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Yeni Đletişim Teknolojilerinin Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 
Alanında Đşlevselliği Üzerine Bir Çalışma: Đstanbulrestaurants 

Web Sitesi Đncelemesi 

                                                                               Ezel Kamçılı 

ÖZ 

Bu çalışma; yeni iletişim teknolojisi internetin sunduğu araçlardan biri 

olan web’in, halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarında restoran işletmeleri 

tarafından kullanımının önemi ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü müşteri 

profili değiştiği için müşterilerin talep ve istekleri de değişmiştir. Restoran 

işletmelerinin, müşterilerin bulunduğu ortam neresi ise oraya gelmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin müşteri taleplerini karşılayabilmeleri 

için internet ortamında yer almalarının bir zorunluluk haline geldiği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda restoran işletmelerinin internet üzerinden halkla 

ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında; web sitelerinin kullanımının hem tanıtım 

hem karşılıklı iletişim için önemli bir yeri olduğu savunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Đnternet, Web Site Özellikleri, Web PR, Halkla 

Đlişkiler ve Tanıtım, Restoran Web Siteleri.  
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A Study Upon the Functionality of New Communication 
Technologies in the Field of Public Relations: An Analysis of A 

Web Site istanbulrestaurants.com 

Ezel Kamçılı 

 

ABSTRACT 

This thesis emphasizes the significance and need of usage of web, which 

is one of the means that internet as a new communication technology provides, 

in public relations practices by the restaurant companies. Since the profile of 

customer has changed, the demand and desire of customers have also changed. 

Restaurant companies have to be in the place where customers are. That’s why 

it is thought that taking place in internet has become a must for companies in 

order to meet the demand of customers. In that sense it is argued that in public 

relations practises of restaurants companies in internet, the usage of web sites 

has a great importance for publicity and mutual communication.  

Key words: Internet, Web Site Features, Web PR, Public Relations, 

Restaurant Web Sites 
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ÖNSÖZ 

Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağda bilginin iletildiği iletişim 

araçlarının çok önemli bir yeri vardır. Geleneksel kitle iletişim araçlarıyla 

gerçekleştirilen iletişim, günümüzde yeni teknolojilerinin sunduğu internet 

ortamına geçmiştir. Yeni bir iletişim aracı olan internetin kullanımı son yıllarda 

gittikçe yaygınlaşmıştır. 

 Internet kullanımı; web siteleri (World Wide Web), sanal konuşma (chat) 

odaları, elektronik postalar aracılığı ile kişiler arası ve grup iletişimi, 

enformasyon akışını ve global yayıncılığı içerir. Internetin diğer kitle iletişim 

araçlarından farklı olmasını sağlayan en önemli özelliği eş zamanlı olarak ve iki 

taraflı haberleşme sağlıyor olmasıdır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yaygınlaşması halkla ilişkiler 

alanında da kendisini göstermektedir. Internet kullanımı ile hedeflerini 

gerçekleştiren halkla ilişkiler; basın bültenlerini, duyuruları web siteleri 

üzerinden yaparak gelişen yeni teknolojiye ayak uydurmaktadır. Böylece hem 

hedef kitlesini genişletmekte hem de daha kısa sürede daha rahat ve kolay bir 

şekilde hedef kitlesine ulaşmaktadır. 

Bu çalışma; yeni iletişim teknolojisi internetin sunduğu araçlardan biri 

olan web’in, halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarında restoran işletmeleri 

tarafından kullanımının önemi ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü müşteri 

profilinin değiştiği; müşterilerin, mal ve hizmetler hakkında daha çok bilgi 

istediği, ürünler arasında seçim talebi ve işlemlerini zamana ve mekâna bağlı 

kalmadan gerçekleştirmek istediği ortaya çıkmıştır. Đşletmelerin bu talep 

karşısında varlıklarını devam ettirebilmeleri ve değişen koşullara ayak 

uydurabilmeleri için internette ve internetteki çalışmalarına önem vermeleri 

gerekmektedir. 

Restoran işletmeleri internetin sunduğu imkânlardan maksimum seviyede 

faydalanmak ve yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlamak için web sitelerini 

bu doğrultuda tasarlamalıdırlar. Restoran işletmelerinin birçoğu web sitelerinin 
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olması gerektiğini düşünmelerine rağmen web sayfalarının halkla ilişkiler ve 

tanıtım açısından yeterince kullanamamaktadırlar. Đşletmelerin sahip oldukları 

bu potansiyeli sonuna dek kullanmaları beklenmektedir. Bunun için de 

işletmelerin web sayfalarında halkla ilişkiler ve tanıtım potansiyelini ne ölçüde 

kullandıklarının incelenmesi gerekmektedir. Web sitelerinin halkla ilişkiler 

açısından büyük fırsatlar sunmasına rağmen işletmeler tarafından öneminin 

yeterince kavranmamış olduğu görülmektedir. 

Bu tez çalışmasında www.istanbulrestaurants.com internet sitesi 

incelenerek siteye kayıtlı restoranlardan üç ayrı örneklem grubunu oluşturan en 

çok tıklanan restoranlar belirlenmiştir. Örneklem grubundaki restoranların 

kurumsal web siteleri içerik analizi yöntemi ve derinlemesine mülakat yöntemi 

olmak üzere iki farklı yöntemle birlikte çözümlenmiştir. Bu çalışmada restoran 

sitelerindeki tanıtım faaliyetlerinin halkla ilişkiler alanındaki işlevsel boyutu ve 

hedef kitleye ulaştırılma yöntemi ele alınmıştır. 

Bu tezin hazırlanmasında danışmanım olan bilgisi, emeği ve hoşgörüsü ile 

yanımda olan değerli hocam Yard. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk’e, yeni iletişim 

teknolojileri konusunda yol göstericiliği ve tavsiyeleri ile Yard. Doç. Dr. Yeşim 

Güçdemir’e, yardım ve destekleri için Araştırma Görevlisi Adem Ayten’e ve 

Araştırma Görevlisi Korhan Mavnacıoğlu’na, iş hayatı ve yüksek lisansı bir 

arada yürütme çabalarımda her zaman yanımda olan Globalite Travel Group 

ekibine, yüksek lisans eğitimimde ve Đtalya’da her zaman yanımda olan sevgili 

arkadaşım Gülnur Yenilmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarım 

sırasında fedakârlık eden, tüm yaşamım boyunca yanımda olan ve her zaman 

destek veren babam Metin Kamçılı’ya, annem Fatma Kamçılı’ya ve kardeşim 

Đbrahim Kamçılı’ya gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı özellikle teşekkür 

ederim.  
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GĐRĐŞ 

Düşünceyi aktarmak için iletişim kurmak insanoğlunun tarihi kadar 

eskidir. Đnsanoğlu eski çağlardan beri çok uzaklarda yaşayan diğer insanlarla 

iletişim kurmak ve haberleşmek için birçok yöntem icat etmiştir. Antik çağlarda 

krallar ve imparatorlar tarafından gizli mesajların gönderilmesi için koşucular 

ve insan haberciler kullanılmıştır. Ayrıca güvercinler, duman işaretleri gibi 

farklı yöntemler de mesajların uzak mesafelere iletilmesinde kullanılmıştır. 

Bunların hepsi insanoğlunun iletişim kurma çabalarının birer aşamasıdır ve 

telgraf, radyo, televizyon ile devam etmiştir. Internet ise günümüzün uzak 

mesafeleriyle iletişim kurma aracıdır ve tıpkı diğer iletişim araçları gibi 

toplumda değişim yaratmıştır. Internet; elektronik posta ve ağ (web) sayfaları 

gibi yeni iletişim araçları sunmuş ve yeni iletişim biçimleri oluşturmuştur. 

Ulusal, kültürel ve coğrafik sınırları ortadan kaldırarak insanların iletişim 

kurmalarını sağlamıştır. 

Çağımızın gelişen yeni teknolojileri, geleneksel kitle iletişim araçlarıyla 

yapılan iletişimi etkilemekte ve bu gelişmeye ayak uydurmasını zorunlu 

kılmaktadır1.Internet en hızlı gelişen ve yaygınlaşan iletişim aracı olmuştur2. 

Internet aynı zamanda en geniş amaçlı kitle iletişim aracıdır3. Kuşkusuz halkla 

ilişkiler buna seyirci kalmamış ve internet ortamına doğru yönelmiştir4. 

Getirdiği yeniliklerle internet, halkla ilişkilerin alanına girmiş ve halkla 

ilişkilerin işleyiş biçimini etkilemiştir. Böylece alana yeni bir boyut getirerek 

yeni bir çağ açmıştır5. 

                                                
1 Ceyda Aydede,  Profesyonel  Bir   Đlişki:   Medya  ve   Halkla   Đlişkiler,   Đstanbul,   Rota 
Yayınları, 2004, s. 105. 
 2 Randy Bobbitt, “An Internet Primer for Public Relations”, Public Relations Quarterly, 
C.XL, Fall 1995, s.27-32.  
 3 Yeşim Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Yeni Teknolojiler ve Đnternet Kullanıcıları”, Doktora 
Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2003, s.45. 
4 Ahmet Tarhan, “Halkla Đlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak Đnternet: Belediyelerin 
Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz”, Selçuk Đletişim, Ocak 2007, s.76. 
5 Banu Müjde Başkan, “Halkla Đlişkiler Ortamı Olarak Đnternetin Kullanımı: Üç Büyük Şirket ve 
Üç Büyük Halkla Đlişkiler Firması Örneğinde Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Ağ Sitesi 
Đncelemesi”, Doktora Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2004, s.61.                               
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Dünyanın merkezine koyabileceğimiz internet6, teknolojik gelişmelerin 

getirdiği en önemli iletişim aracıdır ve artık her alana girmiştir. Tüm dünyadaki 

insanları sanal ortamda bir araya getirmiş, sohbet etme imkânını sunmuş, 

alışveriş fırsatını yaratmıştır. Zaman sınırını ortadan kaldırmış; istenilen şeye 

her an her saatte ulaşabilme olanağını yaratmıştır7. Böylece, eskiden belirli 

kişilerin imtiyazında olan bilgiye herkesin rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamıştır. 

Artık bilgi oturduğumuz yerden sadece bir tuşla elimizin altına gelmiştir. 

Yeni teknoloji ortamının iletişim araçları özellikle de internet; halkla 

ilişkiler ve tanıtım alanında da yerini almaya başlamıştır. Başka bir değişle 

halkla ilişkiler ve tanıtım, bu teknolojik ortamdaki gelişmelere ayak 

uydurmuştur. Bu ayak uydurma halkla ilişkiler faaliyetlerini etkilemiş ve halkla 

ilişkilerin anlamı, içeriği, amaçları, yöntemi ve kullandığı araçları değişime 

uğratmıştır. Bu değişimin sonucunda E-Halkla Đlişkiler (E-Public Relations) 

olarak adlandırabileceğimiz yeni bir alan ortaya çıkmıştır8.                                                                                                                           

Halkla ilişkiler ve tanıtımın internet ortamında kullandığı araçların başında 

ağ siteleri (web siteleri) ve elektronik posta (e-mail) gelmektedir. Güçdemir’in9 

halkla ilişkiler ajansları ile yürüttüğü çalışmada ajansların tanıtım ve duyurum 

amacıyla ilk tercih ettikleri internet aracının web siteleri olduğu, daha sonra 

elektronik posta olduğu saptanmıştır. Internetin bu iki özelliği en önemli iki 

halkla ilişkiler aracı olmuştur10. Kuşkusuz bunun sebebi internetin çok daha 

hızlı ve çift taraflı bir iletişim sağlamasıdır. Ayrıca halkla, aracı olmadan 

doğrudan iletişim kurarak11 hedef kitlesine en kısa sürede ulaşmasını ve geri 

bildirim (feedback) almasını olanaklı kılmıştır. 

                                                
6 Murat Güreşçi,  “Reklamcılığın Dönüşümü:  Đnternet  ve  Türkiye’deki  Ağ  Siteleri”, Đletişim 
Fakültesi Dergisi, C.II, No:12, 2002, s.791.          
7 Güreşçi, a.g.e., s.783.   
8  Gölönü, a.g.e., s.74. 
9 Güçdemir, a.g.e., s.143.  
10 Shearlean Duke,  “Wired  Science:  Use  of  World  Wide  Web  and  E-Mail in Science 
Public Relations”, Public Relations Review, C.XXVIII, 2002, s.311. 
11 Ahmet Tarhan, “Halkla Đlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak Đnternet: Belediyelerin 
Web  Sayfaları Üzerine Bir Analiz”, Selçuk Đletişim, Ocak 2007, s.77. 
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Web sayfaları aracılığı ile işletmelerle ilgili bilgiler, kurum kimliğinin 

tanıtılması, medya ile ilişkilerin kolaylaştırılması ve iletişim olanaklarının 

genişletilmesi sağlanmaktadır12. Halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı kullanılan 

web siteleri ile bir yandan kurum tanıtılırken diğer yandan şikâyetler ve 

ziyaretçi defteri gibi bölümlerle hedef kitlesine yaklaşılmakta ve geri bildirim 

hızlandırılmaktadır. Duke’ün13 araştırmasında ortaya koyduğu gibi web 

sitelerinde basın bültenlerinin yayınlanması,  medya ilişkileri güçlendirmede 

önemli görülmektedir. Callison’ın14 yürüttüğü bir başka araştırma da 

gazetecilerin araştırmalarında ve basın bültenlerine ulaşmada web sayfalarını 

tercih ettiğini ortaya koymuştur. Gazeteciler, web siteleri aracılığı ile gerekli ve 

etkili bir rotayı takip ederek çok az bir çabayla istedikleri basın bültenlerine 

ulaşmayı arzu etmektedirler. 

Internet ortamında web sayfalarından sonra en yaygın olarak kullanılan 

araç e-postalardır15. E-mail yoluyla dünyanın bir ucundan diğer ucuna aynı anda 

yüzlerce kişiyle iletişim kurulabilmektedir; böylece çok ucuz ve hızlı bir şekilde 

iletişim sağlanmaktadır16. E-mail, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının 

gazeteciler ile ilişkilerinde de ideal bir araç olarak ortaya çıkmaktadır17. E-posta 

aracılığı ile gönderilen basın bültenlerinin yanı sıra video, ses ve görüntü 

gönderimi de mümkündür. Bunun sonucunda dünyanın başka yerindeki bir 

gazeteciyle hem iletişim kurmak hem de her türlü dosyayı ve basın bültenini 

göndermek mümkündür. 

                                                
12 Mesude Canan Öztürk, Mine Ayman, “Web Sayfalarının Halkla Đlişkiler Amaçlı Kullanımı”, 
Selçuk Đletişim, Ocak 2007, s.57. 
13 Duke, a.g.e., s.320-321.  
14 Coy Callison “Media Relations and Internet: How Fortune 500 Company Web Sites Assist 
Journalists in News Gathering”, Public Relaitons Review, C.XXIX, 2003, s.39.  
15 Ümit Atabek,  Đletişim  ve  Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni  Sorunlar,  Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2001, s.122. 
16 Güçdemir, a.g.e., s.73-75. 
17 Duke, a.g.e., s.316-317. 
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Öztürk ve Ayman’ın18 birlikte yürüttüğü çalışmada, web sayfalarının 

halkla ilişkiler ve tanıtım açısından verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığı 

ortaya konmuştur. Đşletmelerin web sayfalarını bilgi vermede ve kurum 

kimliğini yansıtmada başarılı bir biçimde kullanıldıkları görülmüştür. Fakat 

halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarına yönelik faaliyetlere çok az yer verdikleri 

ve yeteri önem vermedikleri görülmüştür.  

Belediyeler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla etkileşimli bir 

iletişim kurması için ve yapılan çalışmalar hakkında hedef kitlesini 

bilgilendirmesi için internetten yararlanması kaçınılmazdır. Tarhan’ın19; 

Konya’nı üç ilçesi olan Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerinin web siteleri 

incelemesinde; belediyelerin tanıma ve tanıtma faaliyetleri ve halkı 

bilgilendirmede çaba sarf ettikleri saptanmıştır. 

Güçdemir’in20 halkla ilişkiler ajanslarıyla çalışmasında, web sayfalarının 

öncelikli amaçları arasında müşterilerle ilişki kurmak ve kurum tanıtımı yapmak 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ajanslar web sayfalarını başarılı bir halkla ilişkiler 

aracı olarak görmektedirler.  

Kuruluşlar internette web siteleriyle yer alarak kurum kimliğini 

güçlendirme fırsatı bulmaktadırlar. Başkan’ın21 araştırmasında yer alan üç 

büyük şirket ve üç halkla ilişkiler firmasının web sayfalarında yer alan 

kuruluşlara ait logolar ve görsel kimlik göstergelerinin, kurum kimliğini 

güçlendirmede katkı sağladıkları görülmüştür. Web sitelerinin; elektronik posta, 

haber grupları gibi internette halkla ilişkiler araçlarından faydalandıkları ve kriz 

iletişimi, sponsorluk gibi halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 

saptanmıştır. 

                                                
18 Öztürk vd, a.g.e., s.64-65. 
 19 Tarhan, a.g.e., s.93-94. 
20 Güçdemir, a.g.e., s.144-145.  
21 Başkan, a.g.e., s.179-183. 
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Halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı olabilmesi için geri besleme çok 

önemlidir. Toğuşlu’nun22 çalışmasında incelenen web sayfalarında firmaların 

bir yandan kendileri hakkında bilgi verme çabası içinde diğer yandan da sayfayı 

ziyaret eden kullanıcıdan bilgi almak amacında oldukları gözlenmiştir. E-posta 

ya da ana sayfa üzerinde açılan ziyaretçi defteri ile bu amaca ulaşılmıştır. 

Kurumsal görünüm web üzerinden aktarılmış ve kurum kendine has logosu ile 

internette yerini almıştır. Đletişim odaları ve sponsorlukla ilgili çalışmalarla 

internette halkla ilişkiler çalışmaları yürütülmüştür. 

White ve Raman’ın23 birlikte yürüttüğü çalışmada kuruluşlar bir an evvel 

web sitelerini tasarlamaya yönelmek istemişlerdir. Çünkü internet en hızlı 

gelişen araçtır ve bu nedenle acele etmişlerdir. Đnternet ortamında var olmak ve 

web sayfalarının avantajlarından bir an evvel yararlanmak için halkla ilişkilerin 

temel ilkeleri olan araştırma, planlama ve değerlendirmeyi es geçmişlerdir.   

Ryan’ın24 araştırmasında halkla ilişkiler alanında en büyük sorunların 

kavramsal ve teknik eğitim eksikliklerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır ki bu da 

gelişen teknolojiye ayak uydurulmakta zorlanıldığını göstermektedir.   

          Web sayfalarının halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı kullanımı üzerine 

yürütülen çalışmamızın birinci bölümünde halkla ilişkiler ve tanıtım alanına 

yönelik kavram ve tanımlara yer verilmiştir. Alanın tarihsel gelişimi, yürütülen 

çalışmalar ve halkla ilişkiler uzmanın izlemesi gereken yollar açıklanmıştır.  

                                                
22 Deniz Özlem Toğuşlu, “Halkla Đlişkilerin Yeni Mecrası: Đnternet”,  Yüksek  Lisans Tezi,  
Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s.102-110. 
23 Candace White, Niranjan Raman,  “The World Wide Web as a Public Relations Medium: The 
Use of Research, Planning and Evaluation in Web Site  Development”, Public Relaitons 
Review, C.XXV, No:4, Winter 1999, s.416-417.  
24 Michael  Ryan,  “Public  Relations  and  the  Web:  Organizational  Problems,  Gender  and 
Institution Type”, Public Relaitons Review, C.I, 2003, s.345. 
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Çalışmanın ikinci bölümünü yeni iletişim teknolojileri oluşturmuştur. 

Hayatın her alanına nüfuz eden ve her alanını etkileyen teknolojik gelişmeler 

kuşkusuz iletişimi de etkilemiştir. Bu bölümde yeni teknolojilerin gelişimi ve 

çalışmamızın temelini oluşturan yeni iletişim teknolojilerinden internet üzerinde 

durulmuştur. Internetin tarihsel gelişimi ve kullanım alanları ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde yeni iletişim araçlarından internetin halkla ilişkiler ve 

tanıtım aracı olarak kullanılması üzerinde durulmuştur. Internet ortamına 

taşınan halkla ilişkiler ve tanıtımın internetten yararlanması ve yürüttüğü 

çalışmalar açıklanmıştır.  

Araştırma bölümünde ise www.istanbulrestaurants.com sitesi üzerinden 

belirlenen restoranların kurumsal web siteleri belirli bir dönem aralığında ele 

alınıp incelenmiştir. Yapılan bu değerlendirmede restoanların internet üzerinden 

özellikle web siteleri üzerinden yürüttükleri halkla ilişkiler ve tanıtım 

çalışmaları belirlenmiştir. Ortaya konulan halkla ilişkiler yöntemleri, hedef 

kitlelere yönelik yapılan çalışmalar ve geribildirimler edinmeye yönelik izlenen 

yöntemler inclenerek halkla ilişkiler ve tanıtım çerçevesinde vurgular 

yapılmıştır.  

Sonuç bölümünde site çözümlemesinden elde edilen bulgular tartışılmış ve 

değerlendirilmiştir. 

1.Problem  

Đçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli özelliği teknolojik 

gelişmelerin çok hızlı bir şekilde hayatın her alanına nüfuz etmiş olmasıdır. 

Bilginin akışının sağlayan iletişim araçlarından internet iki taraflı haberleşme 

sağlayarak eş zamanlı iletişimi mümkün kılmaktadır.  Đletişimi çok daha hızlı ve 

çok daha ekonomik olarak zamanında sağlayan internetin bu özelliği halkla 

ilişkiler tarafından da fark edilmiştir. 
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Geleneksel iletişim araçlarıyla yürütülen halkla ilişkiler ve tanıtım 

uygulamaları internet ortamına doğru taşınmıştır. Internet ile kurumla ilgili 

medyada çıkan haberleri takip etmeden, medyaya kurumun basın bültenleri, 

resimleri ve haberleri sağlamaya kadar pek çok halkla ilişkiler ve tanıtım 

çalışmaları yürütülmektedir.25 Internetin halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları 

için sunduğu araçlar; elektronik posta, ağ (web) siteleri, haber grupları, dosya 

transferi gibi çift yönlü iletişime hız kazandıran araçlardır.26  

Elektronik posta (e-mail) ile basın bülteni, video, ses ve müzik gibi her 

türlü verinin gönderimi mümkündür. Böylece gazetecilere ulaşmada ve her türlü 

dosyayı göndermede kolaylık sağlamaktadır. Ağ siteleri aracılığıyla hem kurum 

kimliğini ve kurum imajını güçlendirmek hem de hedef kitle ile doğrudan 

iletişim kurularak geri bildirim sağlamak mümkün olmaktadır. Elektronik 

postanın bir devamı olan haber grupları sayesinde yüzlerce kişiye ulaşmak ve 

istenilen mesajı dağıtmak çok daha kolay hale gelmektedir.   

   “Yeni iletişim teknolojilerinin halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki 

işlevselliği üzerine bir çalışma: Đstanbul Restaurants web sitesi incelemesi” adlı 

bu çalışmada problem alanı; yeni teknoloji internetin halkla ilişkiler tarafından 

kullanımı ve internet yoluyla hedef kitlesine verdiği hizmetin yeterli olup 

olmadığı durumundan ortaya çıkmıştır. Internetin tüm olanaklarından yeterli ve 

etkili bir biçimde faydalanıp faydalanılmadığı problem alanının içine 

girmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının yeni iletişim 

teknolojilerinin sunduğu araçlardan internet ile nasıl yürütüldüğü ve halkla 

ilişkiler uygulamalarının internet ortamına nasıl adapte edildiğini ve bunun 

işleyişini görmek problem alanının içine girmektedir.  

                                                
25 Gregory R. Sherwin ve Emily N. Avila, “Internet ve Halkla Đlişkiler”, Çev. Ebru Güzelcik 
Ural, Marmara Đletişim Dergisi, No:I, Ocak 2001, s.348.  
26 Başkan, a.g.e., s.181.  
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       Halkla ilişkiler ve tanıtımın web sitelerinden hangi doğrultuda yararlandığı 

ya da bunların yeterli olup olmadığı problem alanını oluşturmaktadır. Problem 

alanı, web sayfaları üzerinden yürütülen halkla ilişkiler ve tanıtım 

uygulamalarında kullanılan elektronik postalar, internet basın bültenleri, 

kurumla ilgili duyuru ve etkinliklerin tanıtımının yapıldığı basın odaları gibi 

internet ortamı araçlarının işlevselliği sorunsalından doğmuştur. Hedef kitleye 

ulaşmada ve geribildirim sağlarken aynı zamanda interaktif (karşılıklı) iletişimi 

sağlamada, kurum imajını ve kurum kimliğini tanıtmada, web sitelerinin 

işleyişinin anlaşılması da problem alanına dâhildir.  

 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinden yararlanan pek çok hizmet 

sektörü bulunmaktadır. Bu hizmet sektörlerinden biri olan yeme-içme 

sektöründe, internet üzerinden yürütülen halkla ilişkiler ve tanıtım 

faaliyetlerinin işlevselliğini incelemek üzere www.istanbulrestaurants.com 

örnek sitesi seçilmiştir. Đstanbul’da hizmet veren restoranların internet 

ortamında tek bir çatı altında bira araya getiren Đstanbul Restaurants web 

sitesinin en çok ziyaret edilen ilk 5 mekân “Top 5”  bölümünde sıralanmaktadır. 

Top 5’te belirlenen ilk 3 restoranın kendi web siteleri üzerinden yürüttükleri 

halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiği ve bu 

çalışmaların yeterli olup olmadığı problem alanının içine girmiştir.    

Türkiye’de internetin halkla ilişkiler amaçlı olarak kullanımı daha çok yeni 

olmasına rağmen medya ile olan ilişkiler yavaş yavaş elektronik ortama 

taşınmıştır. Basın bülteni gönderimi, elektronik posta yoluyla hedef kitleye 

ulaşma, etkinliklerin internet siteleri vasıtasıyla duyurulması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. Çağın gerisinde kalmak istemeyen restoran işletmeleri de 

internet ortamına doğru yönelmeye başlamışlardır.  
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Ancak internetin Türkiye’de kısa bir geçmişi olduğu27 düşünülürse halkla 

ilişkiler ve tanıtımın internet ortamında uygulanışının ve kullanımının da henüz 

çok yeni olduğu görülür. Bu nedenle doğru zamanda ve iyi formüle edilen 

mesajlarla hedef kitlenin ilgisini çekmek ve onlara istedikleri bilgi ne ise sadece 

onu vermek oldukça önemlidir28. Çünkü internet kullanıcısı isteğe bağlı erişimi 

kullanmaktadır ve internet üzerinden sadece istediği bilgiye ulaşmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki halkla ilişkiler yeni teknolojiyi iyi algılamalı ve fayda 

sağlayacak şekilde kendi lehine çevirmelidir. Yeni teknolojiye sahip olarak en 

iyi şekilde kullanmalıdır.29 

2.Önem  

Yurt dışında internet üzerinden halkla ilişkiler çalışmaları 

Türkiye’dekilerle kıyaslandığında, yurtdışındaki internet kullanım oranının çok 

daha fazla olduğu görülür. Halkla ilişkiler ve tanıtımın elektronik ortamın 

etkisini ve nüfuzunu kavrayıp bunu kendi çıkarı doğrultusunda kullanması 

oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler ve tanıtımın yeni teknolojileri nasıl 

kullandığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma örnek 

web siteleri üzerinden giderek hizmet sektöründe halkla ilişkilerin interneti nasıl 

kullandığını göstermesi açısından önem teşkil etmektedir. Hizmet sektöründe 

önemli bir yeri olan restoran işletmelerinin, yeni iletişim teknolojilerinde 

yaşanan değişimi ve getirdiği yenilikleri kendi yararına nasıl kullandıklarını ve 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin internet ortamında yerini göstermesini ortaya 

koymuştur. 

Đnternet kullanımının ülkemizde son yıllarda artmaya başladığı göz 

önünde bulundurulursa, bu konuda daha çok başlarda olduğumuz görülecektir. 

Bu durum bize internet üzerinden çalışan halkla ilişkiler ve tanıtımın da 

internetle paralel olarak gelişeceğini göstermektedir. Bu nedenle gelişen internet 

dünyasında halkla ilişkilerin nerede bulunduğunu ve yeni teknolojiyi kendi 

                                                
27 Aktaş, a.g.e., s.7. 
28 Toğuşlu, a.g.e., s.35. 
29 Güçdemir, a.g.e., s.148. 
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alanında nasıl kullandığını göstermesi açısından bu çalışmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtımın, restoran işletmelerinin internet 

üzerindeki tanıtım boyutunu ele alarak incelemesi açısından önem teşkil 

etmektedir.  

Web tabanlı halkla ilişkiler ve tanıtımın uygulama alanları çok çeşitlidir; 

kurumlar, mağazalar, hoteller, restoranlar gibi pek çok uygulama alanı 

bulunmaktadır. Örneğin mağazalar gibi kurumlar ürün tanıtımı, yeni çıkan 

ürünler hakkında bilgi, indirimler, şubeler hakkında kurumsal web siteleri 

üzerinden tüketicileri bilgilendirmekte ve haberdar etmektedirler. Hotteller gibi 

kurumlar; hotel kapasite ve oda tanıtımları, çevirimiçi (online) rezervasyon 

imkanı, bölge hakkında bilgilendirme gibi hizmetleri web siteleri üzerinden 

sunmaktadırlar. Restoranlar da şüphesiz web siteleri üzerinden kendi 

tanıtımlarını yapmakta, verdikleri hizmetler, menü içerikleri, etkinlik takvimleri 

hakkında müşterilerini bilgilendirmektedirler. 

Bu çalışmada, hizmet sektörünün pek çok uygulama alanı evreninden 

restoranlar alt evreni seçilmiştir. Restoranlar seçilmesinin nedeni bu alanda 

halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları üzerine yapılan çalışmaların olmayışı ya 

da yetersiz olmasıdır. Hizmet sektörünün en önemli kolu olan yeme içme 

sektöründe web üzerinden uygulanan halkla ilişkiler ve tanıtım alanına yönelik 

çalışmaların yetersiz olması bu araştırmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

  3.Amaç 

Hizmet sektörünün kuşkusuz vazgeçilmez kollarından biri olan restoranlar 

da diğer tüm sektörler gibi çağın gerisinde kalmamak için yeni iletişim 

teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanmaya çalışmaktadırlar. Dijital 

ortamda naklen futbol yayınlarından restoran ve kafeterya müşterilerinin 

ücretsiz olarak kullanımına sunulan kablosuz (wireless) internete kadar pek çok 

hizmetle müşterilerine hitap eden işletmeler, yeni teknolojinin getirdiği 

olanakları değerlendirmektedirler. Çalışmada restoran işletmelerinin halkla 

ilişkiler ve tanıtım boyutu incelenmiştir. Restoranların internet üzerinden 
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yürüttükleri tanıtımların, halkla ilişkiler ve tanıtım çerçevesinde incelenmesi 

amaçlanmıştır. Ağ siteleri üzerinden halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin 

nasıl sürdürüldüğü, kurumların hedef kitlelerine nasıl ulaştıkları, geribildirimi 

nasıl güçlendirdikleri ve hedef kitlenin bilgi edinme ihtiyaçlarını ne şekilde 

karşıladıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanının internet üzerindeki tanıtım boyutunu 

ele alan bu çalışma, internet ortamındaki tanıtımların nasıl yapıldığını ve hangi 

yöntemleri kullandığının örneklenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada halkla 

ilişkiler ve tanıtımın, internet üzerinden tanıtım etkisi bulunmaktadır 

varsayımından yola çıkılarak elektronik ortamdaki tanıtımların ve kullanılan 

tanıtım yöntemlerinin bir örnek üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Bir halkla ilişkiler ve tanıtım aracı olarak kullanılan web sitelerinde, 

tanıtım çalışmalarının halkla ilişkiler uzmanları tarafından nasıl yürütüldüğünü 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarının yeni 

teknoloji internet üzerindeki uygulama alanlarının neler olduğu ve geleneksel 

yöntemlerin hangilerinin internet ortamına uyarlandığının belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Ayrıca kurumların web sitelerinin olmasının halkla ilişkiler ve 

tanıtım boyutuna katkılarının neler olduğunun belirtilmesi de çalışmanın 

amaçları arasındadır.  

