical faculty libraries need to be continuously in touch with their target 

group, which is composed of medical personnel and medical students. This, in turn, 

requires having a public relations strategy and policy and effective use of public 

relations tools. 

The importance and general principles and strategies of public relations are 

broadly similar for many university libraries. However, there are features of public 

relations that are specific to medical faculties. The users of medical faculty libraries are 

quite different than the users of other libraries. The medical faculty library users are 

typically more skilled, or they think they are more skilled, in reaching information. 

They often urgently need the information. For this reason, they need to know what type 

of information they can reach, how they can use various resources, and how they can 

get help 24/7. Some of the medical libraries in the world indeed never close and provide 

services to its users 24/7. Medical faculty librarians are always at work, just like other 

medical personnel. More importantly, while information is overall advancing at an 

extremely rapid pace, it is advancing even faster in medical and health fields. This 

proliferation of information is making it more challenging to reach information for 
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doctors, medical personals and academics who are already very busy. For this reason, it 

has the utmost importance to rapidly provide the necessary information to the medical 

staff. In medical sciences, continuous and updated information is needed. There is a 

need to seek help from a librarian to achieve the right information needed among vast 

resources. Librarians could also contribute this by publicizing the library and knowing 

the target group. For this reason, practicing public relations in the best way possible is 

perhaps more important in medical libraries. 