“Đstanbul Restaurants” sitesine kayıtlı örneklemi oluşturan sözü edilen 

kurumsal sitelerin incelenmesi sonunda değişkenler aşağıdaki sorular boyutunda 

değerlendirilmiştir: 

1- Örneklemi oluşturan restoranların web siteleri tanıtım amaçlı 

faaliyetlerinde interneti nasıl kullanmaktadır? 

2- Bu restoranların web sitelerinin, internet üzerinden yürüttükleri 

tanıtım çalışmaları nelerdir? 

3- Bu siteler hedef kitlelerine nasıl ulaşmakta ve hedef kitlelerinden 

geri bildirimi nasıl almaktadır? 
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4- Bu siteler yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden 

nasıl yararlanmaktadır? 

5- Web siteleri; halkla ilişkiler ve tanıtımın tanıtım boyutunu arttırıcı 

özellik taşımakta mıdır? Web sitesi olan restoranlar ile olmayan 

restoranlar arasındaki avantaj ve dezavantajlar nelerdir? 

Bu genel amaç çerçevesinde sözü edilen web sitelerinin; “kullanım 

kolaylığı, basına karşı çekicilik, basına uygunluk, interaktiflik ve değer katan 

dizaynlar” kategorilerinde değişken düzeyinde incelenmesi hedeflenmiştir. Kent 

ve Taylor’ın 30 makalesinden uyarlanan bir web sitesinde olması gereken bu beş 

temel kategoriden ilki olan “Kullanım Kolaylığı”; sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi, site haritası, grafiklerin az kullanımı, arama motoru, ana 

sayfadan diğer sitelere hiçbir linkin olmaması ve dil seçenekleri alt 

kategorilerini içermektedir. Đkinci kategori olan “Basına Karşı Çekicilik”; her 

sayfadan ana sayfaya erişim, ana sayfada işletme hakkında bilgi, misyon / 

vizyon, logo, sayfaların hızlı yüklenmesi (4sn), basına yönelik linklerin hemen 

yüklenmesi ve son güncelleme tarihi alt kategorilerinden oluşmaktadır. “Basına 

Uygunluk” kategorisi; halkla ilişkiler departmanına ait iletişim bilgileri, önde 

gelenlerin biyografileri, basın bültenleri ve temel veriler,  basın  odası, basında 

çıkan haberler, tarihçe, indirilebilir grafik, resim ve video, elektronik basın 

içerikleri, araştırılabilir arşiv, mekândan haberler ve duyurular ve mekanla ilgili 

hikayelere linkler alt kategorilerini kapsamaktadır. “Đnteraktiflik” kategorisi 

iletişim bilgileri, öneri / şikâyet / yorum, haber ve sohbet forumları, siteye 

üyelik ve anket alt kategorilerinden oluşmuştur. Son kategori olan “Değer Katan 

Dizaynlar” ise etkinlik takvimi, sıkça sorulan sorular (FAQ) ve sorular-cevaplar 

(Q&A), menüler, galeri, site üzerinden çevirimiçi (online) rezervasyon / sipariş, 

promosyon / indirim ve mekana ulaşım, (kroki, harita) alt kategorilerini 

içermektedir. 

 

                                                
30 Michael L. Kent, Maureen Taylor, “Maximizing  Media  Relations: A Web  Site  Checklist”, 
Public Relations Quarterly, C.XLVIII. No:1, Spring 2003, s. 14-15. 
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4.Sınırlılıklar 

1. Bu çalışma yeni iletişim teknolojilerinden internet ile sınırlandırılmıştır. 

Bu nedenle halkla ilişkiler ve tanıtımın internet üzerindeki boyutu ele 

alınmıştır.   

2. Bu çalışma internetin halkla ilişkiler ve tanıtım tarafından kullanımının 

durum tespiti ile sınırlıdır; etki araştırmasına yer verilmemiştir.  

3. Hizmet sektörü evreninden restoranlar alt evreninden 

www.istanbulrestaurants.com sitesi ile sınırlı tutulmuştur. 

4. Bu çalışma üç örneklem grubu ile sınırlıdır. Đstanbul Restaurants sitesine 

kayıtlı restoranlardan belirlenen üç örneklemin restoranlarını 

kapsamaktadır. 

5. Çalışma zaman ile sınırlıdır. Đstanbul Restaurants web sitesinin 

incelendiği Aralık ayı ve Đstanbul Restaurants sitesinden belirlenen 

restoranların web sitelerinin incelendiği Mayıs ve Haziran ayları ile 

sınırlı tutulmuştur. 

5.Yöntem 

“Yeni iletişim teknolojilerinin halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki 

işlevselliği” üzerine yapılan bu çalışmada; restoran web siteleri üzerinden 

yürütülen halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarını belirlemek için iki farklı 

yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri 

olan içerik çözümlemesi yöntemi ile toplanmıştır. Çok çeşitli söylemlere 

uygulanan metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanan içerik 

analizi; kontrollü bir yorum çabasıdır.31 Bir başka değişle değişkenleri ölçmek 

için tarafsız ve sayısal olarak yapılan bir analizdir. Ancak verileri desteklemek 

için yardımcı ve ikinci bir yöntem olarak yarı yapılandırılmış mülakat 

formlarından yararlanılmış ve bu mülakat formları restoran yetkililerine 

uygulanmıştır. 

   
                                                
31 Nuri Bilgin,  Đçerik Analizi,  Đzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2000, s.1. 
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Restoran işletmelerinin, tanınırlık, basın, interaktiflik, siteye değer katan 

tasarımlar ve halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanının site üzerinde yetkilerini 

ölçmeye yönelik sorularda, kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, 

katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum ifadelerine dayanan beşli likert ölçeğinden 

ve açık uçlu sorulardan yararlanılmıştır. Toplam 21 maddelik yarı 

yapılandırılmış görüşme uygulanması Đstanbul’daki restoran işletmesiyle yüz 

yüze görüşme veya elektronik posta yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (bkz. Ek-2). 

Uygulama çalışmaları, 15 Haziran –  25 Haziran 2009 döneminde 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan esas yöntem olan içerik analizinde ise Kent ve 

Taylor’ın32 çalışması temel alınarak beş ana kategori ve her bir kategorinin alt 

kategorilerinden oluşan bir web site değerlendirme ölçeği oluşturulmuş (bkz. 

Ek- 1) ve yeme içme sektöründe Đstanbul’da hizmet veren mekânların tek bir 

elden tanıtımının yapıldığı http://www.istanbulrestaurants.com sitesinde kayıtlı 

bulunan restoranlardan tıklanma oranına göre belirlenen restoranların web 

siteleri değerlendirilmiştir. Bu çalışma, Kent ve Taylor’un çalışmasını temel 

almakla birlikte bazı alt kategorilerde farklılık göstermektedir. 5 ana kategorinin 

altında oluşturulan alt kategoriler restoran işletmelerine göre uyarlanmış, 

değiştirilmiş ya da eklenmiştir. Ayrıca hakla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarına 

yönelik olarak bulunan Đnteraktiflik ana kategorisinde yer alan “ne kadar sürede 

cevaplama yapıldığı” ölçütü tamamen çıkartılmış, ancak restoran işletmelerinin 

ilgili kişilerine yaptırılan derinlemesine mülakatın içine eklenmiştir. Bu beş 

ölçüte göre değerlendirilen web siteleri derinlemesine mülakat yöntemiyle bir 

de restoran işletmecileri tarafından değerlendirilerek desteklenmiş; ayrıca 

ölçümlemede eksik kalan noktalar tamamlanmaya çalışılmıştır.  

 Çalışmanın örneklemini oluşturan www.istanbulrestaurants.com 

sitesinden “Top 5” bölümünde en çok tıklanan 3 mekânın site incelemesi 

yapılmıştır. “Top 5” siteyi ziyaret eden kullanıcıların en çok tıkladıkları yani en 

çok görüntüledikleri mekânların ilk beşinin oluşturduğu bir listedir. 

                                                
32 Kent vd, a.g.e. s. 14-18. 
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www.istanbulrestaurants.com sitesinin ana sayfasında yer alan bu bölüm bir ay 

süreyle her hafta takip edilmiştir. Bu takip süresince örneklem dengesini 

oluşturmak için tüm kategoriler içinde en çok tıklanan ilk üç restoran, hazır 

yiyecek (fast food) hizmeti sunan restoranlar içinde en çok ilk üç tıklanan 

restoran ve fiyat aralığına göre en çok tıklanan en pahalı ilk üç restoran 

belirlenmiştir. 

Bir ay süresince Đstanbul Restgaurants sitesinin tıklamaya göre ilk beş 

restoranın listelendiği “Top 5” bölümüne giren mekânlar şunlardır: Leb-i Derya 

Richmond, Ulus 29, Dominos Pizza, True Blue, Kentucky Fried Chicken, 

Salomanje, Lacivert. Bu restoranlar içerisinde en çok tıklamayla ilk üçü Leb-i 

Derya Richmond, Ulus 29 ve Dominos Pizza oluşturmaktadır. Tıklanma sonucu 

belirlenen bu ilk üç restorana bakıldığında en pahalı restoranlar ve hazır yiyecek 

(fast food) sunan en ucuz restoranların bir arada olduğu görülmüştür. Bu ayırımı 

ortadan kaldırabilmek için örneklem ayırımına gidilerek fast food restoranlar ve 

pahalı restoranlar olarak iki gruba daha ayrılmıştır. Bu iki örneklem grubu kendi 

içinde ve birbiriyle karşılaştırılarak internet üzerinden halkla ilişkiler ve tanıtım 

etkinliği ayırımına bakılmıştır ve söz konusu restoranların kurumsal web siteleri 

içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

5.1.Evren  

Yeme içme gibi halkla ilişkiler ve tanıtımdan yararlanan hizmet sektörü, 

çalışmanın genel evrenini oluşturmaktadır. Yeme içme sektöründe hizmet veren 

ve internet üzerinden faaliyet gösteren halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarından 

yararlanan restoranların web siteleri; çalışmanın evrenini meydana 

getirmektedir. 

5.2. Örneklem  

Web tabanlı halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinden yararlanan hizmet 

sektörü evreninden restoranlar alt örneklemi seçilmiştir. Hizmet sektörünün 

yeme içme alanında hizmet veren restoranlar alt örnekleminin örneklemi için 
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www.istanbulrestaurants.com sitesi seçilmiştir. Örneklem seçiminde “Đstanbul 

Restaurants” web sitesi tercih edilme nedeni Đstanbul’daki restoran hizmeti 

veren mekânları tek bir çatı altında toplamış olmasıdır. 2000’in üzerinde üye 

mekâna sahip olan “Đstanbul Restaurants” web sitesi, Đstanbul’daki mekânlar 

hakkında bilgi edinmek isteyenler için bir çeşit rehberlik etme amacına hizmet 

etmektedir. Semt, mutfak, fiyat aralığı gibi kategoriler altında mekânları 

listeleyerek, mekânların tanıtımını yapmaktadır. 

Seçilen örneklem üzerinde yürütülen çalışma sırasında örneklemin 

çeşitliliği ve tam temsil etmediği gözlenerek tekrar başa dönülmüştür ve üçlü 

örneklem oluşturularak çalışmaya devam edilmiştir.  

1- Site ziyaretçileri tarafından en çok görüntülenen ilk beş mekânın ana 

sayfada listelendiği “Top 5” bölümü Aralık 2008 boyunca her hafta düzenli 

olarak takip edilmiştir. Bir ay süresince ilk beşe giren restoranlar şunlardır: Leb-

i Derya Richmond, Ulus 29, Salomanje, Dominos Pizza, Kentucky Fried 

Chicken, True Blue ve Lacivert Restaurant’tır. Đstanbul Restaurants sitesinin 

Top 5 bölümünden tıklanma sayısına göre ilk üçe giren mekânlar, çalışmanın 

örnekleminin belirlenmesini sağlamıştır. Bu bağlamda ilk üç restoran; Ulus 29 

(62600 tıklanma), Leb-i Derya Richmond (56130 tıklanma) ve Dominos Pizza 

(35323 tıklanma)’dır. Belirlenen bu üç restoranın web siteleri içerik 

çözümlemesi yöntemiyle çözümlenmiştir. Böylece çalışmanın ilk örneklemi 

“Top 5” bölümünden tıklanma sayılarına göre seçilen ilk üç restoran Leb-i 

Derya Richmond, Ulus 29 ve Dominos Pizza’dır. 

2- Çalışmanın ikinci örneklemini “fast food” tarzındaki hazır yiyecek 

hizmeti veren ulusal çaptaki restoranların Türkiye ve Türkiye dışındaki web 

sitelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Đstanbul Restaurants sitesinde yer alan 

dünya çapında ve Türkiye’de yüzlerce şubeleri bulunan hazır yiyecek (fast 

food) restoranları şunlardır: Mc Donalds, Burger King, 7 Eleven, Pizza Hut, 

Kentucky Fried Chicken (KFC), Dominos Pizza. Adı geçen restoranların 9 

Mayıs 2009’daki tıklanma sayılarına bakıldığında Dominos Pizza 47883, KFC 
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31834 ve Burger King 11931 tıklanma oranlarıyla ilk üç sırada yer almıştır. 

Böylece tıklanma oranıyla üç fast food restoranı belirlenmiş ve Türkiye’deki 

web siteleri ile bu restoranların orijinal Đngilizce web siteleri içerik 

çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Restoranların ulusal web siteleriyle 

Türkiye’deki web sitelerinin internet üzerinden yürütmüş olduğu halkla ilişkiler 

ve tanıtım uygulamaları karşılaştırılmış, benzerlik ve farklılıklar ortaya 

konmuştur. 

3- Üçlü örneklemin kullanıldığı çalışmamızın üçüncü örneklemini ise 

ayaküstü hızlı yemek hizmeti veren fast food restoranlar ile şık ve pahalı 

restoranların web sitelerinin karşılaştırılması oluşturmaktadır. Fast food 

restoranları için daha önceden belirlenen Dominos Pizza, Kentucky Fried 

Chicken (KFC) ve Burger King restoranlarının web siteleri incelenmiştir. Şık ve 

pahalı restoranların belirlenmesinde ise Đstanbul Restaurants sitesinde fiyat 

aralığına göre arama imkânı sunan arama motorundan yola çıkılmıştır. En pahalı 

mekân olduğu anlamına gelen beş Türk Lirası (TL TL TL TL TL) seçilerek tüm 

yerlerde ve tüm mutfaklarda arama yaptırılmıştır. Arama sonucuna göre 

www.istanbulrestaurants.com sitesinde bulunan Đstanbul’un en pahalı ve en şık 

otuz bir restoranından yine tıklanma sayısına göre ilk üç restoran belirlenmiştir. 

Bu restoranlar sırayla Çubuklu 29 (79427 tıklanma), Ulus 29 (76193 tıklanma) 

ve Lacivert Restaurant (29260 tıklanma)’tır. (Tıklanma rakamları 10 Mayıs 

2009 tarihinde kaydedilmiştir). Çubuklu 29 ve Ulus 29 isimli restoranlar aynı 

işletmeci tarafından işletilmekte ve “Grup 29” adı altında aynı web sitesi 

üzerinden kendi sitelerine ulaşılmaktadır. Her iki restoranın web site içeriği aynı 

olduğundan ve Ulus 29’un site içeriği çözümlendiğinden dolayı Çubuklu 29’un 

yerine bir sonraki en çok tıklanan mekâna bakılmıştır. Papermoon adlı restoran 

18531 tıklanma oranıyla Çubuklu 29’un yerine seçilen üçüncü restoran 

olmuştur. Belirlenen bu hazır yiyecek restoranları ile Đstanbul’un en pahalı 

restoranları içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiş ve internet üzerinden 

yürütmüş oldukları halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları karşılaştırılmış,  

benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. 
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BÖLÜM I  
 

DÜNDEN BUGÜNE HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM: 
TANIMI, KAVRAMLARI, GELĐŞĐM SÜRECĐ VE 

ARAÇLARI 

Đnsanlık tarihi kadar eski olan iletişimin ilk örneklerinin görüldüğü antik 

çağlardan beri, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı görülmüştür. 

Çalışmanın bu bölümünde insanlık tarihi kadar eski olan halkla ilişkiler ve 

tanıtımın, tanım ve kavramları yapılacak, tarihsel gelişim süreci ile kullandığı 

iletişim araçları ele alınacaktır.  

1.1.Halkla Đlişkiler Tanım ve Kavramları 

Halkla ilişkiler kavramının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmesi yüz 

yıldan fazla değildir. Ancak bu kısa tarihi içinde birçok farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Đlk tanımlamalar Amerika kökenlidir ve basın ajanslığı (pres 

agentry) ve “publicity/tanıtım” faaliyetleri olarak yapılmıştır.1 Bu ilk 

tanımlamalar, modern halkla ilişkiler ve tanıtımın geliştiği temel unsurlar olan 

basın ajanslığı ve tanıtımı vurgulamaktadır.  

Halkla ilişkilerin öncüsü Ivy Lee kendisini ve halkla ilişkileri ne olarak 

adlandıracağı konusunda emin olamamıştır. Lee, “bildiri sistemi” ve “tanıtım” 

terimini ilk kullananlardan biri olarak basın sözcülüğü kavramını daha 

belirginleştirmiştir. Uygulamalarında doğruluğa, anlayışa ve halk ile kuruluş 

arasındaki karşılıklı ilişkilerin uygun bir şekilde düzenlenmesi için uzlaşmaya 

odaklanmıştır. 1920’lerde ve 1930’larda halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanının 

yaptığı işlevler ise daha çok tanıtım ve propagandaya yaklaşmıştır. 1940’lı 

yıllarda ise halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği üzerine yapılan tanımlar atmıştır. 

“Sosyal davranışa bir rehber”, “sosyal ve politik yönetimi”, “iyi niyet 

                                                
1 Đrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla Đlişkiler,  Ankara,  Pozitif Matbaacılık,  2006, s.19. 
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geliştiricisi”, “kamuoyu oluşturan”, “ikna edici”, “aydınlatıcı” gibi ifadelerle 

tanımlanmıştır. 2  

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında araştırmanın önemini ve gerekliliğini 

kavramak için, bir kurumda halkla ilişkiler ve tanıtımın yükümlülüğünü, rolünü 

anlamak ve bilmek gerekir. Birçok araştırmacı halkla ilişkiler ve tanıtımın basın 

sözcülüğünden geliştiğini ileri sürmektedir. Basın sözcülüğü, medyanın 

dikkatini çekmek ve kamuoyunu kazanmak için haber değeri olan hikâye ve 

olaylar yaratmak olarak tanımlanır. Basın sözcülüğü 1800’lerin sonlarında 

Phineas T. Barnum ile başlamıştır. 

Grunig ve Hunt “halkla ilişkiler aktivitelerini örgüt ve kamuları arasındaki 

iletişim yönetiminin bir parçası”3 olarak tanımlamışlardır. Bu tanım halkla 

ilişkiler ve iletişim yönetimine dikkati çekmektedir. Halkla ilişkiler ve iletişim 

yönetimi; örgütün hedeflerine ulaşmada etkili olan iç ve dış hedef kitleleriyle 

iletişimini planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu bağlamda halkla ilişkiler/iletişim yönetimi kurumsal iletişim olarak da 

tanımlanmaktadır.4 Örgütlerin başarılı olabilmeleri için hedef gruplarıyla 

iletişim içerisinde olmaları zorunluluğu vurgulanmaktadır. 

Halkla ilişkiler alanında önemli katkılarıyla anılan Cutlip ve Center halkla 

ilişkileri; karşılıklı yarar sağlayan iki yönlü iletişime dayalı dürüst ve sorumlu 

uygulamalarla, kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı çabalar olarak 

tanımlayarak halkla ilişkiler kavramına dürüstlük ve sorumluluk yaklaşımı ile 

iki yönlü iletişimi eklemişlerdir.5 

                                                
2 Ayla Okay; Aydemir Okay, Halkla Đlişkiler Kavram ve Strateji ve Uygulamaları, Đstanbul, 
Der Yayınları, 2001, s.1-2. 
3James E. Grunig, Todd Hunt, Managing Public Relations, New York, Holt, Rinehart and 
Winston Inc., 1984, s.6. 
4 James E. Grunig, Excellence in Public Relaitons and Communication Managment, Ed. by 
James E. Grunig, David M. Dozier et. al., Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 
1992, s.4-5 
5 Filiz  Balta Peltekoğlu, Halkla  Đlişkiler  Nedir?, 4. bs.,  Đstanbul,  Beta  Basım,  2005, s.4. 
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Ceyda Aydede’ye göre, birkaç kelime ile ifade etmek gerekirse eğer, 

halkla ilişkiler ve tanıtım bir kurumun algılanma birikimidir. Bir kurumun 

üretiminin, icraatının, felsefesinin ve başkalarının o kurum hakkındaki söz ve 

düşüncelerinin tümünün irdelenmesi ve yönetilmesidir. Algılanma, düşünce ile 

davranışları etkileme ve tercih yaratma amaçlı bir bilim olduğu için halkla 

ilişkiler ve tanıtımın, kamuoyunda kurum hakkında olumlu karar ve yargılar 

uyandırması gerekmektedir. Aydede’ye göre halkla ilişkiler ve tanıtımın bir 

diğer tanımı da şöyledir: 6 

“…halkla ilişkiler, bir kuruluşu ya da işletmeyi kendi çalışanlarına, 
hedef kitleyi oluşturan tüm müşterilerine benimsetme, onların desteklerini 
kazanma amacıyla somut veriler ışığında strateji oluşturma bilimi, yine bu 
stratejiler doğrultusunda politikalar geliştirip etkinlik planlayıp uygulama 
sanatı ve tüm çalışmaları yeniden değerlendirme bilimidir.” 

Halkla ilişkiler ve tanıtımın adı üzerinde tanıma ve tanıtma boyutu da 

bulunmaktadır. Halkla ilişkiler “tanıma ve tanıtma edimidir; yönetileni 

aydınlatma, yönetimin eylem ve işlemlerini ona açıklama, tanıtma; halkın 

isteklerini, şikâyetlerini öğrenme, tanıtma”7 şeklinde bu iki temel kavram 

açıklanabilir. 

Halkla ilişkiler hedef kitle ile olumlu ilişkiler inşa ederek kurumları daha 

etkili bir hale getirmektedir. Kurumsal etkinliğine katkı sağlamak için halkla 

ilişkiler ve tanıtım bölümlerinin belirli özellikleri olması gerekmektedir. Halkla 

ilişkiler; iletişim programlarını stratejik olarak yöneterek kurumun ya da şirketin 

hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir; örneğin anlayışı arttırmak, tutum ve 

davranışları değiştirmek ya da sponsorları veya destekçileri ile karşılıklı yararlı 

ilişkiler kurarak hedeflerine ulaşmada yardımcı olabilir. 

Halkla ilişkiler tanımları üzerinde görüş birliğine varılamamış olması, 

adlandırılmasında da sorunlar ortaya çıkarmıştır. Farklı kurumlar halkla ilişkiler 

birimlerini farklı isimlerle konumlandırmaktadır. Türkiye’de yayın temsil 

                                                
6 Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla Đlişkiler Kampanyaları, 2.bs., Đstanbul, 
Mediacat Kitapları, 2002, s.13-15. 
7 Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla Đlişkiler, Đstanbul, Salyangoz Yayınları, 2004, s.23-
24. 
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şubesi,  basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü, basın müşavirliği gibi farklı 

isimlerle hizmet verilmiştir. Daha sonraları kamu kuruluşlarında basın ve halkla 

ilişkiler müşavirliği benimsenen isim olmuştur. ABD’de ise son yıllarda en 

yaygın olarak kullanılan deyim kurumsal iletişim (corporate 

communications)’dir. Bunu dışında kamusal ilişkiler (public affairs), kurumsal 

ilişkiler (corporate relations), pazarlama iletişimi (marketing communications) 

gibi isimler de kullanılmaktadır. Merkezi ABD’de bulunan Burson & 

Marsteller, genişleyen işlevin halkla ilişkiler deyimini karşılamadığı 

gerekçesiyle algılama yönetimi (perception  management) kavramını gündeme 

getirmiş ve halkla ilişkilere isim arayışı da böylece tekrar gündeme taşınmıştır. 

Ancak terminolojideki bu çeşitliliğe rağmen, “public relations” deyiminin 

kazandığı evrensellik ve “P.R.” kısaltmasının literatüre ve günlük dile yerleşmiş 

olması bu deyimin kolay terk edilemeyeceğinin önemli bir göstergesidir.8 

1.2.Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın Gelişim Süreci 

Düşünceyi aktarmak için iletişim kurmak insanoğlunun tarihi ile birlikte 

başlamıştır. Đnsanlar iletişim kurmaya ve diğerlerini motive etme ihtiyacı 

hissetmeye başladıklarından beri, halkla ilişkiler de başlamıştır. Tarih öncesi 

çizimler ve daha sonraki dönemlerde hiyeroglif ve el yazmalarının hepsi ikna 

etmek için kullanılmıştır. Eski Yunanlılar, Romalılar ve Hintliler halklarını 

etkilemek için çok çeşitli propagandalar yürütmüşlerdir.  

15. yüzyılda Johann Gutenberg matbaayı icat ederek yazılı eserlerin 

çoğaltılmasını mümkün kılmıştır. Böylece iletişim daha kolaylaşmış ve geniş 

kitlelere yayılmıştır. 17. yüzyılda ise gazeteler ortaya çıkmış ve halkın büyük 

çoğunluğu bilgiye ulaşma fırsatı bulmuştur. Halkın okuma yazma seviyesi 

artmış ve insanlar siyasetle daha fazla ilgilenir olmuşlardır. Buna karşılık olarak 

da hükümetler ve liderler kamuoyu ile daha çok ilgilenmeye başlamışlardır. 

 

                                                
8 Peltekoğlu, a.g.e., s.8-9. 
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1.2.1.Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın 

Tarihsel Gelişimi 

Halkla ilişkiler ve tanıtımın ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde gelişmesi 

yirminci yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. 

19. yüzyılda gazetecilerin politikacılar için uyguladığı politik kampanyalar, 

reklamlar ile 20. yüzyılın ilk dönemlerinde sigara şirketlerinin ve demiryolu 

kuruluşlarının kamuoyunda olumsuz izlenimlere karşı gerçekleştirdikleri 

çalışmalar halkla ilişkilere yönelik ilk uygulamalardır.9 

Halkla ilişkilerin gerçek öncüsü Ivy Lee’dir ve ilk halkla ilişkiler uzmanı 

olarak bilinmektedir. Lee Pensilvanya Demiryolları’nın ilk basın sözcüsü olarak 

çalışmıştır. 1906 yazında kömür işletmecileri için basın kapsamı derlediği 

zaman ün kazanmıştır. 1919’da Rockfeller şirketinde danışman olarak görev 

yapan gazeteci Lee, şirketteki işçilerin işi bırakmasıyla ilgili sorunları çözmüş, 

yayınladığı küçük broşürlerle halkla ilişkilerin ilk uygulama örneklerini 

vermiştir. Yapılan işlerde gizliliğe yer verilmemesi, açık olunması, toplumsal 

yararın öncelik olarak görülmesi ve işletmelerin daha insani düzeye taşınması 

gibi ilkeleri benimsemiştir.10 

Modern halkla ilişkiler ve tanıtım kavramı ilk olarak 1910’lu yıllarda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlanmıştır. 1919’da kurulan 

“John Price Jones Organizasyon ve Basın” şirketi dünyanın ilk resmi halkla 

ilişkiler ve tanıtım şirketidir ve şirket kuruluşundan dört yıl sonra da New York 

Üniversitesi’nde Edward L. Bernays tarafından ilk halkla ilişkiler dersleri 

verilmeye başlanmıştır.  Halkla ilişkiler tarihine geçen ilk organizasyon ise 

1929’da New Yorklu genç kızların sigaralarını açıkça içerek 5. Cadde’ye 

yaptıkları yürüyüştür. Bu yürüyüşü organize eden ise modern halkla ilişkilerin 

babası Edward L. Bernays’dir. Bu yürüyüş için Bernays’ın Amerikan Tütün 

Şirketi Başkanı George Washington Hill’den para aldığının anlaşılmasında çok 

                                                
9 Figen Tahiroğlu, “Türkiye’deki Đnsan Kaynakları Portallarının Đnternet Ortamında Halkla 
Đlişkilerden Yararlanması”, Yüksek  Lisans Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s.42. 
10 Çamdereli, a.g.e., s.15. 
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önce yürüyüş amacına ulaşmış ve kadınların sigara içmesi ile ilgili önyargı 

ortadan kalkmıştır.11  Bernays’nin Crystallizing Public Relations (Kamuoyuna 

Biçim Verme) adlı kitabı halkla ilişkiler konusunu ele alan ilk eser olmuştur.12 

Bernays kitabında, “halkla ilişkiler danışmanı” terimini bulmuştur ve aynı 

zamanda kurumun kamu ile ilgili bilgi edinmesini gerektiren iki yönlü simetrik 

iletişimi ortaya koymuştur. 

Lee ve Bernays’la beraber halkla ilişkiler ve tanıtımın gelişmeye 

başlamasında dönemin toplumsal koşulları etkili olmuştur. Yazılı basının 

yaygınlaşması ve “muckraker” denilen gazetecilik tarzının başlaması da önemli 

olmuştur. Kuruluşların çalışanlarına değer vermemesi, basının bu kuruluşların 

kirli işlerini ortaya koyması kamu güveninin yitirilmesine neden olmuştur. 

Böylece bu kuruluşlar kamuya kendilerini anlatmak ve güvenlerini yeniden 

kazanmak için halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır.13 Bu da 

kamuoyunun gücünün farkına varıldığını ve halkın desteğinin alınmasının önem 

kazandığını göstermektedir.  

Đş ve iletişim dünyasındaki gelişmeler ve dönemin toplumsal yapısı halkla 

ilişkiler ve tanıtım anlayışını etkilemiş bugünkü uygulamalara varılmasını 

sağlamıştır.14 1920’lerden sonra kitle iletişim araçlarının etkisinin anlaşılması, 

sosyal yaşamda ve iş çevrelerinde reformlara gidilmesi, reklamcılığın gelişmesi, 

tanıtımın öncelik kazanması 19. yüzyıl Amerika’sında halkla ilişkiler ve 

tanıtımın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bugün halkla ilişkiler uzmanı ve 

halkla ilişkiler hizmeti veren firma sayısı günden güne artmaktadır. Büyük 

ölçekli firmaların çoğu bünyelerinde halkla ilişkiler ve tanıtım birimlerini 

oluşturmuş ve uzmanları istihdam ettirmektedirler. Kamu ve özel sektörde 

halkla ilişkiler ve tanıtım çalışanlarını çatısı altında toplayan meslek örgütleri de 

                                                
11 Aydede, a.g.e., s.22. 
12 Yeşim Güçdemir Akıncıoğlu, “Halkla Đlişkilerin Gelişim Süreci”, Đletişim Fakültesi Dergisi, 
C.XXI, 2005, s.170. 
13 Okay vd, a.g.e., s.7-8. 
14 Peltekoğlu, a.g.e., s.93. 
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kurulmuştur. 1948’de kurulan PRSA’nın (Amerikan Halkla Đlişkiler Birliği) 

8000’den fazla üyesi mevcuttur.15 

1.2.1.1.Basın Ajansı Modeli 

Grunig ve Hunt tarafından geliştirilen dört halkla ilişkiler modelleri 

şunlardır: basın ajansı modeli (press agentry/publicist), kamuyu bilgilendirme 

modeli (public information), iki yönlü asimetrik model (two way asymmetric) 

ve iki yönlü simetrik model (two way symmetric).16 Grunig ve Hunt’ın bu dört 

modeli örgütsel ve yönetim çalışmaları anlayışı üzerine dayanmaktadır. 

Dört modelden ilki olan basın ajansı modelinde tanıtım faaliyetleri ilgi ve 

dikkat çekici gösterilerle süslenerek, basında yer almak hedeflenmektedir. Dört 

halkla ilişkiler modeli arasında en basit olan basın ajansı modelinde 

göndericiden alıcıya doğru tek yönlü bir iletişim söz konusudur. Amaç en kısa 

zamanda bir satın alma ya da seçim davranışı oluşturarak olumlu bir tepki 

almaktır.17 

Basın ajansı modelinde yapılan çalışmalar medyanın dikkatini çekmek için 

tasarlanmış çalışmalardır. Böylece kamunun ilgisini çekerek tanıtımın yapılması 

sağlanmaktadır. 19. yüz yılda halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının tam 

zamanlı olarak ilk kez yapılmaya başlaması basın ajansı/tanıtım çalışmalarıyla 

başlamış ve Danie Bone, Buffalo Bill, Andrw Jakson gibi pek çok kahraman 

yaratmıştır. Kendi sirkinin reklamını ve tanıtımını yapan P.T. Barnum ise basın 

ajansı modelinin en tanınmış uygulayıcılarından olmuştur.18 

Amerikan tarihinin en renkli ve en tanınan isimlerinden biri olan Barnum 

sadece basın ajanı değil aynı zamanda pek çok kutlama töreninin düzenleyici 

olmuştur. Bu uygulamalarda, reklamlarını, ilginç ve abartılı haberlerini para 

ödemeden gazetelerde yayınlatmayı başarmıştır. Basın ajanlarını en önemli 

                                                
15 Çamdereli, a.g.e., s.17-18. 
16 James E. Grunig, Todd Hunt, Managing Public Relations, New York, Holt, Rinehart and 
Winston Inc., 1984, s.22. 
17 Okay vd, a.g.e., s.86. 
18 Grunig, a.g.e., s.287. 
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özelliği olan müşterilerinin basında yer almaları için her türlü uygulamadan 

yararlanmayı sağlamalarıdır. Barnum da boşanma, evlenme, basit soygun 

olayları gibi haberlerle müşterilerinin gazete sayfalarında yer almalarını 

sağlamış ve ilginç bir şekilde okuyucuların ilgisini çekmeyi başarmıştır.19 

1.2.1.2.Kamuyu Bilgilendirme Modeli 

Grunig ve Hunt’ın ortaya koymuş olduğu dört halkla ilişkiler modelinin 

ikincisi olan kamuyu bilgilendirme modeli, 1900’lerden 1920’lere kadar yani iki 

yönlü asimetrik modelin ortaya çıkışına kadar yaygın bir şekilde uygulanmıştır. 

Kamuyu bilgilendirme modeli, 20. yüz yılın başında büyük şirketler ve 

hükümetle ilgili skandal haberler yapan gazetecilerin saldırılarına karşı bir tepki 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu şirketlerin liderleri, medyada kendileriyle ilgili çıkan 

saldırılara karşı basın ajanlarının propagandalarından daha fazlasına ihtiyaçları 

olduğunu fark etmişlerdir. Faaliyetleriyle ilgili basın ilanlarını yazmaları için 

halkla ilişkiler uygulayıcıları olarak kendi gazetecilerini kiralamışlardır. Halkı 

bilgilendirme modelinin uygulayıcıları genellikle şirketleriyle ilgili sadece iyi 

ve olumlu şeyleri yazmak için seçici davranmalarına rağmen, verdikleri bilgiler 

gerçeğe uygun ve doğru bilgilerdir.20 Bu bağlamda kamuyu bilgilendirme 

modelinde, kurum ve kuruluşla ilgili tarafsız bilginin kamuya tek yönlü dağıtımı 

söz konusudur. Bu model genellikle halkla ilişkiler ve tanıtım kavramlarından 

propaganda ile ilişkilendirilmektedir. 

Kamuyu bilgilendirme modelini çalışmasında ilk olarak kullanan Ivy Lee 

bir gazeteci olarak göreve başlamış ve en iyi yazılarını iş dünyası ve 

bankacılıkla ilgili yazmıştır. Daha sonra ise Citizen Union’da çalışmaya 

başlamış ve tanıtım işlerini yürütmüştür. Lee işçi sınıfı ve yönetici arasında var 

olan kamusal çelişkinin barışçıl yollarla halkla ilişkiler aracılığıyla 

                                                
19 Peltekoğlu, a.g.e., s.98-99. 
20 Grunig, a.g.e., s.288. 
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çözülebileceğine ve iletişimin her iki tarafa anlayış ve uzlaşma sağlayacağına 

inanmıştır.21  

Meslek hayatı boyunca halkla ilişkiler açısından pek çok kayda değer 

faaliyeti bulunan Ivy Lee, I. Dünya Savaşı sırasında tanıtım danışmanı daha 

sonraları ise Başkan yardımcısı olarak Kızıl Haç’ta görev yapmıştır. Ivy Lee’nin 

en önemli uygulamaları arasında Antrasit kömür grevi, Pennsylvania demir yolu 

ve Rockfeller için yaptığı danışmanlıklar yer almaktadır.  1902 yılında maden 

ocaklarındaki kötü çalışma koşulları nedeniyle çıkan grevde basına açıklama 

yapan sendika büyük zafer kazanmasından sonra 1906’da grev yeniden patlak 

vermiştir. Bunun üzerine maden işletmelerinin yöneticileri Ivy Lee’nin 

deneyiminden yararlanmak ve tanıtım işini yürütmesi için onunla anlaşmışlar ve 

Lee “kamuoyu aydınlatılmalıdır” prensibiyle işletme ve kamuoyu arasındaki 

iletişimi basın yoluyla gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki uygulamalarda bu 

ilkeyi benimseyen anlayışın sembolü haline gelen bildirinin yayınlanmasına 

ortam hazırlamasından dolayı halkla ilişkiler açısından ayrıcalıklı bir önemi 

bulunmaktadır.22  

1.2.1.3.Đki Yönlü Asimetrik Model 

Hem basın ajansı modeli hem kamuyu bilgilendirme modeli, halkla 

ilişkiler ve tanıtım için tek yönlü yaklaşım yani basın aracılığı ile bilginin 

kamulara dağıtılmasını temsil etmektedir. I. Dünya Savaşı’nda bazı halkla 

ilişkiler ve tanıtım uygulayıcıları davranış ve sosyal bilimlerle ilgilenme 

başlamışlardır. Bunların en önde gelenlerinden biri Sigmund Freud’un yeğeni 

olan Edward L. Bernays’dir. Bilimsel yaklaşımların ortaya çıkması halkla 

ilişkiler uygulamasını çift yönlü hale getirmiş ve uygulayıcılar hem kamudan 

bilgi edinme hem de kamuya bilgi verme arayışına girmişlerdir. Bernays’ın 

geliştirdiği teorilerden propaganda, ikna, ilgi uyandırma gibi teoriler temel 

                                                
21 Ray Eldon Hiebert, Encyclopedia of Public Relations, Ed. by. Robert L. Heath, C.I, 
California, Sage Publications, 2005, s.484. 
22
 Peltekoğlu, a.g.e., s.104-105. 
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alınmıştır. Bu bağlamda Grunig ve Hunt halkla ilişkiler ve tanıtımın ilk iki 

yönlü modeli olan iki yönlü asimetrik modeli tanımlamışlardır.23 

1920’den sonra uygulanmaya başlanan iki yönlü asimetrik model temel 

olarsak karşılıklı fakat dengesiz bir iletişime dayanmasına rağmen gerçek halkla 

ilişkiler çalışmalarının ilk temellerini atmaya başlamıştır. Đki yönlü simetrik 

modelin 1960’larda uygulanmaya başlamasına kadar yaygın bir biçimde 

kullanılan iki yönlü asimetrik modelin anmacı bilimsel verilere dayanarak ikna 

geliştirmektir. Kamunun kuruma karşı tutumunun ne olduğu ve nasıl 

değiştirilebileceği tespit edilmeye çalışılmaktadır.24 Đki yönlü asimetrik model 

kurumlara bilgiyi dağıtma ve kamularından bu bilgiyle ilgili geri bildirimleri 

almayı sağlayan bir modeldir. Ancak kurumun kamunun talep ettiği şekilde geri 

bildirime yanıt vermesi gerekmemektedir. Bu bağlamda kurum geri bildirimin 

sonucu olarak kararını değiştirmeyebilir, ama onun yerine daha uygun ve daha 

etkili bir şekilde kamularına yönelik seçimleri ortaya koymaya 

çalışabilmektedir. 

Đki yönlü asimetrik modelin en önemli temsilcisi olan Edward L. Bernays, 

halkla ilişkiler ve tanıtım alanında gerçekleştirdiği yaratıcılık ve ikna ile ilgi pek 

çok başarılı örnek vermiştir. Pek çok halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyasında 

Lee’nin stratejilerini Işığın Altın Jübilesi, Özgürlük Meşaleleri gibi temalara 

odaklayarak bugünkü halkla ilişkiler ve tanıtım anlayışının temellerini atmıştır. 

Damaged Goods, Metropolitan Musical Bureau, Caruso ile seyahat, Nijinsky ve 

Diaghileff’in Rus Balesi meslek yaşamının ilk örneklerini oluşturmaktadır. 

Litvanya’nın bağımsızlığı için çaba sarf etmiş ve Venida Hairnet Company için 

kampanyalar yürütmüştür. 1923-1929 yılları arasında Ivory Sabunları, Edison’a 

şükran borcunu sunulduğu “Işığın Altın Jübilesi” ve Lucky Strike etkinlikleri 

Bernays’ın yaratıcılığını ortaya koyan uygulamalar olmuştur.1930’lu yıllardan 

40’lara kadar Philco ve General Motors, 1942’den sonraki dönemde de United 

                                                
23 Grunig, a.g.e., s.288. 
24 Okay vd, a.g.e., s.122-123. 
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Fruit Company ve Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesi en çok bahsedilen 

kampanyalarıdır.25 

1.2.1.4.Đki Yönlü Simetrik Model 

Dört halkla ilişkiler modelinin son aşamasını oluşturan iki yönlü simetrik 

model; hem örgütün hem de hedef kitlenin tutum ve davranışlarında bir arada 

yaşayabilmek için gerekli değişiklikler için müzakere ve çatışma çözme 

stratejilerini içeren halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarını ifade etmektedir.26 

Đki yönlü simetrik model araştırma ve diğer iki yönlü iletişim formlarını 

kullanmaktadır. Ancak iki yönlü asimetrik modelin aksine, yani araştırtmayı 

kamuyu ikna etmek için mesajı tanımlamadan ziyade, karşılıklı anlayış ve 

iletişimi sağlamak için kullanmaktadır. Đki yönlü simetrik modelde, ikna 

etmekten ziyade anlayış halkla ilişkilerin temel unsuru olmaktadır. Ayrıca 

asimetrik iletişim dengesiz ve kurumu olduğu gibi bırakıp kamunun davranış ve 

tutum değiştirmesine yönelik çaba harcarken simetrik iletişim dengeli ve kurum 

ile kamu arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.27 Đki yönlü simetrik model örgüt 

ile kamuları arasında, karşılıklı anlayış ve cevaplaşma olanağı sunarak eşit ve 

serbest bilgi akışını savunmaktadır. Bunun sonucunda ya örgüt ya da hedef 

gruplar, davranış ve tutum değişikliğine ikna edilmektedir.  

Đki yönlü simetrik model, hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmek, 

sosyal sorumluluk uygulamak gibi faaliyetlerle 21. yüz yılın çağdaş halkla 

ilişkiler ve tanıtım anlayışını ortaya koymaktadır. ABD’nin 1960’lardan sonra 

geçirmiş olduğu ekonomik siyasi bakımdan çalkantılı dönemde iki yönlü 

simetrik modelin tarihsel kaynağını bulmak ve temsilcilerini yerleştirmek diğer 

modellere göre daha zor olmaktadır. Bunu m sebebi ise modelin daha yeni 

uygulanmaya başlanmış olması ve çok fazla yaygın olmamasıdır. Ancak Ivy 

Lee ve Edward Bernays gibi diğer modellerin öncülerinin, bazı çalışmalarında 

                                                
25 Peltekoğlu, a.g.e., s.112-113. 
26 Okay vd, a.g.e., s.158-159. 
27 Grunig, a.g.e., s.289. 
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zaman zaman iki yönlü simetrik modeli de uyguladıkları görülmektedir. Đki 

yönlü simetrik modelin gelişmesinde halkla ilişkiler ve tanıtım eğitimcileri ve 

teorisyenlerinin önemli katkıları olmuştur. Simetrik modelin 

kavramsallaşmasını sağlayan ilk eğitimci Scott M Cutlip; Allen Center ile 

birlikte yazdığı Effective Public Relations isimli kitabında bu modelin 

savunuculuğunu yapmıştır.28 Bu modelin uygulamaya girmesiyle halkla ilişkiler 

ve tanıtımda araştırma ve sonuçları önem kazanmıştır. 

Günümüzde kurumun yönetim biçimine, teknolojik imkânlara ve çevre 

koşullarına göre dört model de uygulanmaktadır. 

1.2.1.5. Mükemmel Halkla Đlişkiler Teorisi 

ABD’nin halkla ilişkiler meslek kuruluşlarından International Association 

of Business Communicatiors (IABC) 1985 yılında halkla ilişkiler sistematik 

konumu, başarı koşullarının araştırılması için “Excellence” isimli bir araştırma 

projesi yürütmüştür. Araştırma kapsamında mükemmellik sorusu mümkün olan 

en iyi etkinliğe ulaşabilmek için iletişimin kurumsal açıdan nasıl olması 

gerektiği üzerine yönelmiştir.29  

Excellence projesini yürütenlerden James E. Grunig, Larissa A. Grunig ve 

David M. Dozer 2002 yılında kaleme aldıkları “Mükemmel Halkla Đlişkiler ve 

Verimli Organizasyonlar”30 kitabında mükemmel halkla ilişkileri en basit olarak 

“stratejik, simetrik iletişim yönetimi” şeklinde tanımlamışlardır. Bu bağlamda 

mükemmelliği stratejik ve yönetimsel olarak ele almışlardır. 

Đki yönlü simetrik model mükemmellik teorisinin karakteristik özelliğidir 

çünkü kusursuz halkla ilişkiler örneğini temsil etmektedir. Đki yönlü simetrik 

modelinin uygulayıcıları tamamen başkalarını düşünenler değillerdir; 

çalışanlarının çıkarlarını da savunmaktadırlar.31 Böylece bu modelin 

                                                
28 Okay vd, a.g.e., s.161-162. 
29 A.e., s.165. 
30 Larissa A. Grunig, James E. Grunig, David M. Dozer, Excellent Public Relations and 
Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries, 
New Jersey, Lawrence Erlbaum Assoc, 2002, s.306. 
31 Grunig vd, Excellence in Public Relations and Communication Management, s.307. 
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uygulayıcıları hem kendi çalışanlarını hem de hedef gruplarını düşünerek iyi 

ilişkiler kurmayı amaçlamaktadırlar. Stratejik hedef gruplarla iyi ilişkilerin 

kurulması ise işletmelerin başarılı olmalarını sağlamaktadır. 

1.2.2.Avrupa’da Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın Tarihsel Gelişimi 

Đkinci Dünya Savaşı ve savaş sonrasında Avrupa’da sosyal ve ekonomik 

düzen alt üst olmuştur. Bu dönem sonrasında toparlanma süreciyle birlikte kitle 

iletişim araçlarındaki gelişmelerin de etkisiyle halkla ilişkiler ve tanıtım 

çalışmalarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.32 Böylece halkla ilişkiler ve 

tanıtım uygulamaları gittikçe ağırlık ve önem kazanmıştır. 

Đngiltere’de halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının ilk örnekleri Lloyd 

George’un 1911 yılında Ulusal Sigorta Anlaşması’nı açıklayan Sigorta 

Komisyonu’nun çalışmaları33 ve 1912 yılında seçim kampanyalarında 

başvurduğu çalışmalarıdır. Đkinci Dünya Savaşında devletin yürütmüş olduğu 

kampanyalar halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinin yerleşmesine katkıda 

bulunmuştur. Halkla ilişkiler ve tanıtımın Avrupa’ya girişi ise 1946’dan sonra 

olmuştur. Marshall planıyla birlikte gelen halkla ilişkiler uygulamaları ülkelere 

ve kuruluşlara göre farklılık göstermiştir.34 Avrupa’daki çabaların nerdeyse 

tamamının hükümetlerin destek ve girişimleri ile gerçekleşmiş olduğu 

görülmektedir.  

Fransa’da halkla ilişkilerden söz edilmesi 1946 yıllarına uzanmaktadır. 

Bu dönem elektrik, kömür, otomobil gibi sektörlerde milli girişimlerin 

kurulduğu olan döneme denk gelmektedir. 1950’li yılların başında kalkınma 

hamlesiyle birlikte halkla ilişkiler birimleri kurulmuştur. Halkla ilişkiler 

kuruluşları hem teorik hem de uygulama alanlarında gelişme göstermeye 

başlamıştır.35  

                                                
32 Mustafa Akdağ, Ayhan Erdem, “Halkla Đlişkiler Tarihi Üzerine…”, Dünden Bugüne Halkla 
Đlişkiler, Ed. Metin Işık, Mustafa Akdağ, Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2009, s.10. 
33 Peltekoğlu, a.g.e., s.136. 
34 Çamdereli, a.g.e., s.18. 
35 Akdağ; vd, a.g.e., s.12-13. 
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Almanya’da demir yolu şirketleri 19. yüz yılda reklam ve ilan 

çalışmalarına başlamışlardır. Böylece halkla ilişkiler ve tanıtımın tarihi 

Almanya’da 19. yüz yıla ve hatta daha öncesine dayanmaktadır. Hitler 

döneminde duraksama yaşanmış, 1945’ten sonra ancak meslekleşme yönünde 

gelişmeler başlamıştır.36 

Mesleki kuruluşlar açısından 1949 yılında Đngiltere’de IPRA (International 

Public Relations Association) olarak anılan Halkla Đlişkiler Derneği, 

Almanya’da 1958’de Alman Halkla Đlişkiler Derneği (Deutsche Public 

Relations Gemeinschaft), 1952’de Fransa’da Cam Ev (Le Maison de Verne), 

Đtalya’da 1954’te Đtalya Halkla Đlişkiler Kurumu /L’Associazione Italiana per le 

Relazioni) ve Hollanda’da Hollanda Halkla Đlişkiler Kurumu (Nederland 

Genoopschop voor Public Relation) kurulmuştur. 

1.2.3.Türkiye’de Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın Tarihsel Gelişimi 

Ülkemizde ise hakla ilişkiler ve tanıtım anlayışı Batı’daki gibi veya 

ABD’deki gibi bir gelişim gösterememiştir. Osmanlı Đmparatorluğu döneminde 

yapılan kervansaraylar, çeşmeler, padişahın halkın ihtiyaçlarını dinleme 

faaliyetleri basit birer halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları örnekleridir.37 

Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişimi Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlamıştır ve 

Atatürk tarafından halkı gelişmelerden haberdar etmek ve diğer ülkelere 

Türkiye’den haberler iletmek için “Anadolu Ajansı” kurulmuştur.  Şapka ve 

harf devrimlerinde Atatürk’ün bizzat kendisinin görev alması, halkın desteğini 

almak amacıyla gösterilmiş halkla ilişkiler çabaları olmuştur.38 

Türkiye’nin modern halkla ilişkiler ve tanıtım kavramıyla karşılaşması ise 

Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra mümkün olmuştur. ABD ile yakınlaşan ilişkiler 

sonucu kamu kuruluşlarında ilk defa halkla ilişkilerle görevli birimler 

oluşturulmuştur. Basın bürosu, basın müşavirliği, tanıtma şubesi, enformasyon 

                                                
36 A.e., s.13-114. 
37 Okay vd, a.g.e., s.10. 
38 Güngör Onal’dan aktaran Deniz Özlem Toğuşlu “Halkla Đlişkilerin Yeni Mecrası: Đnternet”, 
Yüksek LisGans Tezi,  Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s.12. 
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şubesi gibi farklı isimlerle anılan bu birimler daha sonra bir çatı altında 

toplanmıştır.39  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Nüfus Planlaması Genel 

Müdürlüğü gibi kuruluşlar öncülük etmişlerdir. Görüldüğü gibi Türkiye’de 

halkla ilişkiler anlayışı kamu kurumlarında ve devlette gelişme göstermeye 

başlamıştır. 

1966 yılından itibaren üniversitelerde Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler 

bölümleri açılmış ve bu alanda eğitim verilmeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler ve 

tanıtım mesleğinde çalışanların örgütlenme girişimleri de 1969 yılında başlamış 

ve 1972’de Đstanbul’da Halkla Đlişkiler Derneği kurulmuştur.40 1980’li yıllardan 

itibaren artık Türkiye’de çok sayıda büyük şirket bünyelerinde halkla ilişkiler 

birimi oluşturmuş ya da sayıları artan halkla ilişkiler ajanslarından yararlanmaya 

çalışmışlardır.41 

Birçok uzman 1990’larda internetin halkla ilişkiler ve tanıtım alanını 

etkilediğine hem fikir olsa da, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları başlangıçta 

bu yeni teknolojiyi kucaklamakta isteksiz kalmışlardır. Birçoğu gazetecilerin 

interneti kullanacağına inanmamış; bu nedenle de interneti önemli görmemiştir. 

Gazeteciler interneti araştırma yapmak için kullanmaya başlamışlar ve 

böylece halkla ilişkiler uzmanları da görevlerini internet üzerinden yapmanın 

yollarını aramaya başlamışlardır. Bazı uzmanlar şirketlerinin halkla ilişkiler ve 

tanıtım çalışmalarını desteklemek için elektronik postalar, online basın 

bültenleri ve ağ sitelerini kullanmaya yönelmişlerdir. 

2003 yılındaki çalışmasında Ryan; internetin halkla ilişkiler ve tanıtım 

alanındaki yeri ve öneminin doksanlı yıllardan beri tartışıldığını, ancak 

                                                
39 Aydede, a.g.e., s.23. 
40 Akıncıoğlu, a.g.e., s.171 
41 Okay vd, a.g.e., s.20. 
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günümüzün temel sorusunun geleneksel uygulamaları yeni teknolojilere en iyi 

şekilde nasıl uyarlayabileceğimiz olduğunu saptamıştır.42 

Halkla ilişkiler ve tanıtım asıl gelişimini 90’lı yıllardan sonra büyük 

firmalara getirdiği çözüm olanaklarıyla sağlamıştır. Halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanları hem kurum hem tüketici için anlayış ve geribildirim sunarak dengeyi 

kurmaya çaba göstermektedir. Ülkemizde halkla ilişkiler ve tanıtım sektörü, 

Amerika’daki ve Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ederek gelişimini hızlı 

bir şekilde devam ettirmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtımın profesyonel ve etik 

ilkelere oturtulması hem halkla ilişkilerin hem de kurumların iletişim stratejileri 

oluşturması için öncelikli hedef olmuştur. 43 

1.3. Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Araçları 

Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında mesajların hedef kitleye 

ulaştırılması için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Belirlenen amaca ulaşabilmek 

için en etkili araç ve yöntemden yararlanılması gerekmektedir. Bunun için 

mesajların iletilmesinde belirlenecek araçların hedef kitlenin büyüklüğü kadar 

gelir, yaş düzeyi, eğitim, kültür, yaşanılan çevre, cinsiyet gibi özellikler de 

dikkate alınmaktadır. Okuma-yazma oranının düşük olduğu kitleye yazılı 

araçlarla ulaşmaya çalışmak yanlıştır.44 

Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında kullanılan yöntem ve araçları 

genel olarak sözlü araçlar, yazılı araçlar ve görsel-işitsel araçlar olarak 

sıralamak mümküdür.45 Bu gruplamaya göre bu araçlara aşağıda yer verilmiştir. 

 

                                                
42 Michael Ryan, “Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender and 
Institution Type”, Public Relaitons Review. C.I, 2003, s.335. 
43 Akıncıoğlu, a.g.e., s.171. 
44 Peltekoğlu, a.g.e., s.213-216. 
45 Banu Müjde Başkan, “Halkla Đlişkiler Ortamı Olarak Đnternetin Kullanımı: Üç Büyük Şirket 
ve Üç Büyük Halkla Đlişkiler Firması Örneğinde Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Ağ 
Sitesi Đncelemesi”, Doktora Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2004, s.25.   
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1.3.1. Sözlü Araçlar 

Đnsanlara özgü sözlü iletişim konuşma dili olarak da adlandırılmaktadır. 

Sözlü iletişim, yüz yüze ve kitle iletişim araçları aracılığıyla olmak üzere iki 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtımda başvurulan sözlü 

iletişim araçlarının temelinde karşılıklı görüşme ve konuşma bulunmaktadır. Bu 

nedenle sade ve anlaşılır bir dil kullanımı önem taşımaktadır.46  

Sözlü iletişim araçlarının başlıcaları şöyledir: 

Telefon görüşmeleri: Telefon, iletişimde bulunanların karşılıklı 

konuşmalarına olanak sağlayan bir iletişim aracıdır. Kişilerin telefonla 

görüşürken birbirlerini görmemeleri iletişimi güçleştirmektedir. Yüz yüze 

görüşmede jestler ve mimikler çok şey ifade ederken telefon bunları iletmekten 

uzaktır. Ancak daha çok yeni olan görüntülü telefon teknolojisi sayesinde bu 

durum da ortadan kalkacaktır.47  

Toplantılar ve bölüm ziyaretleri: Toplantılar kuruluşta çalışanların 

düşünce ve önerilerini özgür bir şekilde ortaya koyabilmeleri açısından önem 

taşımaktadır. Düşüncelerin ortaya konabilmesi ve karşı tarafı dinleme olanağı 

sağlamasının yanı sıra destek, tartışma, verimli sonuçlar elde etme olasılığını da 

arttırmaktadır. Böylece pozitif bir imaj kurma ve sürüdürme fırsatı da elde 

edilmektedir. Toplantılar bu bağlamda düzenleyenler için tanıtma, bilgi verme, 

imaj kurma, yenileme ve sorunları tartışma ve çözümleme gibi destek 

sağlamaktadır.48 Toplantıların başarılı geçmesi için planlı çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. Bölüm ziyaretleri ise üst düzey yöneticiler tarafından 

gerçekleştirilmekte ve çift yönlü iletişim sağlamaktadır.  

Konferans ve Seminerler: Bilgi ve düşüncelerin kısa zamanda 

dağılmasını sağlamaktadır. Çalışanlara belli bir konuda tutum ve davranış 

kazandırmayı sağlamaktadır.     

                                                
46 Çamdereli, a.g.e., s.91. 
47 Başkan, a.g.e., s.28. 
48 Erdoğan, a.g.e., s.280. 
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1.3.2. Yazılı Araçlar 

Yazılı araçlar halkla ilişkiler ve tanıtım açısından vazgeçilmez bir nitelik 

taşımaktadır. Matbaanın icadından beri basın araçlarının gösterdiği gelişim 

halkla ilişkiler ve tanıtımın önemli araçları haline gelmiştir.49 

Yazılı araçları işletmenin basılı kaynakları ve basınla kullanılan yazılı 

araçlar olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. 

Đşletmelerin basılı kaynaklarından başlıcaları şunlardır:  

Kuruluş gazetesi: Kuruluş gazetesinin amacı bilgi vermek ve eğitmektir. 

Bu yayın organıyla işletmede çalışanların; işletmenin ekonomik, sosyal, 

güvenlik ve örgüt hizmetleri ile teknik sorunlarını öğrenme öğrenmelerini 

sağlamaktadır. Haftalık, on beş günlük ve aylık olarak çıkartılmaktadır. Bu tür 

gazetelerde kuruluşa olumlu yönde haberler yer almalıdır. Açık, anlaşılır ve 

dürüst bir biçimde hedef kitlesine bilgi aktaran halkla ilişkiler ve tanıtım aracı 

olan kuruluş gazeteleri mişteri ilişkileri geliştirmek amacıyla yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır.50 

Broşür, bülten, el kitapları:  genellikle örgüt üyelerine örgütle ilgili ilk 

bilgilerin verilmesinde kullanılmaktadır. Broşürler spesifik hedef kitlelere 

ulaşmada kullanılmaktadır. Bir kerelik basılıp çoğaltılan broşürler 6 sayfadan 

oluşmaktadır. Bültenler örgütte çalışanların kendileri ve örgütleriyle ilgili 

haberleri, yapılan çalışmaları, alınan kararları öğrenebildikleri yayınlardır. 

Maliyetleri düşük ve az sayıda basılmaktadır. El kitapları örgütün çalışma alanı 

ile ilgili konuları kapsamaktadır. Yeni projeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin 

bilgileri içermektedir.51 

                                                
49 Başkan, a.g.e., s.26. 
50 Çamdereli, a.g.e., s.106. 
51 Başkan, a.g.e., s.27. 
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Mektuplar: Kuruluşun üst düzey yöneticileri, herhangi bir durumu diğer 

üyelere özel bir şekilde bildirmek ve çalışanlarla bir konuyu daha özel olarak 

paylaşmak istediğinde mektuplardan yararlanılmaktadır.  

Afişler, duyuru panoları: Đnsanların dışarıda rahatlıkla görebilecekleri 

mesajı algılamalarını ve etkilenmelerini sağlamak için hazırlanmaktadırlar. Bu 

araçların en önemli görevi iletilmek istenen mesaja ilgili olamayanların da 

dikkatini çekebilmektir. 

Basınla ilişkilerde kullanılan yazılı araçlar da şunlardır: 

Basın bültenleri: basın ilişkilerinde en yaygın olarak kullanılan basın 

bültenleri iyi hazırlanırsa ve doğru kişilere ulaştırılırsa oldukça etkili 

olmaktadır. Bültenler, kurumlara dair güncel haberlerden ve bilgilerden 

oluşmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini duyurmak için hazırlanan basın 

bültenleri, medyaya bilgi ulaştırmada kullanılan en verimli yöntemlerden biri 

olarak öne çıkmaktadır.52 Şekil açısından belirli özellikleri olması 

gerekmektedir. Bir basın bülteninde kuruluşun amblemi, adresi, telefonu ve 

tarih yer almalıdır. Yalı bir dille yazılıp gazetecilerin üzerinde oynama 

yapabilmesine olanaklar sağlayan boşluklar bırakılmalıdır. Çok uzun ve çok 

kısa olmamalıdır. 

Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezileri: Gazetecilerin 

sorularını yanıtlamak amacıyla basın konferansları düzenlenmektedir. Karşılıklı 

soru cevap şeklinde gerçekleşmektedir. Hem periyodik hem de beklenmedik 

durumlarda düzenlenebilmektedir. Basın resepsiyonları ise basın 

konferanslarına göre daha planlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Toplantı 

yeri, davetli listesi yiyecek servisi, konuşma metni gibi detaylar önceden 

                                                
52 Ceyda Aydede, Profesyonel Bir Đlişki: Medya ve Halkla Đlişkiler,  Đstanbul, Rota Yayınları, 
2004, s.62. 
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hazırlanmaktadır. Basın gezileri açılış, ürün ve hizmet tanıtımı için fabrika, 

işletme veya yöreye göre düzenlenmektedir.53  

1.3.3. Görsel-Đşitsel Araçlar 

Görsel ve işitsel öğelerle birlikte verilen mesajların insanlar tarafından 

daha fazla hatırlanmaktadır. Ayrıca okuma-yazma bilmeyenler tarafından da 

rahatlıkla takip edilebildiği için daha fazla kitlelere ulaşılma şansı 

bulunmaktadır.54 Bu nedenle önemli olan görsel-işitsel hakla ilişkiler 

araçlarından bazıları şunlardır: 

Radyo ve televizyon: Halkla ilişkiler ve tanıtım açısından çok sayıda 

insan ulaşma olanağı sunan kitle iletişim araçlarıdır. Đşitsel bir iletişim aracı 

olan radyo en hızlı haber ileten bir iletişim aracıdır. Yazılı araçların erişemediği 

kişilere erişebilmekte ve etkiye karşı daha az direnç gösterebilmektedir. 

Televizyon da halkla ilişkiler ve tanıtım alanında önemli bir tanıtım aracı olarak 

yaygın bir şeklilde kullanılmaktadır. Kuruluşların düzenledikleri panel, 

konferans, açılış ve yıldönümü törenleri televizyonda yer alabilmektedir.55 

Haber bültenleri, duyurular, açık oturum ve sohbet programları ve kamu 

hizmetine yönelik duyurular içinse hem televizyon hem de radyo 

kullanılmaktadır. 

Diğer görsel-işitsel araçlar: Đşletmeler faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi 

veya video hazırlatıp, film, video, CD veya DVD’yi kendi hedeflerine ulaşmak 

için kullanabilmektedirler. Sergi ve fuarlar, festival ve yarışmalar, açılış, 

yıldönümü törenleri ve sponsorluk çalışmaları diğer görsel-işitsel araçlardandır. 

Görsel-işitsel halkla ilişkiler ve tanıtım araçlarının en yenisi internettir. 

Çalışmanın ana konusu olduğundan dolayı internet geniş olarak incelenecektir. 

                                                
53 Başkan, a.g.e., s.27-28. 
54 Çamdereli, a.g.e., s.132-137. 
55 A.e., s.134. 
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BÖLÜM II 
 

BĐR ĐLETĐŞĐM ARACI OLARAK YENĐ ĐLETĐŞĐM 
TEKNOLOJĐLERĐNĐN KULLANIMI 

Eski çağlarda insanlar çok uzaklarda yaşayan diğer insanlarla iletişim 

kurmak ve haberleşmek için birçok yöntem icat etmiştir. Koşucular ve insan 

haberciler, güvercinler, duman işaretleri gibi farklı yöntemlerle başlayan 

iletişim çabaları iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle günümüze kadar 

gelmiştir. Bu bölümde iletişim teknolojileri, iletişimin araç ve ortamları ele 

alınmıştır. Yeni iletişim teknolojisi Đnternet, günümüzün uzak mesafeleriyle 

iletişim kurma aracıdır. Bu bölümde Đnternetin gelişip yaygınlaşması, kullanım 

araçları ve işletmeler tarafından kullanımı ele alınmıştır. 

2.1.Đletişim Teknolojileri 

Đnsanoğlu, eski zamanlarda haberciler yollayarak başlayan günümüzde 

internete kadar gelen iletişim kurma ihtiyacı hissetmiştir. Düşünceyi aktarmak 

için iletişim kurmak insanoğlunun tarihi kadar eskidir. Bundan yüz yıl önce bir 

mektubun dağıtımı günler sürerken bugün aynı mesaj internet sayesinde anında 

alıcısına ulaşmaktadır. 

Tarih boyunca insanoğlu mesafeler ötesi iletişim için çeşitli yöntemler 

geliştirmiştir. Koşucular, güvercinler, telgraf, radyo ve televizyon insanoğlunun 

iletişim kurma çabalarının birer aşamasıdır ve her biri kendi çağında önemli 

etkiler bırakmıştır. Internet ise günümüzün uzak mesafeleriyle iletişim kurma 

aracıdır ve diğer iletişim araçları gibi toplumda değişim yaratmıştır. Internet; 

elektronik posta ve ağ (web) sayfaları gibi yeni iletişim araçları sunmakla 

kalmamış aynı zamanda yeni iletişim biçimleri de oluşturmuştur. Ulusal, 

kültürel ve coğrafik sınırları ortadan kaldırarak insanların iletişim kurmalarını 

sağlamıştır. 

Yeni iletişim teknolojileri ve interneti tanımlamadan önce teknoloji ve 

iletişim teknolojileri kavramlarına bakmak gerekmektedir. Teknoloji “tekne” ve 
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“logos” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Eski 

Yunancadan gelen “tekne” kelimesi; bir şeyi üretmek, bir şeyi elde etmek 

anlamında kullanılmaktadır. Mantık kelimesinin kökü olan “logos” ise yine 

antik Yunancada bilmek anlamında kullanılmaktadır.  Burada kastedilen bilgi 

ise daha çok toplumsal bir bilgidir. “Logos” bilginin toplumsal bağına işaret 

etmektedir. Bu nedenle “teknik” ile “teknoloji” arasındaki farkı belirtmek 

gerekmektedir. Teknik bir şey elde etmenin, üretmenin bilgisi iken; teknoloji 

daha çok bu bilginin toplumsallaşması yani toplumsal yansımaları olması, 

toplumsal anlam kazanması demektir. Örneğin mikrofonu amplifikatöre 

bağlayıp sesi yükselterek konuşmak bir tekniktir; anlatıcının sesini 

yabancılaştırarak öğretici ile öğrenen arasındaki konumları belirginleştirmek 

teknolojik bir konudur.1 

Đletişim teknolojileri kavramı ise; telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, 

televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon, uzaktan kumanda, 

çağrı cihazları, GSM, telsiz, trunk telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video 

kamera, video projektör, kaset çalar, amplifikatör, tuner, CD-ROM, VCD, 

DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan aygıtlara 

ilişkin teknolojileri içermektedir.2 Görüldüğü gibi iletişim teknolojileri kavramı, 

genellikle iletişim alanındaki tüm teknolojileri kapsayan bir kavram olarak 

kullanılmaktadır. 

Đletişim teknolojilerini ve bu teknolojilerin ortaya çıkardığı iletişim 

araçlarını kavrayabilmek için bazı temel kavramların irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu kavramlar yarı iletkenler, dijital teknoloji ve frekans 

kavramlarıdır.3  

                                                
1 Ümit Atabek, “Đletişim Teknolojileri ve Yerel Medya Đçin Olanaklar”, Yeni Đletişim 
Teknolojileri ve Medya, Drl. Sevda Alankuş, 2.bs., Đstanbul, IPS Đletişim Vakfı Yayınları, 
2005, s. 62-64. 
2 Ümit Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2001, s.31. 
3 A.e., s.32-36. 
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2.1.1. Yarı Đletkenler 

Đletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin nedeni olarak yarı iletken 

teknolojisinin geliştirilmesi gösterilmektedir. 1940’lı yıllarda katı hal 

fiziğindeki ilerlemelere paralel olarak geliştirilen yarı iletken teknolojisi 1950’li 

yıllardan sonra gündelik yaşantıda uygulanma olanağını bulmuştur. Yarı iletken 

teknolojisinin en çarpıcı sonucu portatif transistorlu radyonun ortaya çıkmasıdır. 

Radyo yayıncılığında alıcı ve vericilerde kullanılan lambalar,  1960’lı yıllardan 

itibaren giderek yerlerini daha küçük, daha az enerji harcayan ve daha uzun 

ömürlü transistorlara bırakmıştır. 

Yarı iletkenlerin giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla bu 

teknoloji ucuzlamıştır. Böylece bu teknolojiyle yapılan üretim de ucuz ürünlerin 

elde edilmesini sağlamıştır. 1970’li yıllarda yarı iletken teknolojisinde hızlı bir 

gelişme sağlanmış ve mikro çip dönemine geçilmiştir. Lazer teknolojisindeki 

gelişmelere paralel olarak boyutlar giderek mikroskobik hale gelmiştir. 

1980’lerin sonunda bir yonga üzerinde milyonlarca yarı iletken eleman 

yerleştirilmiştir. 

Mikro elektronik teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim teknolojilerinde 

kullanılan iletim ve işleme yöntemlerinde önemli bir niteliksel değişikliğe yol 

açmıştır. Bu değişiklik analog iletim ve işleme yöntemlerinden dijital iletim ve 

işleme yöntemlerine geçilmesi şeklinde olmuştur. Böylece iletim ve işleme 

devrelerinde giderek yaygın bir şekilde mikro işlemciler kullanılmaya 

başlanmıştır. Daha sonraki aşamada ise tüm iletişim teknolojilerinde değişik 

düzeylerde bilgisayar kullanımı gündeme gelmiştir. Günümüzde bilgisayarlar 

tüm iletişim araçlarında kullanılmaktadır.  

Yarı iletkenlerin ve dijital yöntemlerin kullanıldığı yeni teknolojiler 

gündelik hayatın her alanını kapsamaya başlamıştır. Bu kapsama dünyanın her 

köşesini içine almaktadır. 
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2.1.2. Dijital Teknoloji 

Đletişim teknolojileri bilgiyi depolama, dağıtıma ve almada analog 

formdan dijital forma doğru kaymıştır. Dijitalleşme bilginin metin, ses ve 

görüntü gibi çeşitli formatlarda sadece 0-1 iki tabanlı kodlama (binary code) ile 

yeniden kodlanması yani ifade edilmesidir. Dijital bilgi sadece bu iki formattan 

birinde yani 0 ya da 1 olarak var olmaktadır. Bilgiyi oluşturan 0 ve 1’lerin 

sıralanmasına bite (byte) denilmektedir.4  

Dijitalleşmenin sağladığı iki temel kolaylık bulunmaktadır. Birincisi, 

dijitalleşmiş değerlerin elektriksel değerler şeklinde ifade edilebilmesi ve 

böylece elektronik cihazlar tarafından kullanılabilir olmasıdır. Đkincisi ise, 

elektriksel değerler olarak ifade edilen değerlerin kolayca birbirine 

dönüştürülebilmesi ve bir ortamdan diğerine kolayca iletilebilmesidir. Dijital 

teknolojinin gündelik hayatta kullanılabilmesi için dijitalleşme ile elde edilen 

değerin iki tabanlı (binary) aritmetikle yeniden ifade edilmesi ve böylece 

elektronik ortamlarda kullanılabilir hale gelmesi gerekmektedir. Đkili aritmetik 

kullanılarak dijitalleşmiş değerlerin elektronik ortamlarda iletilmesi, 

dönüştürülmesi ve işlenmesi mümkün olmaktadır. Bu işlemi yapan aygıtlara 

genel olarak mikro işlemci denilmektedir. Bilgisayarlar ise gelişmiş mikro 

işlemcili sistemlerdir.5 

Verilerin dijital ortama aktarılması pek çok avantaj sağlamaktadır. 

Öncelikle kitaplar dolusu bilginin az yer kaplayarak depolanması olanağını 

sağlamaktadır.  Böylece bilginin taşınması ve iletilmesi de kolay olmaktadır. 

Ayrıca sadece dakikalar süren bir işlemle bir verinin bilgisayara yüklenmesi 

                                                
4 Terry Flew, New Media: An Introduction, First Published, Melbourne: Oxford University 
Press,  2002, s.17. 
5 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.37-38. 
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mümkün olmaktadır. Dünyanın bir başka ülkesindeki bir bilgisayardan veri 

yüklemek veya indirmek mümkün olmaktadır.6 

Bilgiyi depolama, saklama, iletme ve bilgiye ulaşma kolaylığı sağlamasına 

rağmen dijital teknolojilerin en çok tartışılan yanı, bu teknolojilerle iletilen 

verilerin gerçek bir iletişime olanak tanımayan, sentetik şekilde oluşturulmuş 

veriler oldukları görüşürüdür. Dijitale dönüştürülen verinin analog olana ne 

kadar benzediği niceliksel sorunu ortaya çıkmaktadır. Örneğin gerçek (analog) 

bir resim dijitalleştirilirken ne kadar çok nokta alınırsa elde edilen dijital 

görüntü o kadar gerçeğe yaklaşmış olacaktır. Bu nedenle dijital teknolojideki 

olanaklar geliştikçe gerçeğe çok benzeyen görüntüler elde edilebilecektir. 

Ancak her varılan her çözünürlük seviyesi bir öncekinden daha fazla gerçeğe 

benzemesine rağmen hâlâ gerçeğin tam kendisi değildir.7 Bir başka değişle 

gerçek olanla yani analogla dijital olan arasında bir fark kalacaktır. 

2.1.3. Frekans 

Frekans bir elektromanyetik dalga üretecinin ürettiği elektromanyetik 

dalganın bir zaman biriminde kaç kez tam bir salınım yaptığını ifade eden bir 

değer olarak tanımlanmaktadır. 1 saniyede tam bir salınım yapılırsa bu frekansa 

1 Hertz denilmektedir. Bu değerin bin katına Kilohertz, milyon katına 

Megahertz ve milyar katına da Gigahertz denilmektedir. Bir frekans değeri 

Hertz cinsi dışında dalga boyu cinsinden de ifade edilebilmektedir.  

Frekans kavramı, iletişim teknolojilerinin ekonomik ve politik olarak ele 

alınması bakımından önemli bir kavramdır. Frekansın ekonomik ve politik 

önemi, bu frekansla ifade edilen değerin kıt bir kaynak olmasından 

kaynaklanmaktadır. Elektromanyetik dalga frekanslarının kıt bir kaynak olması 

şöyle açıklanmaktadır: Dalga teorisi açısından bakıldığında sonsuz sayıda 

frekans değerinin olduğunu söylemek mümkündür. Ancak günümüzdeki 

                                                
6 Hakan Kara, “Bilgisayar/Đnternet Teknolojisi ve Değişen Gazetecilik”, Yeni Đletişim 
Teknolojileri ve Medya, Drl. Sevda Alankuş, 2.bs., Đstanbul, IPS Đletişim Vakfı Yayınları, 
2005, s.103. 
7 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.40. 
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iletişim teknolojileriyle frekans spektrumunda sınırlı sayıda frekans değeri 

pratik olarak kullanılabilmektedir. Frekans üreten bir osilatörün üzerine 

bindirilen bir veri sebebiyle tek bir frekans değeri yerine frekans dilimi işgal 

edilmektedir. Bu dilimin genişliği veri miktarına ve modülasyon türüne bağlı 

olmaktadır. Frekansı alan alıcılar da bir tek frekans değeri yerine bir frekans 

aralığını alacak şekilde tasarlanmışlardır. Ayrıca özellikle radyo ve televizyon 

yayıncılığında bir verici tarafından kullanılan bir frekans dilimi aynı kapsama 

bölgesinde başka vericiler tarafından kullanılamamaktadır. Böylece belirli bir 

alış bölgesinde bir frekans dilimi bir kez kullanıldıysa, başkaları tarafından 

kullanılamamaktadır. Ayrıca kısa dalga frekanslarının bazı dilimleri güneşteki 

patlamalar nedeniyle kullanım dışı kalabilmektedir. Bunların dışında, elektronik 

cihazların çoğu temel işlevlerinde kullanılmayan bazı frekanslar üreterek 

frekans dilimlerini israf etmektedirler. Tüm sebeplerden dolayı frekanslar 

pratikte sınırlı sayıda bulunmaktadır. Böylece yayıncılıkta ekonomik ve politik 

açıdan kıt kaynak olarak değerlendirilmektedir.8 

2.2. Đletişim Araç ve Ortamları 

2.2.1.Telgraf  

Yunancada “uzaklara yazma” anlamına gelen telgraf, Fransız Claude 

Chappe tarafından 1793’te icat edilmiştir ve ilk optik dijital ağdır. Telgraf 

kodlanmış mesajı elektrik vuruşlara çevirerek karşı taraftaki alıcıya 

göndermektedir. 1794’te ilk telgraf hattı açılmış ve 1800’e kadar telgraf 

istasyonları tüm Fransa ile iletişimi mümkün kılmıştır. 1814’te ise telgraf ağları 

Đtalya ve Belçika’ya kadar yayılmıştır.  

1835’te Amerikalı Samuel Morse, Mors Kodu’nu icat etmiştir. Mors Kodu 

çizgi ve noktalardan oluşmuş basit bir kodlama alfabesine sahiptir. Đlk kez 

1837’de Đngiltere’de kullanılmaya başlaması iletişim tarihinde bir noktasıdır. 

Noktalar ve çizgilerden ibaret alfabesi dijital çağın en önemli unsuru olan iki 

                                                
8 A.e., s.43. 
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tabanlı (binary) sayı sistemiyle işleyen ilk iletişim sistemidir. Dijital iletişim 

ilkel haliyle de olsa telgrafla başladığını söylemek mümkündür.  

Telgrafın iletişim tarihi açısından bir başka önemi daha bulunmaktadır. 

ABD’de Đlk büyük iletişim tekelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Western 

Union, daha sonra birçok tekel için örnek teşkil etmiştir.9 Telgrafın sınır ötesi 

olma yönelimi ise 1865’te Uluslararası Telgraf Birliği’nin kurulmasına neden 

olmuştur. Örgüt çağdaş uluslar arası örgütlerin ilk örneği olarak 

nitelendirilmektedir. Bu örgüt daha sonraları Radyo-Telgraf Birliği ile 

birleşerek yani telli ve telsiz iletişimini kapsayarak 1932 yılında Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği adını almıştır.10  

ABD’de telgraf hatlarının demiryolları hatları boyunca yayılması modeli 

Osmanlı topraklarında da benimsenmiştir. Eylül 1855’te Fransızlar’ın Đstanbul-

Edirne hattının açmasıyla Osmanlı’da telgraf teknolojisi başlamıştır.11 Bugünse 

artık uzak mesafelere elektrik hatları üzerinden mesaj gönderme yöntemi terk 

edilmiştir. Ancak Mors alfabesi bu kez bilgisayar klavyesi ve radyo dalgaları 

üzerinden çok uzak mesafelere mesaj göndermekte kullanılmaya devam 

etmektedir. 

2.2.2.Telefon 

Telefon 19. yüzyıldan beri kullanılan, ancak geçirdiği evrim sayesinde 

günümüzde hala çok yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracıdır. 1876 yılında 

Alexander Graham Bell telefonu icat ettiğinde, insan iletişiminde yeni bir çığır 

açılmıştır. Bell'in buluşundan önce, bir mesajı en hızlı iletmenin yolu, Mors 

alfabesiyle telgraf hatlarından ulaştırmaktı. Ancak telgraf kullanımında, insan 

sesinin teller aracılığıyla aktarılmasına olanak bulunmamaktaydı. 

                                                
9 James W. Carey’den aktaran Ümit Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni 
Sorunlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2001, s.60. 
10 Armand Mattelart, Đletişimin Dünyasallaşması, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2005, s.19-56. 
11Đrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram: Kitle Đletişim Kuram ve 
Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara, Erk Yayınları, 2005, 
s.21. 
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Graham Bell’in ilk telefon patentini 1876’da almasının ardından Bell 

şirketi kurulmuştur. Daha sonra 1885’te AT&T (American Telephone and 

Telegraph) halini alarak dev bir tekele dönüşmüştür. Telefonun icadından 

sonraki yıllarda telefon servisi vermek ve telefon cihazları satmak üzere 

6000’den fazla şirket ortaya çıkmış ancak büyük bir kısmı rekabete 

dayanamayarak birleşmek zorunda kalmışlardır. Bell şirketi birleşmeleri kendi 

lehine çevirerek piyasada büyük bir hâkimiyet kurmayı başarmıştır. 1913 

yılında ise artık AT&T piyasanın önemli bir bölümümü kontrolü altında 

tutmaktaydı. 

1984 yılında AT&T’nin veri işlem alanına girmesine izin verilmesinin 

bedeli olarak telefon sektörü, yerel ve uzak mesafe telefon hizmetleri ikiye 

ayrılmıştır. AT&T’nin sadece uzak mesafe telefon hizmeti vermesi 

kararlaştırılmıştır. Bu olay ABD’de iletişim sektöründe kuralların kaldırılması 

döneminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda telefon ve bilgi 

işlem dünyasının iç içe geçtiğini göstermiştir. Teknoloji yönünü artık telefon ve 

bilgisayarın birlikte oluşturacakları gelişmelere çevirmiştir. 

Günümüz telefonu, Graham Bell’in ilk telefonundan çok daha farklı işlev 

ve yeteneklere sahiptir. Dijital teknoloji kullanılarak hat kapasiteleri arttırılmış, 

operatöre gerek duymayan yönlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Dijital hatlar 

sayesinde birkaç ayrı hattı tek numarayla birlikte kullanabilme olanağı veren 

PBX sistemleri ile otomatik mesaj bırakma, otomatik yanıt verme, cevapsız 

çağrıları istenilen numaraya yönlendirme gibi birçok dijital hizmetler 

geliştirilmiştir. 

1980’li yılların sonunda ve “araç telefonu” diye adlandırılan analog mobil 

telefon teknolojisi sayesinde telefonun radyo dalgaları kullanılarak mobil 

iletişime olanak sağlanmıştır. NMT (Nordic Mobile Telephone) diye 

adlandırılan araç telefonu, kısa aralıklarla yerleştirilmiş düşük güçlü baz 

istasyonları ile uzak mesafeler için iletişimi olanaklı kılmaktadır. Yine 1980’li 

yıllarda telsiz telefon (wireless telephone) dite adlandırılan ve kısa mesafeler 
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içinde mobil cihazlarla telefon şebekesine ulaşan bir teknoloji ortaya çıkmıştır.  

Ancak bu sistemlerin dinlenmesi ve başkaları tarafından izinsiz kullanılması 

mümkün olduğu için son  yıllarda bu sorunları ortadan kaldırmak üzere DECT 

(Dgitial European Cordless Telephone) gibi dijital telsiz telefon sistemleri 

geliştirilmiştir. 

1990’lı yılların başından itibaren dijital hücresel telefon sistemleri 

(cellular phone) geliştirilmiş ve sesi dijital veri haline getirerek iletebilen ve 

dinlenilmesi olanaksız olan ve “cep telefonu” diye isimlendirilen küçük 

boyutlarda GSM (Global System for Mobile Communication) dijital cellular 

mobil telefonlar kullanıma sunulmuştur.12 Bugün artık cep telefonu olmayan bir 

birey neredeyse kalmamıştır.  

3. nesil GSM hizmetleri (3G ya da 3N) üçüncü nesil kablosuz telefon 

teknolojisine verilen genel addır. Japonya’da 1998 yılında ilk olarak kullanıma 

açılan bu teknoloji, 2003′ten itibaren Avrupa’ya gelmiştir. Ülkemize ise daha 

bir ay önce gelen ve cep telefonuyla görüntülü konuşma imkânı sunan 

3Gcihazlar hız ve ortam koşullarına göre veri transfer hızlarını değiştirdikleri 

için veri aktarımında ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. 

Telefonun pil ömrüne de etkisi olmakta ve ilk nesil telefonların pil ömürlerinin 

kısa olmasına neden olmaktadır. Bir diğer sorun da şehirlerde binaların, açık 

alanlarda ise alanın büyüklüğü yüzünden 3G kapsama alanını dar kalması 

olmaktadır. Bu iki sorunun çözümü için 4G teknolojisi planlanmaktadır.13 

2.2.3.Faks 

Normal telefon hatları üzerinden resim gönderme yöntemi olan faks 

teknolojisi 1970’li yıllarda gelişmiş; hem hız hem de baskı kalitesi açısından 

önemli aşamalar kaydetmiştir. Đlk faks patenti 1843 yılında Đskoç fizikçi 

Alexander Bain tarafından alınmasına rağmen bugünkü kullanıma benzer faks 

                                                
12 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.63-68. 
13 (Çevrimiçi ), http://www.3gnedir.net/3g-nedir.html, 02 Eylül 2009.  
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cihazlarının ortaya çıkması için 1970’li yılların beklenmesi gerekmiştir. Bu 

yıllarda telefon şebekeleri işleticileri tarafından onaylanmış faks cihazlarının, 

sinyallerini normal telefon hatları üzerinden iletebilmesi mümkün olmuştur. 

Faks teknolojisinin ilk geliştiği yıllardaki adı olan facsimile kelimesi Kuzey 

Amerika’da kısaltılarak faks (fax) haline dönüşmüş ve 1980’li yıllardan sonra 

neredeyse her dile bu şekliyle girmiştir. 

Faks günümüzün en temel ofis araçlarından biridir. Ofis kapalıyken bile 

ofis iletişimi için önemli bir kolaylıktır. Özellikle uluslar arası iş ilişkilerinde 

her ofiste bulunması gereken bir cihaz haline gelmiştir. Ayrıca başka 

şehirlerdeki matbaalarda da gazete basımını kolaylaştırmış olan bu teknoloji 

günümüzde basın kuruluşları için hız ve kaliteleri arttırılmış fotoğraf 

gönderimini sağlamaktadır.14 Ayrıca halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları için de 

basın bültenlerinin anında gönderilmesi imkânını sunmaktadır. 

2.2.4.Radyo 

Radyo 20. yüzyılın başından beri kullanılan bir iletişim aracıdır. 

Marconi’nin ilk radyosu günümüzde teknolojik gelişmelerle boyut, dayanıklılık, 

ses kalitesi, alış hassasiyeti gibi birçok bakımdan geliştirilmiştir. Hâlâ en yaygın 

olarak kullanılan kitle iletişim araçlarından biridir.  

1927 yılından Đkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde radyo 

yayıncılığı altın çağını yaşamıştır. Çünkü radyo savaş sahasından haber verme, 

olayları yorumlama ve özetleme gibi özellikleri ile geniş bir dinleyici kitlesine 

ulaşmıştır. Savaş yıllarında radyo etkin bir propaganda aracı olarak 

kullanılmıştır. En etkili bir biçimde ise Almanya’da Hitler tarafından 

kullanılmıştır.15  

                                                
14 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.69-71. 
15 Metin Işık, Kitle Đletişim Teorilerine Giriş, Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2005, s.10. 



 48 

Atabek’e16 göre radyonun etkin bir propaganda aracı olmasının bir nedeni 

de bir ölçüde teknolojiktir. Çünkü lambalı teknoloji radyonun belirli sabit bir 

mekânda dinlenilmesini zorunlu kılmaktadır. Transistor ün ortaya çıkmasıyla 

radyo taşınabilen dolayısıyla da tek tek bireylerce dinlenebilen bir kitle iletişim 

aracı haline gelebilmiştir.  

Radyo önceleri özellikle deniz taşımacılığı ve deniz savaşındaki iletişimde 

işlevsel olarak kullanılmıştır. Almanya ve Đtalya gibi ülkelerde 1920 sonrasında 

kitlelerin siyasal yönetiminde güçlü bir araç olarak rol almıştır.17 1950’li 

yıllardan itibaren ise radyonun insanlar üzerindeki etkisinde azalma olduğu 

görülmektedir.18 1960’lı yıllarda da ses kalitesinin armasıyla radyo, müzik 

yayınlarına yönelmiştir. Her mekânda dinlenebilme özelliği sebebiyle insanlar 

başka işlerle uğraşırken dikkatlerini fazla zorlamayacak türden kısa söz 

programlarına ağırlık verilmiştir. Bu yönüyle radyo baş rakibe televizyona 

yenilmemiş ve günümüze kadar yaygın bir kitle iletişim aracı olma özelliğini 

sürdürmüştür. Günümüzde kredi kartı büyüklüğünde bir radyodan stereo yayın 

dinleme olanağı bulunmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler radyo vericilerine de birçok yenilik sunmuştur. 

Özellikle FM bandı için ucuz, küçük boyutlarda ve tamamen yarı iletkenli 

vericiler üretilmektedir. Radyo yayın teknolojisi olarak FM ve AM mikro-yayın 

sistemleri çok ucuzlamıştır. 1980’li yıllarda geliştirilen ve radyo yayınları 

üzerinden dijital veri iletimi, radyo-bilgisayar birlikteliğine ve yeni kullanım 

şekillerine olanak tanımaktadır. Bunun dışında radyo ses verisini dijital olarak 

çok yüksek kalitede iletmek üzere uydu frekansları için tasarlanmış sistemleri 

de kullanmaktadır. Tüm bu gelişmeler radyonun daha uzun bir süre için önemli 

bir kitle iletişim aracı olacağını göstermektedir.19 

 

                                                
16 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.75. 
17 Erdoğan vd,  a.g. e., s.22. 
18 Işık, a.g.e., s.10. 
19 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.76-77. 
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2.2.5.Televizyon 

Çağımızın en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon Đkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de gelişerek buradan Avrupa’ya ve tüm 

dünyaya yayılmıştır. Az zamanda çok kişiye hitap etmesi ve hem göze hem 

kulağa yönelik olması nedeniyle televizyon, etkili ve önemli bir kitle iletişim 

aracı olarak kabul edilmektedir. 1950’li yıllarda dünya çapında yaygınlık 

kazanmaya ve benimsenmeye başlamış; 1960’lı yılların başında ise olgunluğa 

ulaşmıştır. 1960’lı yıllardan sonra ise televizyon altın çağını yaşamıştır. Renkli 

yayına geçiş, yayın türündeki artışla radyolinkle ve uydularla gerçekleşebilen 

naklen yayınlar televizyonun diğer kitle iletişim araçlarına üstünlük kurmasına 

neden olmuştur.20  

Sesle görüntünün bir yerden diğer yerlere çoğaltılarak aktarılmasını 

gerçekleştiren bir araç olarak biçimlenen televizyon aracılığıyla bir birim 

tarafından oluşturulan ürünler çok birimlere ses ve görüntülerin iletilmesini 

sağlamıştır. Televizyonla bir yandan televizyon endüstrisi gelişirken, diğer 

yandan da diğer endüstrilerin mal, hizmet ve ürünlerinin dağıtılması için 

tanıtım, promosyon, reklamlarla kitle tüketicisi yaratılması kolaylaşmıştır.21 

Televizyon teknolojisinde görüntü ve ses kalitesini arttırmak için sürekli 

yenilikler yapılmaktadır. Bunların bazıları televizyon yayıncılığını biçim ve 

içerik bakımından derinden etkileyecek derecede önemlidir. HDTV (high 

definition television: yüksek tanımlı televizyon) teknolojisi bu teknolojik 

yeniliklerden en çok tartışılanıdır. HDTV sinemadaki sinemaskop görüntüye 

yakın bir görüntü elde etme imkânı bulunmaktadır. Ancak HDTV’de bazı 

sorunlarla karşılaşıldığı için bu teknoloji bir türlü günlük kullanıma 

geçememiştir. Sorunlardan biri HDTV standardının nasıl olacağıdır ve ABD, 

Japonya, Avrupa elektronik sanayicileri arasında büyük tartışmalar çıkmıştır. 

Bir diğer sorun ise mevcut televizyon alıcılarının ne olacağı sorunudur. Bu 

sorunlarla ilgili tartışmalar ve belirsizlik devam etmektedir. 

                                                
20 Işık, a.g.e., s.11. 
21 Erdoğan vd,  a.g. e., s.22. 
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Ekran görüntüsünün iyileştirilmesine yönelik bir başka teknolojik yenilik 

LCD (Liquid Cyristal Display: Sıvı Kristal Ekran) teknolojisidir. Bu teknoloji; 

sağlık sorunları taşımayan, ince bir tabaka halinde üretildiği için az yer 

kaplayarak duvara tablo gibi asılabilen bir monitör olanağı sunmaktadır. 22 

2.2.6.Kablo TV 

Kablo TV yayıncılığı ilk kez ABD’de 1948 yılında başlamıştır. Bu 

yayınların başlamasının nedeni o yıl TV yayın lisansının verilmemesidir. Bu 

nedenle henüz yaygınlaşmakta olan TV yayınlarını almak için yeni TV 

vericilerinin kurulmasını bekleyen küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlar ve 

onlara TV cihazı satmayı tasarlayan girişimciler bu sorunlarını yerleşim yeri 

ortak anteni sistemiyle çözmüşlerdir. Böylece yerel ölçekte ortak antenden 

alınan yayınlar kablolarla evlere ulaştırılmıştır.23 Bu sistem daha sonra kablo 

TV’ye dönüşmüştür. 

Çok sayıda kanal ve net görüntü olanağı, boş kanal bulamayan yeni 

yayıncıların kabloya yönelmeleri gibi sebeplerle kablo TV tüm dünyada giderek 

yaygınlaşmaktadır. Ancak spektrumun dolması nedeniyle yeni yayıncıların 

kablo TV yayın hakkı almamaları sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunu değiştirmek 

için yeni yayın kanallara olanak veren dijital TV yayıncılığına, kablo TV 

üzerinden de geçilmesi gerekmektedir. Dijital yayıncılık, aynı frekans 

spektrumunun daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır. TV 

yayıncılığında giderek analog yayın frekanslarının kaldırılarak tamamıyla 

dijitale geçilmesi öngörülmektedir. Kablo TV altyapısının kısa sürede 

öncelilikle kentsel bölgelerde giderek genişleyerek internet ve dijital TV başta 

olmak üzere tüm dijital veri iletişimi için en gelişmiş iletim ortamı haline 

gelmesi beklenmektedir. Böylece kablo TV altyapısı hem kesintisiz ve hızlı 

                                                
22 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.77-79. 
23 Vemone Sparkes’tan aktaran Ümit Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni 
Sorunlar, s.84. 
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internet erişimine hem de yüzlerce farklı TV yayın içeriklerine olanak 

sağlayacaktır.24 

2.2.7.Bilgisayar 

Bilgisayarlar 0 ve 1 sayılarından oluşan tek bir dil kullanmaktadırlar. 

“Onluk” ya da “sayısal” olarak adlandırılan bu dilde 0 anahtarın açıklığını yani 

akım geçmemesini; 1 ise anahtarın kapalılığını yani akım geçmesini temsil 

etmektedir. Bir verinin bilgisayar üzerinde kaydedilebilmesi için 0 ve 1 

formatında kodlamak gerekmektedir.25   

Đlk bilgisayar 1946 yılında Pensilvanya Ünivrsitesi’nde Moore Elektrik 

Mühendisliği Okulu’nda geliştirilmiştir. Bugünkü bilgisayarların ilki olan bu 

bilgisayar (ENIAC) 70.000 resistör ve 18.000 vakum tüpünden oluşmuştur. Bu 

ilk bilgisayar 50 bin ton ağırlığındadır ve saniyede sadece 5000 işlem 

yapabilmektedir. 1971 yılında Intel Şirketi yarı iletken bir çip üzerine bilgisayar 

kontrol ünitesi olan bir mikro işlemciyi icat etmiştir.26  1984 yılında Macintosh 

bilgisayarlarıyla birlikte yüzey grafikleri, 1985 yılında da PC’ler yani kişisel 

bilgisayarlar için Windows programı geliştirilmiştir. Göz önünde bulunan 

mönüler ve fare aracılığıyla üstüne basılabilir göstergeler (ikonlar) bilgisayarları 

daha kullanışlı hale getirmiştir. 1990’lı yılların başında kişisel bilgisayarlar 

içine konulan elektronik kartlar sayesinde ses ve nitelikli görüntü üretmeye 

başlamışlardır. 27 

Đletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin nedeni transistörle başlayan 

ve çiplerle devam eden mikro elektronik devrimi ile neredeyse tüm iletişim 

                                                
24 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.83-91. 
25 Jerome Colombain, Siberkültür, Çev. Bülent Küçükerdoğan, Đstanbul, Đletişim Fakültesi 
Dergisi, No:14, 2002, s.668. 
26 Eugene Marlow, Electronic Public Relations, the United States of America, Wadsworth 
Publishing Company,  1996, s.22. 
27 Colombain, a.g.e., s.672-673. 
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araçlarına bilgisayarın yardımıyla dijital iletim ve işleme yöntemlerinin girmiş 

olmasıdır.28 

Etkileşimli uygulamaların metin, ses ve görüntü gibi üç medyanın 

birleşmesi ve CD-Rom, internet aracılığıyla kullanımının gelişimi çoklu ortamın 

doğuşunu müjdelemiştir. 

2.3. Yeni iletişim Teknolojisi: Đnternet 

Đletişimde teknolojik gelişmeler matbaanın icadıyla başlamış; telgraf, 

telefon, faks, radyo, televizyon, iletişim uyduları ile devam etmiş; bilgisayar 

ağları ve internetle de günümüze kadar gelmiştir. Teknolojik gelişmelere her 

geçen gün yenisi eklenmekte ve bu hız artarak devam etmektedir. Teknoloji 

geliştikçe iletişim teknolojileri de gelişmiş ve “yeni” kavramını ortaya çıkarmış; 

böylece yeni iletişim teknolojileri terimi sıkça kullandığımız terimler arasında 

yer almaya başlamıştır.  

Yeni iletişim teknolojilerini tanımlamak için öncelikle diğer iletişim 

teknolojilerinden ayrılan özelliklerini belirtmek gerekmektedir. Bir iletişim 

teknolojisinin yeni iletişim teknolojisi diye isimlendirilebilmesi için birtakım 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar başlıca; etkileşim, 

kitlesizleştirme ve eşzamansız olabilme özellikleridir. Yeni iletişim 

teknolojileri; kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, 

kullanıcıların içerik ve uygulamalara farklı zaman dilimlerinde etkileşimli 

olarak ulaşabildikleri sistemler şeklinde tanımlanmaktadır.29 Sıkça kullanılan 

yeni iletişim teknolojileri teriminin kapsadıkları, sürekli değişmektedir çünkü 

teknolojik gelişmeler sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Önceleri yeni 

iletişim teknolojilerinden kastedilen televizyon ve telekomünikasyon hizmetleri 

iken günümüzde bu terimle dijital televizyon, mobil iletişim ve internet akla 

                                                
28 Atabek, Đletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar, s.101-102. 
29 Geray’dan aktaran Vahi Đlhan, “Gündelik Hayatta E-Yaşam: Đhtiyaç Arzu Çelişkisi 
Çerçevesinde Yeni Đletişim Teknolojileri Bağımlılığı”, Đletişim Fakültesi Dergisi, No:30, 2007, 
s.60. 
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gelmektedir.30 Böylece gelişen teknolojiler, yeni iletişim teknolojilerinin 

içeriğini değiştirmekte ve yeni olarak adlandırılan teknoloji artık eski 

olmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu kuşkusuz en önemli iletişim aracı 

internettir. Đnternet; veri, ses, grafik ve video gibi pek çok bileşeni tek bir yapı 

içinde bir arada sunma imkânı veren, bilgiye anında erişme ve bilgiyi dağıtma 

olanağı sağlayan bir kanal olarak tanımlanması mümkündür.31 Đnternet 

üzerinden yürütülen bilgisayar kaynaklı iletişim ise, küresel çapta ve kooperatif 

ağların veri iletimini sağlayan protokolleri kullanarak bilgi değiş tokuşunu 

içermektedir. Mesajlar bir dizi dağıtım ve zaman işlemlerinden geçebilmekte ve 

çeşitli medya türlerinde kodlanmaktadır. Sonuç olarak ortaya çıkan değiş tokuş 

edilmiş bilgi, iletişim için insanların kullandıkları bir sürü işaret 

içerebilmektedir.32 

Yeni teknoloji internet ortamının iletişim araçları olarak internet surf, web 

sayfaları, elektronik spota, chat odaları, CD Rom sayılabilir.33 Teknolojik 

ortamlar ise işletmenin kendi web sayfası, elektronik posta sistemi, chat odası, 

intranet ortamı, extranet ortam, çevrimiçi bağlantılar, CD Rom ve bilgisayar 

disketleridir.34 

2.3.1. Bilgisayar Ağları ve Đnternetin Tarihi Gelişimi 

Đnternet iletişimi verilerin metin, grafik, ses, imaj ve video gibi birden 

fazla iletişim biçimlerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Hem yerel, hem 

ulusal hem de uluslar arası erişim olanakları sağlamaktadır. Bu nedenle zaman 

ve mekânla sınırlı olmayan bir iletişim söz konusudur. Getirdiği bu iletişim 

                                                
30 Vahi Đlhan,. “Gündelik Hayatta E-Yaşam: Đhtiyaç Arzu Çelişkisi Çerçevesinde Yeni Đletişim 
Teknolojileri Bağımlılığı”, Đletişim Fakültesi Dergisi, No:30, 2007, s.61. 
31 Murat Güreşçi, “Reklamcılığın Dönüşümü:  Đnternet ve Türkiye’deki Ağ Siteleri”, Đletişim 
Fakültesi Dergisi, C. II, No:12, 2002, s.776. 
32 John December, “Units of Analysis of Internet Communication”, Journal of 
Communication, C.XLVI, No:1, Winter 1996, s.24. 
33 Salim Kadıbeşgil, Halkla   Đlişkilere  Nereden  Başlamalı?,  Đzmir,  Orsa  Yayınları,  1998, 
s. 89-90 
34 A.e., s. 91. 
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olanakları ve bilgiyi yayma kolaylıkları sayesinde internet bilginin, siyasetin, 

ekonominin sınırlarını kaldırmıştır. Böylece dünya internet sayesinde gerçekten 

bir “global köy” olmuştur.  

Yaşana hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak “bilgisayar ağı trafiği” 

hızlı bir şekilde büyümektedir. Bugün bilgi ihtiyacı tek bir bilgisayarın 

boyutlarını aşmış ve başka bilgisayarlarda depolanan bilgilere ulaşma 

zorunluluğunu getirmiştir. Bunun doğal sonucu olarak iletişim teknolojilerinin 

de gelişmesiyle karmaşık bilgisayar ağları (network) ortaya çıkmıştır. 

Bilgisayarlar her geçen gün güçlenmekte, güçlü bilgisayarlar mevcut 

araştırmaları hızlandırmakta ve yeni bilgi alanları ortaya çıkarmaktadır. Böylece 

bilgi sınırları genişlerken mesafeler küçülmektedir. 1950 ve 1960’larda sadece 

uzmanların kullanabildiği devasa ana bilgisayarlarından 1980’lerde herkesin 

kullanabildiği masaüstü (desktop) bilgisayarlara, onlardan da taşınabilir dizüstü 

(laptop) bilgisayarlara geçilmiştir. Bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan bir 

ağda yer alan bilgisayarların diğer ağdaki bilgisayarlarla iletişim kurmasını 

sağlayan bağlantılara Đnternet denilmektedir.35  

Terry Flew’e göre internetin tarihinde bahsedilmesi gereken üç unsur 

bulunmaktadır.36 Bunlardan ilki; Sovyet Rusya ile Amerika arasındaki Soğuk 

Savaş sonrası ABD’de bütünleşmiş iletişim ağları gelişme gösterirken,  Đleri 

Düzeyi Araştırma Projeleri Kurumu’nun (ARPA –  Advanced Research Project 

Agency) önceliklerinin, ordunun talebi doğrultusunda birbiriyle iletişime geçen 

mükemmel cihazlar keşfetme arzusuyla şekillenmiş olmasıdır. Đnternetin ortaya 

çıkışı, Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve 

geliştirme kolu Savunma Đleri Düzeyi Araştırıma Projeleri Kurumu’na (DARPA 

– Defence Advanced Research Project Agency) dayanmaktadır. 1960’larda 

ARPA’nın en önemli buluşu paket anahtarlama olmuştur. Paket anahtarlama 

uzun mesajların daha küçük parçalara bölünebilmesini sağlamıştır. Böylece bir 

                                                
35 Yeşim Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Yeni Teknolojiler ve Đnternet Kullanıcıları”, Doktora 
Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2003, s.40-41. 
36 Flew, a.g.e., s.12-14. 
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mesajın rotasında ya da iki bilgisayar arasındaki bağlantıda tıkanma ve 

kilitlenme olmasına rağmen, mesajlar yeniden yönlendirilebilmektedir. Bir 

başka değişle eşzamansız olarak mesajlar yeniden gönderilebilmektedir. Paket 

anahtarlama; birçok kişi tarafından aynı anda kullanılmasıyla oluşan hatların 

kilitlenmesi gibi telefon sisteminin sınırlılıklarını aşmakla kalmamış, aynı 

zamanda internetin gelişmesinde temel olan kontrol denetiminin tek bir 

noktadan değil de ağın merkezsileştirilmesi yani ağın dağıtılması ilkesini ortaya 

koymuştur. 

1969 yılında çeşitli bilgisayar birimlerini ve askeri araştırma projelerini 

desteklemek için Savunma Bakanlığı’nın ARPANET isimli paket anahtarlamalı 

ağ yardımıyla askeri üsler arasında bilgi akışı sağlanmıştır. Daha sonra, 

ABD’deki üniversitelerin ve araştırıma kuruluşlarının bilgisayarlarını da içeren 

bu ağ giderek büyümüştür.37 Böylece bu gelişmenin temel iletişim icadı 

sayılabilecek elektronik postaların gönderilmesiyle paket anahtarlama bu ağın 

merkezi haline gelmiştir. 

Đnternet tarihindeki ikinci temel gelişme ağ örgüsü protokolünün 

(networking protocol) gelişmesidir. Ağ örgüsü protokolü; birçok yerel alan 

ağındaki (LAN – Local Area Network) araştırmacının, bu ağların yani 

LAN’ların geniş alan ağlarıyla (WAN – Wide Area Network) birleşmesi 

sayesinde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamıştır. 1974 yılında Vinton Cerf 

ve Robert Kahn’ın geliştirdikleri TCP/IP∗ (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol- Nakil Kontrol Protokolü/ Internet Protokolü) TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/ Internet Protocol- Nakil Kontrol Protokolü/ Internet Protokolü) olarak 

bilinen ortak paket anahtarlama ile açık mimari ağların eksiklikleri 

                                                
37 Mehmet Özçağlayan, Yeni Đletişim Teknolojileri ve Değişim, Đstanbul, Alfa Basım Yayım 
Dağıtım, 1998, s.134. 
∗ TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol- Nakil Kontrol Protokolü/ Internet 
Protokolü): Etkileşimli veri nakil servisine verilen addır ve Đnternete bağlı olan bütün 
bilgisayarlar tarafından desteklenmektedir. Veriler bir yerden diğerine protokol kullanılarak 
aktarılmakta ve veri naklinin gerçekleşmesi için iki bilgisayarın birbiriyle bağlantılı olması 
yeterli olmaktadır. TCP ile bir bilgisayar üzerinden diğer bilgisayarlara bağlanılabilmektedir. 
IP, Đnternet Protokolü, internet üzerinde bilgi akışının nasıl bir şemada sağlanacağını gösteren 
bir protokoller dizisidir. Genelde TCP/IP denince akla bu iki protokolün birleşimi gelir ve 
internet üzerinde bu protokoller dizisi ile bilgiler iletilir.  
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kapatılmıştır. Üniversitelerin ve ticari yatırımcıların ağdaki rollerinin artmasına 

sebep olan 1983’te ARPANET’in yarı özelleşmesi,  TCP/IP protokolünün ortak 

bağlantı protokolü olarak benimsenmesine öncülük etmiştir. Böylece 

ARPANET kullanıcıları TCP/IP olarak bilinen yeni protokole geçiş 

yapmışlardır. 

Birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan, dünya 

çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen internet, bilgiye kolay, ucuz hızlı ve 

güvenli ulaşmanın ve paylaşmanın bugün en geçerli yoludur.38 Diğer medya ile 

kıyaslandığında internetin hem kamusal hem de küresel iletişim aracı olduğunu 

söylemek mümkündür. Çünkü tüm bilgisayarlar ve bilgisayar ağları; nasıl bir 

bilgisayar olduğuna veya yerel, ulusal hangi ağa dâhil olduğuna bakmaksızın 

ortak bir dilde birbirleriyle iletişim kurabilmektedir.  

Đnternetin günümüzdeki şekline getiren 1990’larda World Wide Web’in 

(Dünya Çapına Ağ) gelişmesi üçüncü temel gelişmedir. TCP/IP ve paket 

anahtarlama gibi gelişmeler; ağların ağlarla, bilgisayarların bilgisayarlarla 

bağlanabilmesini olanaklı kılan cihazların üretimini sağlamıştır. Ancak 

elektronik ağlar aracılığıyla insanların diğer insanlarla nasıl bağlanabileceği 

sorusu çok fazla dikkat çekmemiştir.  

1989’da Tim Berners-Lee tarafından World Wide Web kavramının 

oluşması ve 1991’den bu yana Berners Lee ile CERN’deki ( Counseil Europeen 

puor la Recherche Nucleaire - Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü) meslektaşları 

tarafından geliştirilmesi, internetin iletişim kapasitesini çarpıcı bir şekilde 

değiştirmiştir. Web’in gelişmesinin önemi 1993’te Marc Andreesen’ın, 

Bilgisayar Uygulamaları Ulusal Merkezi’nde (NCSA – Natioınal Centre for 

Supercomputer Application) ilk web sayfalarını gösteren programı yani ilk 

browser olan Mosaic’i geliştirmesiyle daha da belirginleşmiştir. Andreesen; ilk 

ticari web browser olan Netscape’i geliştiren Netscape Communicaiton’ın 

kurucularından biri olmuştur. En hızlı gelişme 1994-96 yıllarında yani Mosaic 

                                                
38 Suat Koyuncu’dan aktaran Mehmet Özçağlayan, Yeni Đletişim Teknolojileri ve Değişim, 
Đstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1998, s.133. 
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ve Netscape’in kişisel bilgisayarlarda yaygın olarak kullanıldığı dönemde 

oluştur.  

Türkiye’nin dünya çapında internet ağına bağlanması TUBĐTAK ve 

ODTÜ işbirliğiyle oluşturulan ve TR-NET adı verilen yapılanma ile başlamıştır. 

Ülkemizde internet bağlantısı ilk kez 1993 yılının Nisan ayında 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de, ODTÜ üzerinden ABD’ye ilk internet 

bağlantısının kurulduğu bu tarihten itibaren ODTÜ hattı çok uzun bir süre tüm 

ülkeye hizmet vermiştir. Bunun ardından 1997 yılında akademik kuruluşların 

internet bağlantısını sağlayan ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) çalışmaya 

başlamış ve üniversiteler de bu ağ içinde birbirlerine bağlanmışlardır.39  

Türk Telekom internet şebekesinin alt yapısını oluşturarak internetin 

gelişmesine destek vermiştir. Boğaziçi, Ege, Bilkent, Koç Üniversitesi ile ĐTÜ 

internet erişim ağı kurmuşlardır. Türkiye’de internet gelişiminin üniversiteler 

aracılığıyla sağlandığı açıkça görülmektedir. Đnternetin Dünya’daki 

gelişmesinde üniversitelerin ve özel girişimcilerinin katkısı olduğu 

görülmektedir.40 

90’lı yılların başında dünya gündemine giren internet, Türkiye’de de 

gelişmeyi ilk baştan itibaren yakalamayı başarmıştır. Ancak teknolojiyi 

yakından takip eden bir ülke olarak hala istenilen noktaya gelinememiştir. 

Bunun için alt yapı çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. 41  

2.3.2. Đnternetin Gelişmesi ve Yaygınlaşması  

Đnternet şimdiye kadar tüm iletişim araçları içinde en hızlı gelişen iletişim 

aracı olmuştur. Đnternet sadece 4 yıl gibi kısa bir sürede 40 milyonluk 

kullanıcıya ulaşmışken, bu rakama ulaşmak televizyon için 13 yıl, radyo için 30 

                                                
39 Özçağlayan, a.g.e., s.228-237. 
40 Murat Güreşçi, “Yakın Geleceğin Etkili Reklam Ortamı: Đnternet (Türkiye Örneği)”, Yüksek 
Lisans Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2000, s. 53-54. 
41 Yeşim Güçdemir Akıncıoğlu, “Bilgisayar Ağları Đnternetin Gelişimi ve Bilgi Kirlenmesi”, 
Đletişim Fakültesi Dergisi, No:17, 2003, s.374-375. 
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yıl sürmüştür.42 Bu rakamlar göz önüne alınırsa, internetin gelecekte sahip 

olacağı kullanıcı sayısının ne kadar fazla olacağı daha iyi gözler önüne 

serilmektedir. 

1995’te tüm dünya çapında, otuz milyon beş yüz bin internet kullanıcısı 

bulunmaktayken Ağustos 2001 yılında bu rakam tahmini beş yüz on üç milyon 

olmuştur. Başka bir değişle, 1996’dan 2001 yılına kadar yani sadece 6 yıllık bir 

dönemde internet kullanıcı sayısında  %1600’den daha fazla bir oranda artış 

olmuştur.43 1990’lı yıların ikinci yarısından itibaren hayatımıza girmiş olan 

internet diğer kitle iletişim araçlarına göre çok hızlı bir şekilde yayılmıştır ve 

her geçen gün yenilikler ve kolaylıklar sunmaktadır. 

Đnternetin bu kadar popüler olması ve yaygınlaşmasında Web’in dört 

özelliği bilhassa etkili olmuştur.44 Birincisi Web’in; internete çoklu ortam 

(multimedya) özelliğini kazandıran veri ve metinlerin dışında renkli resimlerin, 

müzik ve sesin de gösterimine izin vermiş olmasıdır. Đkincisi hipermetinı 

(hypertext) ilkesine dayanmasıdır. Hipermetin; başka kaynaklarda yer alan ilgili 

bilgiye basit bir tıklamayla ulaşmayı sağlayan bağlantılara izin vermektedir. 

Hiperbağlantı (hyperlink) da ağ dokümanındaki bir öğeyi diğer bilgilere 

bağlayan bir yazılım aracıdır. Bu öğeler üzerinde tıklama yapılması, yazılıma ve 

yeni bilgiye ulaşmak istenildiği anlamına gelmektedir.45 

Đnternetin yaygınlaşmasını sağlayan Web’in üçüncü özelliği; Netscape 

Nevigator ve Microsoft Explorer gibi Web tarayıcılarının (browser) 

gelişmesiyle hipermetnin öneminin daha da artmış olmasıdır. Ayrıca internette 

depolanan tüm verilere kolay ulaşmayı sağlayan Alta Vista, Yahoo ve Google 

gibi arama motorlarının gelişmesi de etkili olmuştur. Sonuncusu ise; Web’in 

hipermetin transfer protokolünün (http – Hypertext Transfer Protocol) ve 

hipermetin işaretleme dilindeki (HTML – Hypertext Markup Language) 

                                                
42 Shel Holtz, Public Relations on the Net,  New York, Amacom, 1999, s.5. 
43 Flew, a.g.e., s.15. 
44 A.e., s.14-15. 
45 Craig Settles, Siber Pazarlama: Başarının Esasları, Çev. Hidayet Şahin, Đstanbul, Sistem 
Yayıncılık, 1996, s. 63. 
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gelişmelerle birleştirilmesidir. Hipermetin transfer protokolü (http), web siteleri 

arasında karşılıklı bağlantı için bağımsız bir platform sağlamaktadır; hipermetin 

işaretleme dili (HTML) de World Wide Web için yazma kodu sağlamaktadır. 

Böylece sonuç olarak insanlar gün geçtikçe, Web’teki içeriğin tüketicisi 

olmanın yanı sıra aynı zamanda üreticisi de olmuşlardır. 

2008 Gallup Anketi’ne göre46 2002 yılında ABD’de bir saatten fazla 

internet kullananlar % 26 iken sadece altı yıl sonra 2008 yılında %22’lik bir 

artışla %48’lere ulaşmıştır.  

Şekil 1: 2002-2008 Yılları Arasında ABD’de Bir Saatten Fazla Đnternet Kullananlar 

Kişisel olarak internet kullandığınızda ne kadar zaman harcarsınız?—Günde bir saatten 

fazla mıı? Günde bir saate kadar mı?Haftada birkaç kez mi? Ayda birkaç kez ya da daha 

az mı? Hiçbir zaman mı? 

( % Bir saatten fazla) 

 

Türkiye’de internetin önemi çok kısa bir süre içinde fark edilmiş ve pek 

çok alanda bu teknolojiden hızla yararlanılmaya başlanmıştır. Ancak Aktaş’a47 

göre sosyo-ekonomik ve kültürel sebeplerden dolayı bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı ve erişimi konusunda toplumun çeşitli sosyal 

kesimlerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. En ücra kasabalara kadar yayılmış 

                                                
46 (Çevrimiçi), http://www.gallup.com/poll/1591/Computers-Internet.aspx#1, 27 Ağustos 2009. 
47 Celalettin Aktaş, “Türkiye’de Bilgisayar ve Đnternet Kullanımının Yaygınlaştırılmasında 
Đnternet Kafelerin Rolü”, Đletişim Fakültesi Dergisi, No:27, 2007, s.13. 
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olan internet kafeler, Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanımının 

yaygınlaştırılmasında etkili olmuşlardır. 

Dünya ve Türkiye Đnternet Raporu 2007’ye göre48 2000 yılında internet 

kullanıcılarının sayısı 1.785.000 iken, 1 yıl içinde %100’den fazla bir yükseliş 

gözlemlenmiştir. 2005 yılından itibaren 12 milyondan fazla kullanıcı Türkiye'de 

internet kullanmaya başlamıştır. The Roper Reports Worldwide adlı Amerikan 

strateji şirketinin 2000 yılında 30 ülkede yaptığı araştırmada, Türkiye, internet 

kullanıcı sayısı son iki yılda en hızlı artan ülke olarak gösterilmiştir. Bilgisayar 

ve internet pazarından en çok gelir elde eden beş ülkeden Japonya ilk sırada 

Türkiye ikinci sırada yer almıştır. Türkiye’yi Tayvan, Almanya ve Suudi 

Arabistan takip etmiştir. Türkiye’de internet kullanımının 2005 yılında %19, 

2007 yılında %21,1 olduğu belirtilmiştir.  

Şekil 2:  Türkiye Pazarı Đnternet Kullanıcı Adedi 

 

                                                
48 Aytaç Mestçi, Türkiye Đnternet Raporu 2007, (Çevrimiçi), http://www.inet-
tr.org.tr/inetconf12/bildiri/24.pdf, 27 Ağustos 2009. 
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Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından 2009 yılı Nisan ayı içerisinde 

gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 

sonuçlarına göre49 hanelerin % 30’u internet erişimine sahiptir. Đnternet erişimi 

olmayan hanelerin % 30,1’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet 

kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. ADSL % 85,6 ile Türkiye’de 

kullanılan en yaygın internet bağlantı türüdür. 

Şekil 3:  2007-2009 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Temel göstergeler, 2007 - 2009
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Rapora göre internet erişimi 2007 yılında % 19,7 iken 2008 yılında 

25,4’tür. 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve internet 

kullanım oranı 2007 yılında % 33,4 iken 2009 yılında %40,1’dir. Đnternet 

kullanım oranı 2007 yılında % 30,1; 2009 yılında ise % 30,8’dir. Görüldüğü 

gibi gerek internete erişim imkânına sahip hanelerin sayısında gerekse 

bilgisayar ve internet kullanım oranlarında her geçen yıl artış olmaktadır. Ayrıca 

bu yüzdelik değerlerin 2009 yılının ilk üç ayını (Ocak - Mart) kapsadığı 

düşünülürse, bu artışların ne kadar hızlı olduğu daha da belirginleşmektedir. 

                                                
49Türkiye Đstatistik Kurumu 2009 Yılı Hanehalkı Bilişim Kullanım Araştırması Sonuçları, 
No:17, (Çevirimiçi), http://www.tuik.com, 29 Ağustos 2009. 
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2007 yılında 16 milyonun üzerinde internet kullanıcısı olan ülkemizde bugün 

20-25 milyon internet kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. 

2.3.3. Günümüzde Đnternet 

Yeni iletişim teknolojileri günlük hayata hızlı bir şekilde girmiştir ve 

insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını bilgi almak veya eğlence amaçlı boş 

zamanlarını doldurmak için yeni iletişim teknolojileriyle geçirmektedirler. 

Aktaş’a50 göre teknolojideki gelişim ve değişimler günlük hayatı da etkilemiştir; 

internet teknolojisi günlük hayata girdiğinden beri pek çok şey değişime 

uğramıştır. Eğitim, ticaret, sosyal hayat gibi çeşitli alanlara giren internet; kişiler 

arası iletişim biçimlerini de değişime uğratmıştır. Günümüzde siber uzayda 

birbiriyle tanışan ve sonrasında evlenen çiftlerle karşılaşmak artık olağandışı bir 

durum olmamaktadır.  

Bu teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı uluslararası bilgisayar 

şebekesi olan internetin her geçen gün artan sayıda kullanıcısı, yalnızca bilgiyi 

ve haberi alan, kullanan değil; aynı zamanda onları üreten ve gönderen de 

olmaktadır. Bir telefon hattı ile çok pahalı olmayan bir donanımın yeterli olduğu 

bu iletişimle tüm kurallar ve düzenlemeler yıkılmaktadır. Böylece birey istediği 

bilgiye arada bir kontrol mekanizması olmadan rahatlıkla ulaşabilmektedir. 

Ayrıca istediği mesajı yayabilmekte, böylece enformasyonu hem sağlayan ve 

dağıtan hem de kullanan olmaktadır.51  

Đnternet bugün, değişik coğrafyalardaki milyonlarca bilgisayar ve bu 

bilgisayarları kullananlar arasında bir iletişim imkânı yaratmıştır. Bugün 

nerdeyse tüm ülkeler internet ağına dâhil olmuşlardır. Đnternet artık her alanda 

kullanılan ve yaygınlaşan bir kitle iletişim aracı olmuştur. Böylece toplumsal 

yaşamda değişiklikler getirmiş ve yeni yaşayış biçimlerinin doğmasına neden 

olmuştur. Đnternet; iş arkadaşlarını, dostları ve aileleri yeni bir biçimde bir araya 

                                                
50 Celalettin Aktaş, “Interpersonal Communication Through the Internet”, Selçuk Đletişim 
Dergisi, C.III, No:4, 2005, s.67. 
51 Özçağlayan, a.g.e., s.196. 
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getirerek üyeleri dünyanın çeşitli bölgelerine ait internet topluluklarını 

oluşturmaktadır. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar internet ortamında bir araya 

gelmekte ve yeni topluluklar kurmaktadır. Bu topluluklar interneti bilgi 

edinmek, haber almak, sohbet etmek, eğlenmek ve alış veriş yapmak gibi pek 

çok gibi ihtiyacını karşılamak için kullanmaktadır. Böylece internet küresel 

dünyanın merkezine konulabilmektedir.52 

Đnternet IRC, MSN, Skype gibi sohbet programlarıyla çok ucuza 

konuşmak ve telefon etmek imkânını sunmaktadır. Bugün dünyanın her hangi 

bir yerindeki insanlarla internet üzerinden görüntülü konuşmak, yazışmak veya 

telefon etmek, klasik posta servislerine göre imkânsız olan anında elektronik 

posta göndermek ya da almak gibi hizmetler internet kullanıcılarının 

hizmetindedir. Đnternet bugün; bu hizmetleri ile çok düşük bir maliyetle 

dünyanın diğer ucundaki insanlarla karşılıklı iletişime geçmeyi mümkün 

kılmaktadır.  

Teknolojinin giderek ucuzlaması ve böylece geniş kitlelere yayılması 

sonucunda dünya üzerinde milyonlarca insan internette etkileşimli ve karşılıklı 

iletişime geçmekte ve bilginin anında taşınmasını sağlamaktadır. Bunun 

sonucunda internet toplumsal hayatın her alanına girmekte ve etkilemektedir.53 

Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay tüm 

ayrıntılarıyla anında veya naklen olarak görüntüleriyle birlikte tüm dünyaya 

iletilebilmektedir. Böylece toplumsal yaşama giren ve yaşamı etkileyen internet, 

hızlı bir şekilde ve geniş bir alana yayılmayı başarmıştır. Kısacası internet artık, 

günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 

Đnternet aynı zamanda sunduğu sonsuz ve yoğun bir bilgi yığını olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Đnsanlara sonsuz iletişim özgürlüğünün kapısını açarken 

insanların her alanda istenilen bilgiyi elde edebilmelerinin yanı sıra istedikleri 

                                                
52 Güreşçi,  “Reklamcılığın Dönüşümü:  Đnternet ve Türkiye’deki Ağ Siteleri”, s.791. 
53 Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Yeni Teknolojiler ve Đnternet Kullanıcıları”, s.44. 
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bilgiyi dağıtabilmelerini de sağlamaktadır. Đsteyen herkesin istediği bilgiyi 

gönderebilmesi ve dağıtması ise bu bilginin ve içeriğin denetlenmesi zorluğunu 

ortaya çıkarmaktadır.  

Bir internet uygulaması olan haber gruplarına gelen mesajlar uygunluk 

açısından denetlenmesine rağmen konuyla ilgili olmayan mesajlar dea 

gönderilebilmekte ve bazı gruplar kendi konularıyla ve kendi çıkarları 

doğrultusunda bazı alanları işgal edebilmektedirler. Buna tipik bir örnek; Türk 

ve Ermeni görüşlerini yansıtan mesajların, uluslar arası internet topluluğunun 

tepkisini çekecek ölçüde uygun alanların dışına çıkmış olması ve başka alanlara 

yönelmesidir. Đnternetin önemli bir aracı olan elektronik postanın sorunlu 

boyutu ise “spam” adı verilen “değersiz posta” yani kullanıcının isteği dışında 

gönderilen ve genellikle reklam içerikli postalardır. Çoğu ülkede bunlarla ilgili 

uygulamaları engelleyen belirgin yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Ayrıca 

elektronik postanın giderek yaygınlaşması, bu internet uygulamasının önemli 

bir virüs taşıyıcısı haline gelmesine de neden olmuştur.54 

Đnternetin sunduğu sonsuz bilgi yığını içinden hangisinin bizim için 

önemli olduğunu, hangisinin olmadığını ayırt etmek zor bir hale gelmiştir. Her 

gün karşı karşıya gelinen enformasyonlara, artık yüzeysel olarak bakılmaktadır. 

Karşılaşılan bu enformasyon bolluğu bir saldırıya dönüşmekte ve bir çeşit 

“enformasyon şokunu”  yaşatmaktadır.55 Aşırı bilgi yükleme ve bilgi 

bombardımanı altında kalma durumları ortaya çıkmaktadır. 

2.4. Đnternetin Özellikleri ve Kullanım Araçları 

Bugün internet milyonlarca bilgisayar ve insanı bağlayan dünya çapında 

bir ağ haline gelmiştir. Tüm dünyada bireysel kullanıcıların ve ticari kurumların 

dâhil olmasıyla internet, bir zamanlar hükümetin ve üniversitelerin 

kullanımından çok öteye taşınmıştır.56 Đnternetin yaygınlaşmasında, bilginin ve 

                                                
54 Atabek, a.g.e., s.123-124. 
55 Güçdemir, a.g.e., s.45. 
56 Marlow, a.g.e., s.23. 
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o bilgiyle ilgili görüntülerin, seslerin anında dünyanın her tarafına iletilmesini 

sağlayan sistemlerin geliştirilmesi etkili olmuştur.  

Đnternetin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayan TCP/IP protokolleri 

bilgisayarları ve veri iletişim aygıtlarını, bilgisayar ağları içinde organize ederek 

birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Đnternete bağlanan her bilgisayarın da 

kendine özgü bir adresi bulunmaktadır. Domain Name System (DNS) olarak 

adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemiyle internete bağlı bilgisayarlara 

isimler verilmektedir. DNS, “host” olarak isimlendirilen internete bağlı 

birimlerin yerel olarak gruplandırılmasını sağlamaktadır. Böylece tüm 

adreslerin her yerde tanımlı olmasına gerek kalmamaktadır.57 

Đnternet geleneksel yöntemlerin dışında yepyeni bir araç olduğu için bu 

aracın getirdiği yeni özellikler bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni yöntemleri de 

beraberinde getirmektedir.58 Đnternet kendi yapısını getirmiş ve geliştirmiştir. 

Bugün internet, yapısı içinde “simgesel imlerden oluşan kendi 

sözlüğünü”59 geliştirerek kendine özgü dilini oluşturmuştur. Đnternet üzerinden 

sohbet eden, bilgi ve fikir alışverişinde bulunan internet kullanıcılarının 

yazışmalarda kullandıkları kendine özgü dilleri mevcuttur.60 Örneğin; 

:- ))   : Kahkaha atmak 

:’-(   : Ağlamak 

:- P  : Dil çıkartmak 

:- D  : Çenesi düşük 

:-(   : Somurtkan 

                                                
57 Güçdemir, a.g.e., s.46. 
58 Güreşçi, “Yakın Geleceğin Etkili Reklam Ortamı: Đnternet (Türkiye Örneği)”, s.72. 
59 Işıl Zeybek, “Yeni Bir Đletişim Dizgesi: Chat Dili”, Đletişim Fakültesi Dergisi, No:14, 2002, 
s.420. 
60 Deniz Özlem Toğuşlu, “Halkla Đlişkilerin Yeni Mecrası: Đnternet”, Yüksek Lisans Tezi, 
Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s.32. 
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anlamına gelen işaretler kullanılmaktadır. Kendine özgü yapısı ve dili olan 

internetin kendine özgü iletişim modeli ise Oenicke tarafından ortaya 

konulmuştur.61 Buna göre alıcı ve gönderici sürekli yer değiştirmekte ve bilgiler 

iki yönlü akmaktadır. Kimi zaman bireysel iletişim görülmekte, kimi zaman 

belli gruplar veya tüm kitleler iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunmakta 

veya sohbet etmektedirler. Ancak iletişim şekli ister bireysel, ister grup isterse 

de kitlesel olsun, bilgi yine onların aracılığıyla binlerce kişiye, gruplara veya 

kitlelere aktarılmaktadır. 

Global internet bugün iletişim için, ilk çıktığı zamanlarda olduğundan 

daha çeşitli araçlar ve kaynaklar sunmaktadır.62 Bu nedenle internette artık hem 

senkron hem de asenkron iletişim olanakları birlikte kullanılabilmektedir.63 

Đnternette kullanımı kolaylaştırmak için sunulan internet araçlarının 

başlıcaları ise aşağıdaki gibidir:64  

2.4.1. World Wide Web (WWW) 

World Wide Web ya da WWW (Dünya Çapında Ağ) en yaygın internet 

uygulamasıdır. Günümüzde en bilinen ve en çok kullanılan internet uygulaması 

haline gelmiştir. “Đnternete bağlanmak” genellikle çeşitli web sitelerinde gezinti 

yani “surf” yapmak anlamına gelmektedir.65 Böylece bir siteye ulaşabilmek için 

kullanılmaktadır. 

Web internet ile herkesin kullanabileceği metin, grafik, ses ve 

programlama içeren bilgi sayfalarını sunmaktadır. Bir Web sunucusuna 

bağlanıldığında, ilk önce bir sürü bağlantı (link) içeren ilk sayfa yani homepage 

                                                
61 Jens Oenicke’den aktaran Deniz Özlem Toğuşlu, “Halkla Đlişkilerin Yeni Mecrası : Đnternet”, 
Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s.33. 
62 December, a.g.e., s.16.  
63 Atabek, a.g.e., s.121. 
64 Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Yeni Teknolojiler ve Đnternet Kullanıcıları”, s.46-49. 
65 Atabek, a.g.e., s.121-122. 
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görünmektedir. Daha sonra bağlantı üzerinde tıklanarak etkinleştirildiğinde 

diğer sayfalara ulaşılmaktadır.66 

WWW hizmeti sunan birimlerden doğrudan adresleme yaparak farklı 

elektronik bilgi bankalarına ulaşmak mümkündür. Coğrafi olarak bunların 

nerede bulunduğunun önemi yoktur. ABD’deki bir Web’ten Japonya’dakine ve 

Türkiye’dekine geçilebilmektedir. Web’ler kullanım kolaylığı sayesinde 

internetin temel ortamı olma özelliğini kazanmaktadır.67  

Web siteleri bilgilendirme veya tanıtım amaçlı, pazarlama ve satış amaçlı 

ya da hepsini birden sunan içeriklerden oluşabilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 

olarak 12 milyon web sitesi bulunmaktadır. Dünya genelinde ise web sitelerinin 

toplam sayısı tam olarak bilinememekle birlikte, on milyarlarla ifade edilmekte 

ve bu rakam her geçen gün hızla artmaktadır.  

2.4.2. E-mail (Elektronik Posta) 

Elektronik postalar internet üzerinden haberleşmeyi ve iletişime geçmeyi 

sağlayan mesaj servisleridir. Web’ten sonra en yaygın internet uygulamasının 

elektronik posta olduğu görülmektedir. Đnternetin bilimsel araştırmalarda 

kullanıldığı ilk yıllarında, akademisyenler arasında haberleşme için 

kullanılmıştır. Günümüzde ise herkes tarafından kullanıldığı için yaygın bir 

internet uygulaması olmuştur. 

1992 yılında ABD’de nüfusun sadece %2’si e-mail kullanırken, altı yıl 

sonra 1998’de bu oran %15’i bulmuştur. Bir internet uygulaması olarak e-mail, 

kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre en kolay şekillendirdiği iletişim olanağı 

olmuştur. Đnternetin ilk yıllarında elektronik posta servisi sadece alfa-nümerik 

karakterlerle oluşturulmuş metinlerin iletimine imkân verdiği için kullanıcılar 

kişilerarası iletişimde gülme, kızma, utanma gibi olguları anlatabilmek için yeni 

bir alfabe geliştirmişlerdir. Siberuzay kültürde “emoticon” olarak adlandırılan 

                                                
66 Figen Tahiroğlu, “Türkiye’deki Đnsan Kaynakları Portallarının Đnternet Ortamında Halkla 
Đlişkilerden Yararlanması”, Yüksek  Lisans Tezi, Đstanbul Üniversitesi SBE, 2002, s. 19. 
67 Özçağlayan, a.g.e., s.138. 
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bu alfabede örneğin :-) işareti gülmeyi, :- işareti kızmayı ifade etmektedir. 

Günümüzde ise artık elektronik postalar resim, ses, video, program ya da belge 

eklenerek mesajları iletebilmektedir.68 

Đnternete üye olan herkes bir kullanıcı adresi alabilmektedir. Belirli bir 

adrese gönderilen mesajlar veya dosyalar, önce internetin ana bilgisayarındaki 

diskte saklanmaktadır. Mesajı alacak olan kişi internete bağlandığında kendisine 

gelen elektronik postaları görmekte ve gelen mesajı okuyabilmektedir. 69 

Elektronik postanın en çok kullanılan internet araçlarının başında 

gelmesinin sebepleri şu başlıklar altında açıklanabilir: 

• Maliyetin çok düşük olması (Kıtalararası telefon ve posta ücretlerine 

bakıldığında e-posta neredeyse bedavaya yakın bir ücrete sahiptir.) 

• Telefon hatlarının yoğun olması  

• Çok hızlı olması (E-posta birkaç saniye ile birkaç dakika arasında yerine 

ulaşmaktadır.) 

•  E-postanın ek kısmına bilgisayar verilerin ve dosyaların eklenerek 

iletilebilmesi oluşturmaktadır.70 

2.4.3. Irc (Internet Relay Chat) 

Đnternet üzerinden eş zamanlı iletişim uygulamalarının en yaygın olanı 

“chat” uygulamasıdır. IRC olarak bilinen uygulama telsizlerin geçmişte yarattığı 

sohbet anlayışının internete taşınmış şeklidir.71 IRC’de belirli bir konuda 

konuşmak veya tartışmak isteyen insanlar “kanal” olarak adlandırılan alanlarda 

toplanırlar ve ilgili konularda sohbet ederler.72 Bugün; Windows Live 

                                                
68 Atabek, a.g.e., s.123-124. 
69 Özçağlayan, a.g.e., s.138. 
70 Kırçova’dan aktaran Yeşim Güçdemir, a.g.e., s.48.  
71 Atabek, a.g.e., s.125. 
72 Güçdemir, a.g.e., s.48. 
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Messenger (MSN), Skype, Google Talk gibi hem kamera aracılığıyla görüntülü 

sohbet etme hem de internet üzerinden telefon etme imkânını sunan sohbet 

programları bulunmaktadır. 

2.4.4. Gopher 

Gopher merkezleri internet dosyaları üzerinde arama yapma ve bunları 

görüntüleme işlemlerini kolay bir hale getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Gopher merkezleri; dağıtılmak istenilen metin, grafik, video ve ses dosyalarının 

depolanmasına olanak sağlamaktadır. Kullanıcılar dokümanları ekranda 

görüntüleyebilmekte ve gopher ve FTP merkezleri arasında hızlı bir şekilde 

dolaşım yapabilmektedir.73 Web’in ortaya çıkmasıyla gopher, popülaritesini 

kaybetmeye başlamıştır ve her geçen gün kullanımı azalmaktadır. 

2.4.5. File Transfer Protokol (FTP – Dosya Transfer Protokolü) 

Web ve gopher merkezleri dışında, FTP merkezlerinde de kullanıcıların 

erişimi için bilgi depolanabilmektedir. FTP merkezlerine internetteki herkes 

erişebilmektedir. Kendileriyle ilgili bilgileri mümkün olduğunca çok insana 

ulaştırmak isteyen şirketler, bilgi içeriklerini FTP merkezlerine 

postalamaktadırlar.74  Birbiriyle internet bağlantısı olan iki bilgisayar arasında 

dosya alışverişini sağlayan FTP protokolü ile yazı, grafik gibi her çeşit dosya 

aktarımı yapılabilmektedir. 

2.4.6. Usenet Haber Grupları 

Đnternetin bir parçası olan Usenet Haber Grupları, ilk olarak üniversitelerin 

araştırmalara ilişkin uzun mesafeli tartışmaları yürütebilmeleri için ortaya 

çıkmıştır. Bugün haber gruplarının sayısı arttıkça, dünya üzerinde milyonlarca 

kullanıcı birbiriyle değişik konularda bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Haber 

Grupları, genel konularda sınıflandırılmış ve grupların konulara göre alanlar 

ayrılmıştır. bu gruplara, zincirleme e-posta ile bir kişi diğerlerinin cevap 

                                                
73 Settles, a.g.e., s. 62. 
74 A.e., s.61. 
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gönderebileceği mesajlar gönderebilmektedir. Ardından ilk mesajı postalayan 

kişi gelen cevaplara göre yanıt verebilmektedir. Böylece devam eden birbiriyle 

ilgili mesaj zinciri oluşmaktadır.75 Böylece tüm dünyada internete bağlı 

kullanıcılar mesaj gönderebilmekte ve gönderilmiş mesajlar okunabilmektedir. 

2.4.7. Browser 

Web üzerindeki bilgilerin bulunmasını ve ekrana getirerek bunların 

kullanımını sağlayan yazılımlardır. Her türlü kaynağa ulaşmak için rehberlik 

etmektedirler. Metin, resim ve animasyonlarla video filmlerinin bulunmasında 

önemli görevleri bulunmaktadır.76  

2.4.8. Uniform Resource Locator (URL) 

Web üzerinde ulaşılan yerin kimliğini belirlemektedir. Đnternet üzerindeki 

bilgilerin adreslerini tanımlamada kullanılmaktadır.77  

2.4.8.1. Đnternette Kullanılan Alan Adları 

Đnternete bağlı olan kuruluşlar değişik gruplara ayrılmaktadırlar. Đnternette 

adresleri organize eden domain adresleri geniş grupları kaplamaktadır. Bir 

kuruluşun domain adresi mutlaka o kuruluşun dâhil olduğu grupla ilgili 

kısaltmayı içermektedir. Bunun yanı sıra sadece bir ülkeye özgü servis sunan 

kuruluşların adreslerinin sonuna o ülkenin iki harfli tanıtım kodu gelmektedir. 

Gruplara ait bazı önemli kısaltmalar ise aşağıdaki gibidir:78 

COM: Ticari kuruluşlar 

EDU: Eğitim kuruluşları 

NET: Ağ (Network) Servis sunucuları 

                                                
75 A.e., s.58-59. 
76 Güçdemir, a.g.e., s.49. 
77 A.e. 
78 A.e., s.49-50. 
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GOV: Hükümet kuruluşları 

ORG: Ticari olmayan, yani kâr amacı gütmeyen kuruluşlar  

AC: Akademik kuruluşlar 

MIL: Askeri kuruluşlar 

Bunların dışında coğrafi temele dayalı yani ülkelere göre olan iki 

karakterli kodlamalar da bulunmaktadır. Örneğin; tr: Türkiye, us: ABD, uk: 

Đngiltere, it: Đtalya, de: Almanya için kullanılan alan adlarıdır. 

2.5.Sosyal Medya ve Araçları 

Yeni teknolojiler her geçen gün paylaşılabilecek bilgilerin artmasını 

sağlamış ve herkesin bilgiyi üretmesini ve eşe dosta, kısacası herkese 

dağıtmasına olanak vermiştir. Sosyal medya çevrimiçi olarak bilgi, düşünce, 

görüş paylaşmak için bir araya gelen insanların aktivitelerine, uygulamalarına 

ve davranışlarına gönderme yapmaktadır. Burada kullandıkları medya ise; 

içeriği video, ses, resim ve yazı formatına kolaylıkla dönüştürebilen veya bu 

formatlarda üretebilen web tabanlı uygulamalardır.79 

World Wide Web üzerinden interaktif paylaşımı, kullanıcı merkezli 

tasarımı ve işbirliğini sağlayan web geliştirme ve tasarımı ise Web 2.0 ile 

özdeşleştirilmektedir. Web tabanlı iletişimi olan Web 2.0; web uygulamaları, 

sosyal ağ sitelerini, video paylaşım sitelerini, blogları kapsamaktadır. Bir Web 

2.0 sitesi kullanıcıların diğer kullanıcılarla etkileşimli iletişime geçmelerine 

veya web site içeriğini değiştirmelerine olanak sağlamaktadır.80 Böylece 

interaktif olmayan web sitelerine göre,  Web 2.0 sitelerinde kullanıcılar çok 

daha etkin bir duruma gelmektedirler. 

                                                
79 Lon Safko, David K. Brake, The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for 
Bussines Success, New Jersey, John Wiley & Sons Inc, 2009, s.8. 
80 (Çevrimiçi), http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, 25 Eylül 2009. 



 72 

Sosyal medya kavramı ortaya çıktığından beri kullanımı için bir bedeli 

olmadığı yani ücretsiz bir uygulama olduğu görülmektedir. Ücretsiz olduğu için 

de insanların daha fazla yararlanmalarını ve sürekli kullanmalarını sağlamıştır. 

Özellikle son zamanlarda insanların ücretsiz olarak kolaylıkla giriş yaptıkları 

YouTube gibi paylaşım siteleri, dünyanın tüm noktaları arasında köprü 

oluşturmaktadır. Sosyal medyanın bir başka sağladığı yarar ise önemli ve 

değerli bilgilere ulaşmaktır. Kullanıcıların içeriklerinde değişiklik yapmalarına 

izin veren siteler yani “wikiler” önemli ve gerekli bilgiyi her türlü formatta 

saklamakta ve biriktirmektedir. Đnternet bağlantısı olan herkes rahatlıkla bu 

içeriklere ulaşabilmektedir. Ayrıca sosyal medya ücretsiz arkadaşlık ve ilişki 

kurmaya olanak sağlamaktadır. Hiçbir ücret ödemeden insanların tekrar tekrar 

bağlanmasına ve birbirleriyle iletişim kurmasına izin vermektedir.81 

Web 2.0 hizmetinden yararlanan sitelerinin en bilinen olanı Twitter 

aslında kişisel durum güncellemesini tüm dünyaya sunan bir paylaşım kanalıdır. 

2008 yılının yaz ayı süresince Twitter hesabı olan kullanıcı sayısı 3 milyonu 

geçmiş, Ocak 2009’da ise 6 milyona ulaşmıştır. Twitter’ın temel sorusu olan 

“Şu anda ne yapıyorsun?” sorusunun cevapları; davetler, sosyal durumlar, 

anketler ve cevaplar, toplu paylaşılan deneyimler, durum güncelleme araçları, 

haber panoları ve ilanlarını içermektedir.82  

Sosyal medya araçlarının belli başlı olanları şunlardır: bloglar, RSS, 

wikiler, podcast. 

2.5.1.Bloglar 

Bugünkü haliyle tanımladığımız blog endüstrisi, basit araçların sunulmaya 

başlandığı 1999 yılında ortaya çıkmıştır. Bugün bloglar “günlük tutma” 

                                                
81 George Brown, Social Media 100 Success Secrets: Social Media, Web 2.0 User-Generated 
Content and Virtual Communities–100 Most Asked Mass Collaboration Questions, 
Queensland, Emereo Pty Ltd, 2008, s.11. 
82 Kevin Makice, Twitter API:Up and Running, Sebastopol, O’Reilly Media Inc, 2009, s.2-3. 
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kavramının içine fotoğraf, ses ve videonun da eklenmesiyle, sanal ağ geliştirme 

ve iletişim ağı kurma gibi hizmetlerle varlığını sürdürmektedir.83  

Oldukça yaygın olarak kullanılan bloglar içeriği ters kronolojik bir 

dizilimle veren sanal sayfalardan oluşmaktadır. Yeni gönderiler, nelerin 

değiştiğini göstermek için sayfanın en altında değil en üstünde yer al 

almaktadır. Site ziyaretçileri genelde yazarın kim olduğunu bilmekte ve diğer 

ziyaretçilerin de okuyabileceği yorumlar gönderebilmektedir.84  

Kullanıcılar tarafından blogların bu kadar çok kullanılır ve tercih edilir 

olmasının sebebi geleneksel yayıncılığın kontrolünden bağımsız olmalarıdır. 

Çünkü bloglarda ifade edilen düşünceler ve yorumlar daha samimi ve daha 

güncel bulunmaktadır.85 Bu sayede bloglar interaktif ve etkileşimli bir yapıya 

sahiptirler. Kullanıcılar birbirleriyle interaktif iletişime geçebilmekte ve 

karşılıklı düşüncelerini paylaşabilmektedirler. 

Blog yazma, ücretsiz servislerin gelişmesiyle birlikte kolay bir hale 

gelmiştir. Bunun sonucunda da herkes rahatlıkla kişisel düşüncelerini, ilgilerini, 

hobilerini ve tecrübelerini özgürce ve dilediğince yazma imkânı bulmuştur. 

2.5.2.RSS (Rich Site Summary/ Zengin Site Özeti) 

RSS çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber gibi içeriğin tek 

bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme 

yöntemidir. Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastler tarafından 

kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir 

XML dosya formatıdır. RSS kısaltmasının açılımı ve zaman içinde gelişimi 

şöyledir: RSS – Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) Real Simple 

Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary kelimelerinin baş 
                                                
83 Ceyda Aydede, Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, Đstanbul, Hayat Yayınları, 2006, 
s.25. 
84 Robert Scoble, Shel Israel, Çıplak Sohbetler, Çev. Nurşan Üstüntaş, Đstanbul, Mediacat 
Kitapları, 2006, s.43. 
85 Elgiz Yılmaz, “Yeni Medya ve Halkla Đlişkiler: Hedef Kitleye Ağ Üzerinden Erişmek”, 
Dünden Bugüne Halkla Đlişkiler, Ed. Metin Işık, Mustafa Akdağ, Konya, Eğitim Kitabevi 
Yayınları, 2009, s.204. 
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harflerinden oluşan kısaltmadır. XML biçiminde olan RSS dosyaları ilk olarak 

NetScape firması tarafından geliştirilmeye başlanmış ve kullanımı her geçen 

gün artarak yaygınlaşmıştır.86  

RSS web’i sürekli kullanan insanların sorunlarını çözmek için 

geliştirilmiştir. En son ilgilenilen siteden içeriği bulup getirerek kullanıcıların 

bilgilenmesini sağlamaktadır. Böylece her sitenin kişisel olarak tek tek 

incelenme ihtiyacını önleyerek zaman tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda 

her sitenin e-posta haber listesine (e-mail newsletter) girme durumunu 

önleyerek kullanıcının güvenliğini de temin etmektedir. Yahoo News gibi 

büyük isimlerin RSS içeren siteleri hızla artış göstermektedir.87 

2.5.3.Wikiler  

Wiki, kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler 

yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına izin veren sitedir. Wikipedia bu 

wikilerden en çok bilinenidir. Gruplar, wiki sayesinde kolayca büyük 

dökümantasyonlar oluşturabilmekte veya kişisel notlar eklenebilmektedir. 

Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa biçimlemeleri sistem tarafından 

otomatik olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişme ve bilgi belgeleme wiki 

ile son derece kolaylaşmaktadır. Wikiler genellikle belirli amaçlara hizmet 

etmektedir ve konu dışı olan içerikler kullanıcı grubu tarafından silinmektedir.88  

Wiki kelimesi Hawaii dilindeki “hızlı” kelimesinden gelmektedir. Wiki 

siteleri insanların her hangi bir zaman istediklerinde içeriği değiştirmek veya 

düzenlemek imkânı sunan sitelerdir. Bu bağlamda kullanıcı merkezli içerik 

sunan sosyal medya yapısını doğru bir şekilde temsil etmektedir. Katkıda 

bulunanların yaptıkları eklemelerin birleştirilmesiyle oluşturulan ansiklopedi 

tipi bilgi yaratılmaktadır.89 

                                                
86 (Çevrimiçi ), http://www.rssnedir.com/, 23 Eylül 2009. 
87 (Çevrimiçi ), http://www.whatisrss.com/, 24 Eylül 2009. 
88 (Çevrimiçi ),  http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki, 24 Eylül 2009. 
89 Safko vd., a.g.e., s.181. 
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2.5.4.Podcast 

Podcast, dijital dosyaların taşınabilir medya oynatıcılarda veya 

bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler yoluyla 

dağıtılmasıdır. Apple'ın ürettiği taşınabilir müzik çalar olan iPod'un, adındaki 

“pod” ve Đngilizcede "yayın" anlamına gelen "broadcast" sözcüğünün “cast” 

kısmı alınarak türetilen Podcast'ler; ilk defa Apple iPod için geliştirilmesine 

rağmen günümüzde doğrudan iPod ile ilgili bir kavram değildir. Podcast 

kavramı Türkçe’de tam bir karşılık bulmamakla birlikte "Oynatıcı Yayın 

Aboneliği" olarak kullanılmaktadır. Podcast sisteminin internetten bir 

programın ses ya da video kaydını çekmekten farkı RSS veya Atom 

beslemelerinin kullanılmasıdır. Bu şekilde her yeni bölümün özel yazılımları 

izlenerek otomatik olarak yüklenmektedir.  2004 yılının Eylül ayında ortaya 

çıkan podcast, yeni bir yayın dağıtım sistemidir. Podcast sayesinde takip etmek 

istenilen amatör veya profesyonel radyo/televizyon programlarına abone 

olunarak istenilen zamanda, istenilen araçla izleme imkânı sunmaktadır.90 

2.6. Đşletmelerin Đnterneti Đletişim Aracı Olarak Kullanım Alanları 

Yirminci yüzyılda iletişim alanında büyük değişim ve gelişmeler 

yaşanmıştır; öyle ki ses ve görüntünün elektronik yöntemlerle iletilmesinin altın 

çağı olmuştur. Yirminci yüzyıla kadar sınırlı sayıda kişiye ulaşabilen insanoğlu, 

teknolojik gelişmeler sayesinde çok kısa sürede çok fazla kişiye ulaşabilme 

imkânına kavuşmuştur. Gazetenin kitlelere mal olarak toplumsal hayatta 

etkinliğini arttırmanınsın yanında radyo ve televizyon gibi görsel-işitsel araçlar 

gelişmiş ve yaygınlık kazanmıştır. Örneğin video paylaşım sitesi olan 

YouTube’ta bir video izlemek veya üye olunan bir siteye bir mesaj göndermek 

sosyal medya içinde çoktan yer alındığını göstermketedir.91 

Yirmi birinci yüzyılda ise bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler ekonomide olduğu kadar sosyal, siyasal, kültürel alanda büyük 

                                                
90 (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Podcast, 24 Eylül 2009. 
91 Işık, a.g.e., s.4. 
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değişikliklere yol açmış; ilişkileri ve iletişim yollarını yeniden 

biçimlendirmiştir. Bu bağlamda teknolojilerin kullanımı da toplumun bütün 

kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. 

Đletişim ve enformasyon teknolojileri hızlı bir şekilde ekonomik 

değişimlerin ve yapıların merkezine oturmuştur. Enformasyon teknolojileri, 

iletişimi ve işlem maliyetlerini azaltmıştır.92 Đlk başlarda internette yer almayı 

risk olarak gören şirketler daha sonraları internet üzerinde varlıklarını arttırmaya 

başlamışlardır. Đnternette içeriğin her geçen artması sonucu kullanıcı sayısı da 

artmaktadır.93 Böylece kuruluşlar, internet üzerinden günün her saati hizmet 

vererek daha geniş kitlelere ulaşabilme imkânını elde etmektedirler.  

Kısa süredeki büyük gelişmesi ve her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla 

birlikte internet, güçlü bir iletişim aracı olduğunu kanıtlamaktadır. Gün geçtikçe 

interneti bilgi edinme kaynağı olarak gören ve internete bağımlı hale gelen 

kullanıcı sayısının artması şirketler ve kurumlar için internette var olmalarını 

daha önemli hale getirmektedir.  Böylece yeni bir ticaret ortamının oluşması da 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu yeni eğilimden yararlanmak isteyen şirketler; düşük 

maliyet, daha geniş kitlelere ulaşma ve karşılıklı etkileşime imkân veren ağ 

üzerinde yerlerini almaya başlamışlardır.  

Bilginin teknolojik gelişmelerle ve ortadan kalkan sınırlarla birlikte büyük 

bir değer olduğu anlayışını temel alan, bilgiyi üreten, saklayan ve kullanabilen, 

bunun için gerekli teknolojik alt yapıya sahip olan işletmeler başarılı olma 

şansını yakalamış olmaktadırlar.94 Bu bakımdan işletmelerin teknolojik 

gelişmelere en kısa sürede ayak uydurmaları, teknolojik gelişmelerden en uygun 

ve en etkili şekilde yararlanmaları gerekmektedir. 

                                                
92 Peter Golding, “Küresel Köy mü Kültürtel Yağma mı?: Đletişim Devriminin Eşitsiz Mirası”, 
Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Ed. Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood, John 
Bellamy Foster, Ankara, Epos Yayınları, 2003, s.91. 
93 Güreşçi, “Reklamcılığın Dönüşümü:  Đnternet ve Türkiye’deki Ağ Siteleri”, s.776-777. 
94 Müge Elden, “Reklamcılığın Yeni Yüzü: Đnternet Reklamcılığı”, Đletişim Fakültesi Dergisi, 
No:18, 2003, s.251-252. 
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Đnternet; bilgiyi depolama ve yayma olanağı sunduğu, interaktif iletişime 

imkân verdiği, hızlı ve ekonomik olduğu, elektronik ticaret potansiyeli 

bulunduğu için hızla yayılmaktadır.95  Böylece artık internet üzerinden 

pazarlama, satış, reklam, bankacılık, rezervasyon gibi hizmetler 

verilebilmektedir. Đnternet kullanıcıları da dünyanın neresinde olurlarsa 

olsunlar, istedikleri her an bu hizmetlerden yararlanabilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Mustafa Mutlu, “Đnternet ve Demokratik Katılım”, Yeni Đletişim Ortamları ve Etkileşim 
Uluslararası Konferansı, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006, 
s.248.  
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BÖLÜM III  
 

HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ALANINDA 
ĐNTERNETĐN KULLANIMI 

Yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği değişim her alanı olduğu gibi halkla 

ilişkiler ve tanıtım alanını da etkilemiştir. Halkla ilişkiler ve tanıtımın sadece 

içerik, amaç ve yöntemleri değil aynı zamanda kullandığı araçlar da değişime 

uğramaktadır. Bu bölümde yeni iletişim teknolojisi internetin halkla ilişkiler ve 

tanıtım alanında kullanımı, sunduğu avantajlar ve araçları ele alınmıştır. 

Đnternetin, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma boyutuna yönelik kullanımına ve 

internetin kazandırdığı olanaklar ile beraberinde getirmiş olduğu sorunlara 

değinilmiştir. 

3.1.Yeni Đletişim Teknolojisi Đnternetin Halkla ilişkiler ve Tanıtım 

Alanına Yönelik Kullanımı 

Đnternetin gelişi halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının; bilgiyi dağıtma, 

kamularla etkileşime geçme, krizlerle başa çıkma ve görevlerini sürdürme 

şeklini çarpıcı bir şekilde değiştirmiştir.1 Đletişim teknolojilerindeki her yeni 

gelişme, halkla ilişkiler ve tanıtım alanını doğrudan etkilemiştir. Çünkü kitle 

iletişim araçları teknolojik gelişmelerden etkilenmekte ve bunun doğal sonucu 

olarak halkla ilişkiler ve tanıtım alanı da etkilenmektedir. Bu bağlamda halkla 

ilişkiler ve tanıtımın içeriği, amaçları, yöntemleri ve yararlandığı araçları 

değişime uğramaktadır. Bu değişimin sonucunda E-Halkla Đlişkiler (E-Public 

Relations) denilen yeni bir alan ortaya çıkmaktadır. Böylece elektronik ortamda 

daha hızlı ulaşılabilen ve daha kolay depolanabilen bilgiler hedef kitlelerin 

kullanımına sunulmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler ve tanıtım alanında 

çalışanlar teknolojik gelişmelerden daha fazla etkilendikleri için teknolojik 

                                                
1 Kirk Hallahan, “Protecting an Organizatin’s Digital Public Relations Assets”, Public 
Relaitons Review,  C.XXX, No:3, 2004, s.255. 
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gelişmeleri yakından takip etmek ve en kısa zamanda yararlanmak durumunda 

kalmaktadırlar.2 

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında kullanılan araç ve yöntemlere 

bakıldığında yazılı ve görsel medya tek yönlü iletişim sunarken, yüz yüze 

görüşmeler, festivaller, fuarlar toplantılar, telefon iki yönlü iletişim 

sunmaktadır. Đnternet ve web teknolojileri, bu geleneksel araçların zaman, 

mekân ve maliyet boyutlarını aşarak veya azaltarak öne çıkmaktadır.3 Halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanları da bu yeni teknolojinin sunduğu avantajları 

değerlendirmekte ve yöntemlerini bu araçlara göre düzenlemektedir. 

Halkla ilişkiler; Online Halkla Đlişkiler olarak da tanımlanabilmektedir. 

Online Halkla Đlişkiler; hedef kitlelerle yani müşteriler ve tüketiciler, çalışanlar, 

yatırımcılar ve bağışçılar, belediye üyeleri, hükümet ve basınla ilişki kurmak ve 

iletişime geçmek için kurumlar tarafından internet teknolojilerinin 

uygulamalarını içermektedir.4 Đşletmelerin ve kurumların hedef kitleleriyle 

kurdukları her türlü iletişimde, internet merkezli iletişim teknolojileri 

kullanılmaya başlandığı için halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları da bu 

yönde şekillenmektedir. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları gelecekte başarılı olmayı istiyorlarsa, 

hedef kitlelerine mesajlarını iletmek için onlar neredeyse oraya gitmek 

zorundadırlar. Hedef kitlelere ulaşmanın yolu ise elektronik araçlardan 

geçmektedir.5 Bu nedenle halkla ilişkiler ve tanıtımın değişime daha duyarlı 

olma zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü hedef kitleyi etkilemenin yolu, onun 

olduğu alanlarda ve algılayabileceği yöntemlerle hareket etmek ve ona 

ulaşmaktır. 

                                                
2 Sirel Gölönü, “Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla Đlişkiler”, Selçuk Đletişim, 
Temmuz 2006, s.74. 
3 Berrin Balay, “Đnternetin Halkla Đlişkiler Aracı Olarak Kullanımı”, Đletişim Fakültesi Dergisi, 
C.II, No:12, 2002, s.849. 
4 Kirk Hallahan, “Online Public Relations”, The Internet Encyclopedia, C.II, Ed. by., In 
Hossein Bidgoli, Hoboken, NJ, John Wiley, 2004, p.769. 
5 Eugene Marlow, Electronic Public Relations, the United States of America, Wadsworth 
Publishing Company, 1996, s.3. 
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Teknolojik gelişmeler insan hayatını, iş ilişkilerini, toplumsal algılama 

düzeylerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu gelişmeler 

toplumun her kesimini farklı derecelerde etkilediği için halkla ilişkiler 

uygulamalarının istenen sonucu vermesinde araştırma zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Hedef kitlenin teknolojik gelişmelere duyarlılığı, algılama biçimi 

ve teknolojiden yararlanma olanakları ve hangi yöntemlerin kullanılacağını 

belirlemek için ciddi bir araştırma yapmak gerekmektedir. Bu nedenle 

örgütlerin teknolojik gelişmelere en kısa sürede ayak uydurmaları ve değişime 

direnmek yerine teknolojik gelişmelerden en uygun şekilde ve nasıl 

yararlanabileceğinin araştırılması yerinde olacaktır. 6 

Halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları için internet etkin bir iletişim 

aracıdır. Ancak diğer yandan internet ortamında hızlı bir şekilde yayılan 

haberlerin kontrol edilemememsi açısından çeşitli sorunlara da açıktır. Đnternette 

sunulan bir haber basın tarafından kullanılıp yazılabilir.7 Bundan dolayı 

günümüz şartları halka ilişkiler ve tanıtım sektörünü yeni stratejiler geliştirmeye 

ve değişmeye zorlamaktadır.8 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerinde gelişen 

teknolojilerden özellikle internetten yararlanılması kaçınılmaz bir durum 

olmaktadır. Ancak bunun için araştırılarak bilinçli bir şekilde hangi teknolojinin 

hangi alanda kullanılacağının saptanması gerekmektedir.  

Đletişim alanındaki yeniliklere her geçen gün yenisi eklenmektedir. Yeni 

iletişim teknolojilerinden internet özellikle son yıllarda birçok alanı etkilemiştir. 

Sanayiden tarıma, emlaktan sağlığa her sektör yeni iletişim teknolojilerindeki 

dönüşümden etkilenmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanını da etkileyerek 

süreç ve kuralların yeniden tasarlanması zorunluluğunu getirmiştir.9 Ancak bazı 

                                                
6 Sirel Gölönü, a.g.e., s.79-80. 
7 Ceyda Aydede, Profesyonel Bir Đlişki: Halkla Đlişkiler ve Medya, Đstanbul, Rota Yayınları, 
2004, s.105. 
8 Yeşim Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Yeni Teknolojiler ve Đnternet Kullanıcıları”, Doktora 
Tezi,  Đstanbul Üniversitesi SBE, 2003, s.66. 
9 Bilgehan Gültekin, Nihat Erdem Köker, “Đnternetin Halkla Đlişkilere Etkisi: Sanal Ortamlarda 
Đnteraktif Halkla Đlişkilerin Yeni Kuralları”, Yeni Đletişim Ortamları ve Etkileşim 
Uluslararası Konferansı,  Đstanbul, Marmara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006, 
s.139-140. 
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uzmanlar yeni teknolojileri tüm yüreklilikle kucaklarken bazıları geleneksel 

yöntemlerde ısrar etmişlerdir. Ryan10, kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve 

kuruluşların halkla ilişkiler uzmanlarına yönelik yürüttüğü araştırmasında; 

anketi cevaplayanların yaklaşık %92’si kurumlarının web sitelerinin halkla 

ilişkiler amaçlarını desteklediğine “katılmış” ya da “kesinlikle katılmıştır.” 

Ayrıca yaklaşık %80’i web siteleri sayesinde işlerini daha iyi yürüttüklerine 

“katılmış” ya da “kesinlikle katılmıştır.” 

Yiyecek içecek sektörlerinin dev şirketleri ise tüm dünyada ürünlerini 

satmak için gittikleri ülkelerde yerel pazarlama ortakları edinmişlerdir. Bu da 

modern iletişim araçlarının kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bunun sonucu olarak 

şirketler dünya çapında etkili ağlar (networkler) kurmuşlardır. Böylece yabancı 

pazarlardaki halkla ilişkiler söz konusu olduğunda yiyecek içecek sektörüne bir 

sürü seçenek sunulduğu görülmektedir.11 

3.1.1. Yeni Đletişim Teknolojilerinin Halkla Đlişkiler Ve Tanıtım 

Alanına Getirdiği Değişim 

Halkla ilişkilerde değişim 1990’ların başında başlamıştır. Internet 

kullanımı gittikçe artmış ve yaygınlaşmıştır. Çünkü ancak 90’lı yıllarda internet; 

halkla ilişkiler alanına “kamularla doğrudan iletişim ve basına ulaşma yolu”12 

sağlamaya başlamıştır. Son yıllarda ise teknoloji halkla ilişkiler ve tanıtımı 

önemli ölçüde geliştirmiştir. Bugün halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları 

kendilerini “cesur, yeni bir internet dünyasında” bulmaktadırlar.13  

Đnternetin iki özelliği, world wide web ve e-posta, milyonlarca insanın 

iletişim biçimini değiştirirken; iletişime dayalı halkla ilişkiler ve tanıtım alanını 

                                                
10 Michael  Ryan,  “Public  Relations  and  the  Web:  Organizational  Problems,  Gender  and  
Institution Type”, Public Relaitons Review, C.I, 2003, s.344. 
11 Richard L. Nelson, “Public Relations in The Food and Beverage Industry”, The Handbook of 
Strategic Public Relations & Integrated Communications, Ed. by. Clarke L. Caywood, New 
York, McGraw-Hill, 1997, s.316. 
12 Daniel Lipinski, Gregory Neddenriep, “Using “New” Media to Get “Old” Media Coverage: 
How Members of Congress Utilize Their Web Sites to Court Journalists”, The Harvard 
International Journal of Pres/Politics, C.IX, No:I, 2004, s.9. 
13 Hallahan, a.g.e., s.256. 
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da değişime tabi tutmuştur. Web, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarına basın 

da dâhil olmak üzere hedef kitlelerine bilgi sağlamak için güçlü bir araç 

olmuştur. Web siteleri ve e-postalar, telefon ve faks makinesinin icadından beri 

ortaya çıkan iki en önemli halkla ilişkiler ve tanıtım aracıdır.14 Đnternetin bu 

araçları, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının basın ile arasındaki ilişkilerin 

değişmesine ve evrimleşmesine neden olmuştur.15  

Web siteleri, geleneksel eşik bekçilerini aşarak filtrelenmemiş bilgiyi 

hedef kitleye doğrudan dağıtan ve iletişimi sağlayan ilk halkla ilişkiler kitle 

iletişim aracı olarak değerlendirilebilmektedir.16 Hedef kitleye iletilmek istenen 

her türlü bilgi istenilen zamanda elektronik ortamda doğrudan iletilebilmektedir. 

Kuruluşlar ve şirketler artık web’i sadece reklam ve pazarlama uygulamaları 

için değil aynı zamanda halkla ilişkiler çalışmalarını geliştirmek ve hedef 

kitlelerinden kuruluş, marka veya ürün hakkında geribildirim elde etmek 

amacıyla da kullanmaktadırlar.17 Şirketler web sitelerinde, her türlü duyuru ve 

tanıtım çalışmaları gibi temel halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra 

çalışanları ve hedef kitleleriyle etkileşimli iletişimi gerçekleştirebilmektedirler.  

Tüm bunları yanı sıra kurum ve şirketler, hisse sahiplerine ve medyaya 

güncel bilgilerin sunulması ve kamularla ilgili bilgilerin toplanmasında, hedef 

kitle araştırmalarının yapılmasında, kurum kimliğini güçlendirmede ve halkla 

ilişkiler uygulamalarının etkinliğinin arttırılmasında yine web sitelerinden 

yararlanılmaktadır.18 Web siteleri pek çok halkla ilişkiler ve tanıtım 

uygulamalarına hizmet etmekte ve uzmanlara kolaylıklar sağlamaktadırlar. 

                                                
14 Shearlean Duke, “Wired Science: Use of World Wide Web and E-Mail in Science Public 
Relations”, Public Relations Review, C.XXVIII, 2002, s.311. 
15 Marlow, a.g.e., s.74. 
16 Candace White, Niranjan Raman,  “The World Wide Web as a Public Relations Medium: The 
Use of Research, Planning and Evaluation in Web Site Development”, Public Relaitons 
Review. C..XXV, No:4, Winter 1999, ss.406. 
17 Ayla Okay, Aydemir Okay, Halkla Đlişkiler Kavram ve Strateji ve Uygulamaları, Đstanbul, 
Der Yayınları, 2001, s.511. 
18 Laura Newland Hill, Candace White, “Public Relations Practitioners’ Perception of The 
World Wide Web as a Communications Tool”, Public Relaitons Review, C.XXVI, No:1, 
Spring 2000, s.31. 
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Đnternet üzerinden gönderilip alınan elektronik postalar da halkla ilişkiler 

ve tanıtım uygulamalarına yeni bir boyut getirmiştir. Eş zamanlı olarak aynı 

mesajları kitlelere göndermek çok kolay bir hale gelmiştir. Çok uluslu firmalar 

tüm çalışanlarına e-posta aracılığıyla çok daha hızlı ve ucuz bir şekilde 

talimatlar veya mesajlar gönderebilmektedir. Küresel rekabetin yaşandığı ve 

hızın stratejik bir önemi olduğu günümüz dünyasında e-posta yöntemini 

kullanan firmalar, maliyet ve zamandan tasarruf ederek rakipleri karşısında 

üstünlükler elde etmeye başlamışlardır. Böylece e-posta sayesinde geniş 

kitlelerle çok daha verimli ve etkili iletişim kurma olanağı ortaya çıkmış, telefon 

görüşmeleri, kurye maliyetler faks kâğıdı gibi büyük boyutlara ulaşabilecek 

masraflardan kurtulmak mümkün olmuştur.19 

Kullanıcıların artık bilgiyi nasıl alacağına dair daha çok seçeneği 

bulunmaktadır. Bu nedenle kullanıcılara milyonlarca web sitesi içinden neden o 

siteye gelmeleri gerektiği onların dilleriyle anlatılmalıdır. Hazırlanan web 

sitesinin, diğer sitelerden farklılığı ortaya konmalı ve kullanıcıya neler 

kazandıracağı anlatılmalıdır.20 Hedef kitlenin ilgisini çekebilmeyi, diğer siteler 

içinden tercih edilen bir site olmayı ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına internet 

üzerinden cevap verebilmeyi sağlayan siteler ancak başarıyı yakalayabilirler.  

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının yeni teknolojiye ayak uydurmaları 

gerekmektedir. Çağımızda başarılı olmak için geleneksel halkla ilişkiler 

yöntemleri ile değerlerini yeni teknolojilerle birleştirmeyi bilmeleri 

gerekmektedir.21  Geleneksel yöntemleri, yeni teknolojilere özellikle internete 

entegre edebilen halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları, uygulamalarında başarıyı 

yakalayabileceklerdir.  

 

                                                
19 Ayhan Biber, “Küreselleşen Dünyada Gelişen Đnternet ve Değişen Halkla Đlişkiler”, Gazi 
Đletişim Dergisi, C.VIII, Kış 2000, s.165. 
20 Güçdemir, a.g.e., s.67. 
21 Michale Ryan, “Practitioners and The World Wide Web: Involvement in Web Sites is 
Crucial”, Public Relations Quarterly, C.XLIV, No:3, Fall 1999, s.31. 
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3.2. Đnternetin Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Alanına Sağladığı 

Avantajlar 

Đnternet günümüzde her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler ve tanıtım 

alanında da önemli bir araç haline gelmiştir. Đnternet kullanımı arttıkça ve etkin 

bir araç haline geldikçe elektronik iletişimin önemi ve kullanımı da artmaktadır. 

Bu nedenle internet üzerinden yürütülen halkla ilişkiler ve tanıtım yani 

Elektrıonik PR, bir kurumun kendini ve yaptığı işleri tüm dünyaya tanıtması 

için ve aynı zamanda rakiplerinin neler yaptıklarının izlenebilmesi için de 

önemli bir yol olmaktadır. Günümüzde halkla ilişkiler ve tanıtımın internet 

ortamına aktarımının en önemli ve ilginç yararlarından biri insanların olaylardan 

anında haberdar olmalarıdır. Böylece hem halkla ilişkilerciler hem de alıcılar 

açısından tasarruf sağlamaktadır.22 

Đnternetin Halkla Đlişkiler ve Tanıtım uygulamalarına sağladığı avantajları 

şu başlıklar altında toplamak mümkündür:23 

3.2.1. Birebir Đletişim Sağlama 

Elektronik ortamda hedef kitleden anında geri bildirim almak mümkün 

olmaktadır. Đnternet üzerinden aynı anda gazetelere, dergilere çevrimiçi olarak 

ulaşmak mümkündür. Dünyanın diğer ucundaki müşterilerle elektronik postalar 

sayesinde birebir iletişim kurulabilmektedir.  

3.2.2. Ölçülebilir Olma 

Web sitelerinin günlük ziyaretçi sayısı ve ziyaret edilen sayfaların 

hangileri olduğu web siteleri sayesinde öğrenilmektedir. Bunun yanı sıra sitede 

oluşturulacak iletişim formları sayesinde kullanıcılara yönelik ayrıntılı bilgi elde 

edilebilmektedir. Web sitelerinde oluşturulacak forumlar yoluyla hedef kitlenin 

memnuniyeti, tepkisi ve istekleri anında ölçülebilmektedir. Đyi bir şekilde 

                                                
22 Ceyda Aydede,  Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı,  Đstanbul, Hayat Yayınları, 2006. 
s.53. 
23 Güçdemir, a.g.e., s.67-69. 
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hazırlanmış ve iyi bir ölçümleme yapan web siteleriyle, halkla ilişkiler ve 

tanıtım uygulamalarında başarı sağlanabilir. 

3.2.3.Güncellenebilir Olma 

Etkileşimli iletişim sağlayan web siteleriyle büyük kitlelere 

ulaşılmaktadır. Bir seferlik hazırlanan web siteleri işletmelerin hedef kitlelerine 

ulaşmalarında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle farklı hedef kitlelerine hitap 

edecek şekilde içeriklerin güncellenmesi gerekmektedir. Web sitelerinin 

dilenildiği zaman içeriği ve tasarımı müşterilerden gelecek tepkiler 

doğrultursunda değiştirilebilmektedir. Kurum ve ürünle ilgili haberler anında 

hedef kitleye iletilebilmektedir. Web sayfalarını haftanın 7 günü, günün 24 saati 

ziyaretçilere açık ve sürekli güncel tutmak mümkündür. Ayrıca işletmeler, hedef 

kitleyi bilgilendirmek ve onları etkilemek için yapılan çeşitli biçim ve 

periyotlardaki yayınları internet üzerinden gerçekleştirdiklerinde kolaylıkla 

güncelleme yapabilirler.24  

3.2.4. Ekonomik Olma 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki artan hız bilginin üretimi, paylaşımı ve 

tüketimiyle ilgili pek çok yapısal değişiklik getirmiştir. Zaman ve mekân ayrımı 

ortadan kalkmış, kontrol ve takip işleri de kolaylaşmıştır.25 7 gün 24 saat 

kullanıcılara açık ve hedef kitleye ulaşma imkânı sunmaktadır.  

Sonsuz bilgi sunan internette tasarlanılacak web sitesini sonsuz ve sınırsız 

bir hayal gücü ile tasarlamak mümkündür. Bu tasarım aşamasında olabilecek 

hataları ise çok ucuza ve hızlı bir şekilde düzeltme imkânı bulunmaktadır. 

 

 

                                                
24 Mesude Canan Öztürk, Mine Ayman, “Web Sayfalarının Halkla Đlişkiler Amaçlı Kullanımı”, 
Selçuk Đletişim Dergisi,  Ocak 2007, s.59. 
25 Biber, a.g.e., s.160. 
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3.2.5. Kurumsal Đmaj 

Halkla ilişkiler ve tanıtım biriminin kurum adına üstlendiği 

yükümlülüklerden biri de kurumsal imaj ve kurum kimliğini oluşturmaktır. 

Đşletmeler web sayfalarında işletme hakkında birçok bilgi sunarak kurumsal 

kimliği internet ortamına taşıyabilirler. Đşletmenin tarihçesi, kuruluş hikâyeleri, 

kurucu ve yöneticiler, özgeçmişler, işletmenin gösterdiği faaliyet alanları ve 

organizasyon şeması gibi öğelerle web sayfasında kurum kimliği 

pekiştirilebilir.26 Đnternet sayesinde kurumsal imaj uluslar arası boyuta 

taşınabilir. Birkaç dilde hazırlanacak web siteleri kurum imajına fazla maliyet 

getirmeden katkı sağlayabilir. Böylece internet küresel bağlamda şirketlerin 

itibarını arttırma ve milyonlarca yeni müşteriyi etkileme imkânı sunmaktadır. 

Küresel dünyanın kapısını açan internet kurumun küresel dünyada 

tanımasını ve imaj kazanmasını sağladığı gibi, kurum adına ters düşecek 

olumsuz haberlerin ve bilgilerin de yine aynı şekilde hızlı yayılmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle bir yandan küresel çapta imaj sağlarken, diğer yandan 

da sağlanan imajın sanal dünyada korunması için yeni strateji ve yöntemler 

geliştirme sorununu da doğurmaktadır.  

3.3. Đnternetin Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Alanına Yönelik Araçları 

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde halkla ilişkiler ve tanıtımın iletişim 

ortamı haline gelen yeni iletişim araçları halkla ilişkilere hız ve devingenlik 

kazandırmaktadır.27 Yeni iletişim teknolojilerinden internetin yükselişiyle 

birlikte halkla ilişkiler ve tanıtım araştırmalarında kamularla ve hedef kitleyle 

ilişki kurma temel konu haline gelmiştir.28  

Hakla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının en önemli amacı olan hedef 

kitlenin karar vermesine yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için işletmeler 

                                                
26 Öztürk vd. a.g.e., s.58. 
27 Filiz  Balta Peltekoğlu, Halkla  Đlişkiler  Nedir?, 4. bs,  Đstanbul,  Beta  Basım, 2005, s.307. 
28 Jamsup Jo, Yungwook Kim, “The Effect of Web Characteristics on Relationship Building”, 
Journal of Public Relations Research, C.XV, No:3, 2003, s.199. 
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internetin önemli ve etkili bir mecra olduğunu fark etmişlerdir. Web siteleri, var 

olan veya potansiyel müşteriler için bilgi merkezi olarak tasarlanmaktadır. 

Ayrıca web siteleri satıştan çok, iletişim amaçlı kullanılmaktadır.29 Bu 

bağlamda kurumlar ve işletmeler, hedef kitleri etkilemede geleneksel iletişim 

araçlarının yanı sıra internetin de gerekli bir iletişim aracı olduğunu fark 

etmişlerdir ve interneti bu doğrultuda kullanmaya başlamışlardır. 

Đnternet hakla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları için uzmanlara birçok yeni 

araç sunmaktadır. Bu araçlar web siteleri, elektronik posta (e-mail), haber 

grupları, sohbet odaları ve dosya transferidir.  

3.3.1. Web Siteleri 

Đnternetin kapılarını tüm dünyaya açan World Wide Web, kurumların ve 

şirketlerin devam eden ilişkilerini sürdürmede en etkili ve en yararlı araç30 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle web sitelerinin internette dünyaya 

açılmak için kullanılan bir araç olduğunu söylemek yerinde olacaktır.  

Web’in gelişmesi ve yaygınlaşması halkla ilişkiler ve tanıtımın uygulama 

faaliyetlerini değiştirmiştir. Web örgüt ve kuruluşlara, maliyet ve zaman 

tasarrufu sağlayarak geniş kitlelere etkili bir şekilde ulaşmalarına olanak 

sağlamaktadır. Web siteleri artık kurumun statü göstergesi haline gelmiş ve 

kamular tarafından kurumun en son teknolojiyi takip ettiği şeklinde 

algılanmasına sebep olmuştur.31  

Web siteleri; basın bültenleri yayınlama, kamuları araştırma imkânı ve 

kurumla ilgili bilgileri yayma gibi halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini 

yürütme amaçlarına hizmet etmektedirler. Ayrıca web siteleri sorun ve kriz 

anlarında anında cevap verme imkânı da sunmaktadır.32  Web, bir yandan 

                                                
29 Gregory R Sherwin, Emily N. Avila, “Internet ve Halkla Đlişkiler”, Çev. Ebru Güzelcik Ural, 
Marmara Đletişim Dergisi,  No:11, Ocak 2001, s.347-348. 
30 Holtz, a.g.e., s.50. 
31 White, vd, a.g.e., s.417. 
32 Michale L. Kent, Maureen Taylor, “Building Dialogic Relationships Through the World Wide 
Web”, Public Relaitons Review, C.XXIV, No:3, Fall 1998, s.322. 
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müşteriler ve diğer hedef kitlelerle iletişim kurmayı sağlarken diğer yandan da 

etkili medya ilişkileri için önemli bir tamamlayıcı olmaktadır. Kurum ve 

kuruluşların basınla bağlantı kurmasını sağlayan ve bu bağlantıları sürdürmeye 

yarayan araçlar haline gelmektedir. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları; rekabet edebilme fırsatı sunması, 

medya ile ilişkileri desteklemesi, yeni müşterilere veya kamuya ulaşabilme 

fırsatı sunması, kişisel ilişkiler kurması ve geliştirmesi sebebiyle web’i 

kullanmakta ve kurumların web sitelerinin olması gerektiğini 

düşünmektedirler.33 Çünkü web; halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının basın 

ve destekçilerinin iletişim bilgilerini saptamasını, mesajları kontaklara göre 

düzenlemesini ve bu mesajları saklamasını sağlamıştır. Hedef kitlelerle 

ilişkilerli güçlendirme ve geliştirmenin yanı sıra potansiyel ve yeni hedef 

kitlelere ulaşma kolaylığı da sağlamıştır. Teknolojinin halkla ilişkiler ve tanıtım 

alanına sunduğu bir diğer avantaj da çevrimiçi (online) ulaşılan bilginin 

çeşitliliği ve bu bilgiye ulaşma ve dağıtımının hızıdır. Bu da kurumun görev ve 

hedeflerine yönelik beliren sorunların erken tanımlanmasını ve saptanmasını 

sağlamaktadır.    

Web artık, halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamaları için gerekli bir kitle 

iletişim aracı olmaya başlamıştır. Hill ve White’ın34 çalışmasına göre; halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanları, web’in örgütün rekabet edebilirliğinin bir 

göstergesi olduğuna ve kurum imajını güçlendirdiğine inandıkları; ancak buna 

rağmen web’i önemli bir öncelik olarak görmedikleri ortaya konmuştur. 150 

halkla ilişkiler ve uzmanına yönelik yapılan bir başka araştırmada da 

uzmanların %90’ı halkla ilişkiler hedeflerini desteklemede web sitelerinin 

“önemli” veya “çok önemli” olduğunu belirtmesine rağmen sadece %54’ü web 

site uygulamalarında karar verme aşamasına dâhil olduğunu açığa çıkarmıştır.35  

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları ve uygulayıcıları, web’i sadece zengin bir 

veri kaynağı olarak değil aynı zamanda önemli bir statü ve güç kaynağı olarak 

                                                
33 Hill vd, a.g.e., s.40. 
34 A.e., s.31. 
35 Ryan, “Practitioners and The World Wide Web: Involvement in Web Sites is Crucial”, s.30. 
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görürlerse, uzmanlar web devriminin sadece faydalanıcısı değil destekleyenleri 

de olacaklardır.36 

Ryan37 yeni teknolojilerin, kullanıcıları da göz önünde bulundurarak 

mantıklı ve verimli bir şekilde uygulandığı zaman gerçekten kullanışlı 

olabileceğini vurgulamaktadır. Tasarımcılar bir siteyi tasarlayıp sonrasında 

unutup bırakamazlar. Uzmanlar sürekli teknik donanımlarını takip etmek 

zorundadırlar yoksa kurum ve kuruluşların hedef kitleyi düşünmediklerini ya da 

unutulduklarını sanabilirler. Ayrıca web siteleri kullanıcılarına zamanında ve 

yeterli bilgi sunan platformlar olmalıdır. Uzmanlar web sitelerine yeterli parasal 

desteğin sağlanmaması ya da yeterli zaman ayrılmamasının kuruluşların kendi 

içinde de sorunlara yola açacağına dikkati çekmektedirler. Kuruluşlardan teknik 

desteğin yoksun olması da önemli bir faktördür. Halkla ilişkiler ve tanıtım 

departmanı kurumlarının ağ sayfalarını denetlemeli ve takip etmelidir 

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının yeni teknolojiye ayak uydurmaları 

gerekmektedir. Çağımızda başarılı olmak için geleneksel halkla ilişkiler 

yöntemleri ile değerlerini yeni teknolojilerle birleştirmeyi bilmeleri 

gerekmektedir.  

3.3.1.1. Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Amaçlı Web Sitesi 

Özellikleri:  

Örgütler web sitesinin artık halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında 

gerekli ve önemli olduğuna inanmaktadırlar.  

Web sitelerinin gerek müşteriler ve kamularla gerek basınla ilişkilerini 

sürdürmek ve güçlendirmek için iyi bir halkla ilişkiler ve tanıtım aracı olarak 

kullanılması gerekmektedir. Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamak için web 

                                                
36 Lynee M. Sallot, Lance V. Porter, Carolina Acosta-Alzuru, “Practitioners’ Web Use and 
Perceptions of Their Own Roles and Power: A Qualitative Study”, Public Relaitons Review,  
C.XXX, No:3, 2004, s.277. 
37 Ryan, “Public  Relations  and  the  Web:  Organizational  Problems,  Gender  and  Institution 
Type”,  s.346. 
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sitelerinde olması gereken özellikler Kent ve Taylor38 tarafından beş ana başlık 

altında toplanmıştır: kullanışlılık, basına karşı çekicilik, basına uygunluk, 

interaktiflik ve tasarım ve dizayn.  

3.3.1.1.1. Kullanışlılık 

Web sitelerinin amacı kullanıcıları siteye çekmek olduğu için web 

sitelerini ziyaret edenlerin büyük bir çoğunluğu ne aradıklarını ve ne 

istediklerini bilerek sitelere gelmektedir. Bu nedenle sitelerin kolay bir kullanım 

yapısına sahip olmaları önem taşımaktadır.39 Đster bilgi edinmek amaçlı ister 

merak amaçlı olsun web sitesine gelen kullanıcıların siteyi kolay kullanılır ve 

kolay anlaşılır bulmaları gerekmektedir.40 Teknik açıdan yeterli olan bir sitenin 

başarılı olarak adlandırılması için kullanımının da kolay olması gerekmektedir. 

Çünkü kullanımı kolay olamayan bir site ziyaretçilerinin beklentilerini 

karşılamayacak ve dolayısıyla tercih edilmeyecektir. 

Taylor, Kent ve White’ın41 çalışmasına göre bir kullanıcı siteyi ziyaret 

ettiğinde kendi izlenimlerini edinmekte ve gelecekte tekrar siteye geri 

geleceğine karar verebilmektedir. Bu da o sitenin kullanışlılığında yatmaktadır. 

Çünkü eğer site “kullanıcı dostu” değilse, ilk kez gelen bir ziyaretçi üzerinde 

olumsuz izlenim bırakacaktır ve belki bir daha da siteye geri dönüş 

yapmayacaktır.42 

Ziyaretçinin ilk gittiği yer ya da geri döneceği ve siteden uzaklaştırma 

potansiyeline sahip yeri sitenin girişi olan homepage yani ana sayfadır. Halkla 

                                                
38 Michael L Kent, Maureen Taylor, “Maximizing Media Relations: A Web Site Checklist”, 
Public Relations Quarterly, C.XLVIII, No:1, Spring 2003, s.14-18 
39 Michael L Kent, “Essential Tips For Searching The Web”,  Public Relations Quarterly, 
C.XLVI, No:1, s.26. 
40 Michael L Kent, “Does Your Web Site Attract or Repel Customer? Three Tests of Web Site 
Effectiveness”, Public Relations Quarterly, C.XLIII, No:4, Winter 1998, s.33, 
41 Michael L Kent,  Maureen Taylor, William J. White, “The Relationship Between Web Site 
Design and Organizational Responsiveness to Stakeholders”, Public Relations Review, 
C.XXIX, 2003, s.72. 
42 Maureen Taylor, Michael L. Kent ve William J. White, “How Activist Organizations Are 
Using the Internet to Build Relationships”, Public Relations Review, C.XXVII, 2001, 
s.269. 
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ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının enformasyon dağıtımında kullandığı en önemli 

iki araçtan biri olan homepage’ler (diğeri telekonferans sistemi),43 iletişimin 

anahtarı olarak görülmelidir; çok önemli bir yeri bulunmaktadır; çünkü 

lullanıcıları siteye ya çekmekte ya da itmektedir. Bir web sitesini ziyaret 

ederken, kullanıcının bilgi akışı ya da görmek istediği şey üzerinde kendi 

kontrolü vardır. Bilgi edinmek amacıyla hatta sadece merak için bir siteye gelen 

kullanıcı, siteyi anlama ve kullanım açısından kolay bulmalıdır44  

Bir web sitesinin ziyaretçiler tarafından kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir 

olması için akılda tutulması gereken en önemli nokta “basitleştirmek”tir. Sitenin 

açılımı herhangi bir program gerektirmeyecek şekilde, hareketli görüntülerden 

ve reklamlardan, otomatik açılan pencerelerden ve grafiklerden uzak olmalıdır. 

Hallahan45 da bir sitenin fotoğraflar ve gösterişli grafikler içerdiğinde verimin 

düşeceğini ve kullanıcının zorlanacağını ve böylece siteyle ilişkisini keseceğini 

belirtmektedir. Sitenin ilk açıldığında grafiklerin yüklenme süresinin 4 

saniyeden fazla sürmesi acelesi olan kullanıcıları kızdırabilmektedir. Bu nedenle 

grafiklerin az kullanımı sitenin açılmasını etkileyeceğinden dolayı site hızlı 

açılacak ve kolay bir şekilde görüntülenecektir. 

Sadece ve hızlı yüklenen bir ana sayfada, site içeriğinin verildiği bir “site 

haritası” bölümü olması gerekmektedir. Site haritası veya site haritasına giden 

bağlantılar, ana sayfada açıkça görülen bir yerde olmalıdır.46 Site haritası 

özellikle içerik bakımından zengin sitelerde kullanıcıların aradıkları ve 

ilgilendikleri bölümü bulmalarında kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

Aynı şekilde site içi aramayı kolaylaştıran “arama motoru” da yine ana sayfada 

ve kolay ulaşılabilen bir yerde olmalıdır. 

                                                
43 Sema Yıldırım Becerikli, “Yeni Đletişim Teknolojilerinin Halkla Đlişkiler Alanına 
Yansımaları”, Đşgüç Dergisi, C.IV, No:1, 2002, (Çevrimiçi), http://www.isguc.org, 20 Ağustos 
2009. 
44 Michale L. Kent, vd, “Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web”, s.329. 
45 Kirk Hallahan, “Improving Public Relations Web Sites Through Usability Research”, Public 
Relaitons Review,  C.XXVII, 2001, s.232. 
46 Taylor, vd, a.g.e., s.269. 
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Web sayfalarında olması gereken içerikler, bu içeriklerin formatları ve 

yoğunluğu uzman görüşü alınarak sayfalar oluşturulmalıdır. Aksi takdirde 

gereksiz bilgilerle yüklü ve kolay açılmayan sayfalar ortaya çıkabilmektedir 47 

Her türlü bilginin ana sayfada verilmesinden özellikle kaçınılmalıdır. Gerekli ve 

yeterli seviyede bilgiler verilmelidir. 

Diğer sitelere ana sayfada hiçbir link olmamalıdır; sitenin iç sayfalarından 

bu linkler verilmelidir. Çünkü bu linkler ziyaretçileri yanlış yerlere 

götürebilmekte ve siteyi terk etmelerine sebebiyet verebilmektedir. Siteyi linkler 

yoluyla terk eden bir kullanıcı tekrar geri dönmeyebilir.48 Bu nedenle diğer web 

sitelerine karşılıklı linklerin verilmesi ve hedef kitleyi tanıyarak benzer sitelerle 

linklerin oluşturulmasında dikkat etmek gereklidir. 

Web sitelerinin ulusal sınırları aşarak uluslar arası boyutta kullanımı 

olduğu için, dünyanın her tarafındaki kullanıcıların web sitelerine ulaşma 

imkânı bulunmaktadır. Bu durumun göz önüne alınması ve web sitesinin birkaç 

dilde tasarlanması işletmelerin tanıtımında etkili olabileceği gibi49 Türkçe 

sitelerin yabancılar tarafından kullanımını da olanaklı kılacaktır. 

3.3.1.1.2. Basına Karşı Çekicilik 

Basın mensuplarının gün içinde istedikleri her an kesintisiz olarak haber 

edindikleri ortam internettir.50 Bunun için de elektronik posta ve web sitelerini 

tercih etmektedirler. Web siteleri özellikle haber toplamada gazetecilerin ilk 

başvurdukları yerlerdir. Çünkü web; gazetecilere yedi gün yirmi dört saat, 

ofislerini terk etmeden oturdukları yerden güncel metin ve grafik içeren 

                                                
47 Biber, a.g.e., s.165. 
48 Đdil Sayımer, “Halkla Đlişkilerde Hedef Kitlelerle Çift Yönlü Simetrik Đletişim Kurmak 
Amacıyla Web Siteleri Kullanımı”, Yeni Đletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası 
Konferansı,  Đstanbul, Marmara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006, s.168.  
49 A.e., s.164. 
 50 Holtz, a.g.e., s.118. 
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kaynaklara ulaşma imkânı sağlamaktadır.51 Bu nedenle kurumlar Google, 

Yahoo gibi önde gelen arama motorlarına kayıt yaptırmalıdırlar. 

Bugün hemen hemen her gazete ve gazetecinin internet ve e-posta adresi 

bulunmaktadır.52 Bu nedenle web sayfalarını halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı 

hazırlanması sırasında bu çok özel hedef grubu olan basını da dikkate 

alınmalıdır.53 Basın mensuplarını web sitesine çekmek, haber almalarını 

sağlamak ya da aldıkları bilgileri teyit etmek için siteyi ziyaret etmelerini 

sağlamak gerekmektedir.  

 Basın bültenlerine web site adresinin eklenmesi bunun başlangıcı olmakla 

birlikte web siteleri tasarlanırken basın mensupları için sitenin tercih edilir bir 

şekilde tasarlanması gerekmektedir. Kuruluşların basın mensuplarını web 

sitelerine çekmek ve sitede zaman geçirmelerini sağlamak için dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta basın mensuplarının kendilerine yönelik kısımları 

hemen görmeleri ve çok fazla “tıklama” yapmadan istedikleri bilgilere 

ulaşabilmeleridir.54 Bunun için de ana sayfada basın için bir bölüm ayrılmalı ve 

basın mensupları kendileriyle ilgili bölüme yönlendirilmelidir.   

Web sayfalarının kurum kimliğini yansıtacak unsurları barındırması halkla 

ilişkiler ve tanıtım açısından önem taşımaktadır. Web sayfalarında kurum 

kimliğini karşılayacak görsel logolar ile kurumun misyon ve vizyonu 

sunulmalıdır. Kurum kimliğini yansıtan bu öğelerin web sitesinde yer alması 

kurumun tanınmışlığını arttıracağı gibi kurum kimliği oluşmasında önemli bir 

etken olacaktır.55 Đşletmeyle ilgili tüm önemli içerikler ve temel bilgiler veya bu 

bilgilere yönelik linklerin ana sayfaya konulması ve basına yönelik bu 

sayfaların hızlı yüklenen, kolay kullanılan sayfalar olması gerekmektedir. 

Basına yönelik linklerin hemen yüklenmesi oldukça önemlidir. Sayfaların 

                                                
51 David Hachigian, Kirk Hallahan, “Perceptions of Public Relations Web Sites by Computer 
Industry Journalists”, Public Relaitons Review,  C.XXIX, No:1, 2003, s.45. 
52 Aydede, “Profesyonel Bir Đlişki: Medya ve Hakla Đlişkiler”, s.105. 
53 Ayla Okay, “Halkla Đlişkiler ve Đternet”, Đletişim Fakültesi Dergisi, C.I, No:12, 2002, s.543. 
54 Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla Đlişkiler ve Medya, Đstanbul, Mediacat Kitapları, 2002, 
s.126.  
55 Öztürk vd, a.g.e., s.58-59. 
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yüklenme hızı en fazla 4 saniye sürmelidir. Buradan da hızın web sayfası için 

önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü gazeteciler için hız çok önemlidir. 

Her sayfadan ana sayfaya erişim imkânı sunulmalı, böylece ana sayfaya 

kolaylıkla geri dönme imkânı yaratılmalıdır. 

 Đnternetin hızlı dünyasında “modası geçmiş” çevrimiçi bilgiden daha eski 

bir bilgi olamaz.56 Basın mensupları tarafından bir olayın haber niteliği taşıması 

için güncel olması gerekmektedir. Web sitesinin basın mensupları için çekici 

kılınması ve basın tarafından sürekli takip edilebilir olması için web sayfaları 

güncel bilgiler sunmalıdır. Ayrıca sayfaların en son güncelleme tarihi 

belirtilmelidir. 

3.3.1.1.3. Basına Uygunluk 

Önceleri posta ile gönderilen basın bültenleri ve basın içerikleri, 1990’lı 

yılların ortasından itibaren çevrimiçi olarak internet ortamında yer almaya 

başlamış ve günümüzde web sayfalarında57 “Basın Odası”, “Basın” adı altında 

ilgili bölümlere taşınmıştır. Böylece web siteleri üzerinden basınla ilişkiler 

yürütülmeye başlanmış ve sadece tüketiciler, müşteriler değil gazeteciler de web 

sitesinin hedef kitlesi içine dâhil olmuştur. 

Hachigian ve Hallahan’ın58 bilgisayar kullanan gazetecilerin kurumsal 

web sitelerinde bulunan içeriklerin kalitesini değerlendirdikleri bazı ölçütleri 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ölçütler kaynağın güvenilirliği ve inanırlığının 

yanı sıra web sitesinin sağladığı içeriğin değeri ve yeterli olmasıdır. Çünkü 

basın bültenlerinin güncel, kurumla ilgili bilgilerin gerçeği yansıtması ve yeterli 

olması gerekmektedir.  

Web sitelerinde basınla ilişkilerin yürütüldüğü de göz önüne alınarak ana 

sayfada “Basın Odası” bölümü bulunmalı ve gazeteciler basın için ayrılmış bu 

                                                
56 Edward J Lordan, “Guidelines For Implementing New Technology in Public Relations”, 
Public Relations Quarterly, C.XLIV, No:3, Fall 1999, s.16. 
57 Kirk, “Online Public Relations”, s.772. 
58 Hachigian vd, a.g.e., s.60. 
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linke tıkladıkları zaman kendilerine yönelik içeriklere ulaşmaları gerekmektedir. 

Bu bölüm şirketin ya da kurumun halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları 

tarafından kontrol altında tutulmalı ve içeriği sağlanmalıdır.59  

Şirketlerin gazetecilere basılı olarak gönderdikleri haber bültenleri, basına 

yönelik bu hizmet içerisinde de yayınlanmalı ve araştırma imkânı sunan basın 

arşivi oluşturulmalıdır. Basın arşivleri gazetecilerin şirketle ilgili bulmak 

istedikleri daha önceki bilgilere ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.60 Elektronik 

basın bültenleri (e-bülten) hazırlanıp web sitesine konmalı ve bültenin sonuna e-

posta adresi ya da URL61 yani konuyla ilgili sayfaya ulaşılacak adres 

eklenmelidir.  

Basın bültenleri ve basın içeriklerinin yanı sıra web sitesinde, kurum ve 

işletmeyle ya da ürün ve hizmetlerle ilgili basında yer almış haberler de ilgili 

başlıklar altında verilmelidir. Böylece daha önce basında çıkmış haberler 

hakkında gazetecilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Đşletmeye ait haberler 

ve duyurular da web sitesinde yer almalıdır. Ayrıca işletmenin önde gelenlerinin 

özgeçmişlerine yer verilerek işletmenin hem basına hem de diğer hedef 

kitlelerine yakınlaşmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Başarı hikâyeleri, 

yaşanmış olaylar gibi işletmeye ait hikâyeler ve işletmenin kronolojik bir sırayla 

tarihçesi için ilgili linklere yer verilmelidir. Böylece şirketin ne zaman 

kurulduğu, bünyesinde kimler çalıştığı, çalışanların biyografileri ve 

fotoğraflarına gazeteciler web sitesi üzerinden talepte bulunmadan ulaşma 

imkânı bulmaktadırlar.62   

Web sitelerinin basın odalarında hem görsel, hem işitsel hem de yazınsal 

kısacası her tür içeriğin bulundurulması gerekmektedir. Örneğin radyo için ses 

kayıtları, yazılı basın için fotoğraf ve grafiklerle birlikte yazılı metinler, 

televizyon içinse bunların hepsi birlikte gerekmektedir. Internet gazetecileri için 

                                                
 59 Kent vd, “Maximizing  Media  Relations: A Web  Site  Checklist”,  s. 16. 
60 Okay, “Halkla Đlişkiler ve Đternet”, s.544. 
61 Ilse Strobbe, Geert Jacobs, “E-Releases: A View From Linguistic Pragmatics”, Public 
Relations Review, C.XXXI, No:2, 2005, s.290. 
62 Holtz, a.g.e., s.123. 
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de durum farklı olmamaktadır; onlar da grafik, video, ses ve metinlerin hepsini 

bir arada kullanmaktadır. Bu nedenle web sitelerine basın içerikleri eklenirken 

sadece yazılı veya görsel materyaller değil, tüm basın yayın organlarının 

faydalanabileceği formatlarda materyaller koyulmalıdır. Ayrıca bu içeriklerin 

kopyalanabilir, indirilebilir ve baskı alınabilir olmaları gerekmektedir. Basın 

demeçleri, yıllık raporlar hem baskı alınabilir hem de yayınlanabilir şekilde, 

önemli bilgiler içeren dosyalar web sitesinde kolay bir şekilde açılabilen PDF 

formatında dosyalar şeklinde, grafik ve metin içerikleri ise renkli broşürler 

şeklinde ve kopyalanabilir formatta basın için ayrılan bölümde yer almalıdır.63 

Settles’ın64 araştırmasına göre gazeteciler sadece bilgi toplamak için değil 

aynı zamanda kendileri için bilgi sağlayabilecek yetkili kişileri aramak için de 

internette dolaşmaktadırlar. Bu nedenle web sitesinde halkla ilişkiler ve tanıtım 

departmanına ait iletişim bilgilerinin bulunması gazetecilerin işini 

kolaylaştıracaktır. Çünkü gazeteciler zaman kaybetmeden doğrudan halkla 

ilişkiler uzmanına erişmek ve gerekli bilgileri istemek imkânına sahip 

olacaklardır. 

3.3.1.1.4. Đnteraktiflik  

Etkileşimli olma, karşılılık anlamına gelen interaktivite kavramı yeni 

teknolojiler için yeni bir kavram değildir. Yeni medyada interaktiflik, kaynak ve 

alıcının çift taraflı etki göstererek karşılıklı değişebilen rollerini ifade 

etmektedir. Đnternet iletişimi geleneksel kitle iletişim araçlarına göre çok daha 

fazla interaktif bir yapıdadır.65  

Rafaeli66 internet üzerinden yürütülen iletişimin beş tanımlayıcı 

özelliğinden biri olarak interaktifliği öne sürmektedir (diğerleri multimedya, 

                                                
63 Kent vd, “Maximizing  Media  Relations: A Web  Site  Checklist”, s.16. 
64 Craig Settles, Siber Pazarlama: Başarının Esasları, Çev. Hidayet Şahin, Đstanbul, Sistem 
Yayıncılık, 1996, s. 211. 
65 Joseph B. Walther, Geri Gay, Jeffrey T. Hancock, “How Do Communication and Technology 
Researchers Study The Internet?”, Journal of Communication, C.LV, No:3, September 2005, 
s.640. 
66 John E. Newhagen, Sheizaf Rafaeli, “Why Communication Researchers Should Study The 
Internet: A Dialogue”, Journal of Communication, C.XLVI, No:1, Winter 1996, s.4-6. 
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hipermetin, paket anahtarlama ve eşzamanlılık). Refaeli interaktifliği; iletişimin 

kendisi üzerine geri yansıdığı, geçmişe cevap verdiği ve geçmişten beslendiği 

bir boyut olarak tanıklamaktadır. Bu bağlamda internet iletişimi fazlasıyla 

interaktiftir; çünkü çevrimiçi iletişime ve içeriğe erişmek; arşivleri, 

veritabanlarını ve yeni içerik formlarını yaratmak anlamına gelmektedir. 

Đnteraktiflik; IRC veya e-posta gibi yazılı kökenli dijital medya formlarının web 

kökenli dijital medya formlarıyla birleşmesini sağlamaktadır. Böylece anında 

(eşzamanlı) veya çok az bir gecikmeyle (eş zamanlı olmayan), geribildirim 

döngüsü ve üreticilerle kullanıcılar arasında karşılıklı iletişim imkânı 

yaratılmaktadır.67 Bu da kullanıcıların bilgisayar ortamındaki mesajların 

içeriğinde aktif olarak yer almalarını sağlamaktadır. Đnteraktiflik, kullanıcıları 

düşünmeye ve herekte geçirmeye davet etmektedir.   

Kent ve Taylor68 diyalog iletişiminin en önemli teorik yapılardan biri 

olduğunu ileri sürmektedir. Diyalog iletişim; hizmetler ve ürünler hakkında 

kullanıcıların sorular sormasına, fikir ve ilgilerini açıklamalarına olanak 

sağlamaktadır. Böylece iletişimcilere hedef kitlesini memnun etmek ve 

etkilemek için hizmetlerini sürekli düzeltmek ve geliştirmek olanağını 

sağlamaktadır. 

Đnternetin interaktiflik özelliğini kendi yararına kullanmak isteyen 

işletmeler; e-posta ve diğer formatlarda gelen geribildirim mesajlarının uzman 

kişiler tarafından yanıtlanması için gerekli maddi ve insan kaynağını dikkate 

almaları gerekmektedir. Geribildirimlere yönelik cevaplar zamanında, uygun ve 

doğru bir şekilde verilmelidir.69 Đnteraktivite internet ortamında başarılı bir 

halkla ilişkiler ve tanıtım uygulaması için temel özellik olmalıdır.70 Çünkü 

interaktiflik, web’i geleneksel medyadan ayırarak önemli bir rol oynamaktadır. 

                                                
67 Terry Flew, New Media: An Introduction, First Published, Melbourne: Oxford University 
Press,  2002, s.22. 
68 Kent vd, “Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web”, s.324-325. 
69 Kirk Hallahan, “Organizational-Public Relations in Cyberspace”, Public Relations: From 
Theory to Practice, Ed. Tricia L. Hansen-Horn, Bonita Dostal Neff, Boston, Pearson 
Education, 2008, s.54. 
70 Sayımer, a.g.e., s.165. 



 98 

Web’te yürütülen interaktiflik, mesajı gönderen işletme ile alıcı olan kamular 

arasında karşılıklı bir ilişki ve iş birliği sağlamaktadır.71   

Ryan’ın72 çalışmasında halka ilişkiler ve tanıtım uzmanları, etkili bir web 

sitesinde bir etken olarak iki yönlü iletişim linklerine dikkati çekmektedirler. 

Araştırma; uzmanların büyük bir çoğunluğunun şikâyetler, öneriler ve yorumlar 

için interaktif linkler hakkında hemfikir olduklarını göstermiştir. Uzmanların 

%84’ü hedef kitlenin düşüncelerini ve ilgisini yakalamak ve kurumun karşılıklı 

bir iletişim içine girebilmesi için web sitelerinin doğrudan halkla ilişkiler 

uzmanlarına ya da departmanlarına ulaşan linkleri olmasının son derecede 

önemli olduğunu kabul etmiştir. Ancak web sitelerinin bu özelliğine yönelik 

uzmanların görüşleri bu şekilde olmasına rağmen uzmanların site 

ziyaretçileriyle nasıl bir iletişim kurduğu, sorularına nasıl yanıtlar verdiğine dair 

ne yazık ki çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Eğer bir mesaja zamanında 

yanıt verilmezse kurumun hedef kitlesiyle ilgili olumsuz bir izlenim doğması 

söz konusu olabilmektedir.   

Web sitelerinde sadece enformasyon güncellemesi yapmak ya da kamular 

için bilgi sunmak halkla ilişkiler ve tanıtımın tek yönlü modelini temsil 

etmektedir. Bu nedenle web sitesinde interaktif stratejiler oluşturmak 

gerekmektedir. Đnteraktifliğin web sitesinde sağlanmasının birçok yolu 
73bulunmaktadır; ancak kamuların, kullanıcıların, basın mensuplarının kısacası 

tüm hedef kitlelerin işletmeye ulaşması ve iletişime geçebilmesi için telefon, 

faks, e-posta adresinin verilmesi en temel yoludur.74 Elektronik postalar 

kullanıcıların sadece işletme ile temas kurmalarına olanak tanımaz, aynı 

zamanda web sitesiyle ilgili bir aksilik veya aksama gözlediklerinde bunu 

işletmeye iletmelerini de sağlar.75 Web siteleri üzerinden yürütülecek diğer 

interaktiflik stratejileri, yorumlar ve öneriler için ilgili bölümler eklemektir. 

                                                
71 Jo vd, a.g.e., s.202. 
72  Ryan,  “Public  Relations  and  the  Web:  Organizational  Problems,  Gender  and  Institution 
Type”, s.341. 
73 Sayımer, a.g.e., s.168. 
74 Kent vd, “Maximizing  Media  Relations: A Web  Site  Checklist”, s.18. 
75 Aydede, Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, s.108. 
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Doğrudan bu başlıklar altında veya “Bize Ulaşın” adı altında açılan linklerle 

kullanıcıların yorumlarını, önerilerini ve şikâyetlerini belirtmelerine olanak 

sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra chat odaları örnek alınarak bir forum 

oluşturulmalı ve web sitesine eklenmelidir. Böylece ziyaretçilere ya da 

kullanıcılara mesajlarını bırakma ve işletme yetkililerinden ya da diğer 

kullanıcılardan anında cevap alabilme ortamı yaratılmalıdır.76  

Web sitesine üyelik imkânı da sunularak kullanıcıların siteye dâhil olması 

ve sürekli gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmalıdır. Çünkü üyelik 

sistemiyle kullanıcıların e-postalarını öğrenme imkânı doğmaktadır. Böylece 

oluşturulacak bu e-posta listesiyle, kullanıcılara haftalık veya aylık 

bilgilendirme postaları gönderme fırsatı yakalanmış olmaktadır. 

Web’in sağladığı bir diğer interaktiflik aracı çevrimiçi anketlerdir. Web 

sitesi üzerinden “online anketler” düzenlemek mümkündür.77 Đnternet ortamında 

yapılacak olan kamuoyu yoklamaları kullanıcıların belli konulardaki görüşleri 

hakkında fikir verebilmektedir. Bu nedenle işletmeler, web sayfalarına 

koyacakları anketlerle kişilerin çok hızlı bir şekilde konu hakkındaki görüşlerini 

elde etme olanağına kavuşacaklardır.78   

3.3.1.1.5. Tasarım ve Dizayn 

Web siteleri tartışmasız halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının 

çalışmalarını yürütmek için en çok kullandıkları araçtır. Web ile işletmeler, 

kolaylıkla ve düşük maliyetle değiştirip dağıtabildikleri mesajları üzerinde 

sonsuz hâkimiyetleri bulunmaktadır. Web aracılığıyla satış, pazarlama, reklam, 

bilgilendirme, tanıtım ve kamuoyu oluşturma ve etkileme imkânı 

bulunmaktadır. Web sitesine değer katan tasarım ve dizaynların mantığında 

                                                
76 Tracy Cooley, “Interactive Communication - Public Relations on The Web”, Public 
Relations Quarterly, C.XLIV, No:2, Summer 1999, s.42. 
77 Sherwin vd, a.g.e., s.352.  
78 Biber, a.g.e., s.167. 
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kullanıcıların siteye nasıl ulaştıkları79 ve siteyi nasıl tercih etmelerini sağlamak 

yatmaktadır.  

Hem kullanıcılara hem de basına yönelik işletmenin güncel etkinlik 

duyurularının yapılacağı bir etkinlik takvimi oluşturulmalıdır. Bu etkinlik 

takvimi; etkinliğin zamanı ve tarihini, yerini, işletmenin yer alma sepelerini ve 

basın için iletişim bilgilerini içermelidir.80 Web sitelerinin tekrar ziyaret 

edilmesini ve tercih edilen bir site olmasını sağlamak için hedef kitleye göre 

web sitesinin şekillenmesi ve bilgilerin sunulması gerekmektedir. Sıkça sorulan 

sorular (FAQ)81 ve soru-cevaplar (Q&A) bölümü siteye eklenerek hazır sorular 

ve uzmanlar tarafından yanıtlanmış cevapları ilgili hedef kitlelere sunulmalıdır. 

Web siteleri üzerinden ürün hakkında bilgi sunmak, halkla ilişkiler ve 

tanıtım çalışmalarının tanıtım boyutunu oluşturmaktadır. Çalışmada restoran 

işletmelerinin kurumsal web siteleri incelendiği için restoranların web sitelerine 

menü içeriklerini hatta fiyatlarıyla birlikte yerleştirmeleri hem kullanıcıların 

tekrar siteyi ziyaret etmelerin hem de site tasarımına değer katacağı 

düşünülmektedir. Bunun yanı sıra tüketicileri bilinçlendirmek adına ürünlerin 

yani menülerin besin değerleri, yemek tarifleri ve pratik bilgiler de sunulabilir.82 

Ayrıca gerek restorana gerek menülere ait görsel içeriklerin sunulacağı “Galeri” 

bölümü oluşturulmalı ve sitenin tasarım olarak değeri arttırılmalıdır. 

Đnternetin sahip olduğu en belirgin özellik olan web siteleri üzerinden 

sipariş veya satın alma imkânı sunmasıdır. Restoran işletmeleri web’in bu 

özelliğini değerlendirerek site üzerinden çevrimiçi rezervasyon yapma veya 

sipariş verme uygulamasını kullanıcılara sunarak sitelerinin tekrar ziyaret 

edilmesini sağlayabilirler. Yine web sitelerinin tasarımına değer katacak bir 

uygulama da menülerle ilgili promosyon veya indirimleri web siteleri üzerinden 

sunmaktır. Restoran işletmeleri mekânlarının iletişim ve adres bilgilerini 

sunmanın yanında, kroki veya haritalarla ulaşım bilgilerini desteklemelidirler. 
                                                
79 Kent vd, “Maximizing  Media  Relations: A Web  Site  Checklist”, s.17. 
80 Holtz, a.g.e., s.120. 
81 Kent vd, a.g.e., s.329. 
82 Hallahan, “Online Public Relations”, s.773. 
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Bunun için internetin sunduğu Google Map gibi ücretsiz haritalardan 

yararlanmaları mümkündür. 

3.3.2. E-Posta 

Elektonik posta sistemi online halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarının 

bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın her hangi bir yerinden internet 

kullanıcılarına gönderilen iletiler çok kısa bir sürede alıcılarına ulaşmaktadır. 

Bir mekâna bağlı olmadan bilgiye ulaşma ve interaktif haberleşme olanağı 

sağlayan e-posta, internet kullanıcılarının birbirlerine mesaj göndermesinde, 

yazışmalarında, bilgilendirmelerinde, dosyaların gönderiminde etkin bir araç 

olarak konumlandırılmaktadır.83 

Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında elektronik postanın kullanım 

alanları şunlardır:84   

1. Şirket içinde veya halkla ilişkiler departmanıyla doğrudan iletişimde 

2. Şirket içinde daha geniş bir iletişimde (örneğin çalışanlar için 

çevrimiçi duyuruların gönderilmesi) 

3. Halkla ilişkiler ajansları ve müşterileriyle iletişimde  

4. Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları ile basın mensupları arasındaki 

iletişimde 

5. Şirket sözcüsüyle mülakat ortamı yaratmada kullanılmaktadır. 

Günlük hayatta artık herkesin bir e-posta adresi olduğu ve yaygın bir 

şekilde kullandığı için halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının en etkili internet 

aracı e-postalar olmuştur. E-posta gönderimiyle tek tek bireylerle, aynı mesajla 

                                                
83 Hanife Güz, “Globalleşen Dünyada Online Halkla Đlişkiler ve Sanal PR Ajansları”, Yeni 
Đletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı,  Đstanbul, Marmara Üniversitesi 
Đletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006, s.156. 
84 Randy Bobbitt, “An Internet Primer for Public Relations”, Public Relations Quarterly, 
C.XL, No:4, Fall 1995, s.28. 
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pek çok kişiyle ya da e-posta listelerine kayıtlı kişilerle iletişime geçmek 

mümkündür.85 E-postalar halkla ilişkilere interaktiflik imkânı sağlamaktadır.  

Settles’ın86 da özellikle belirttiği gibi çevrimiçine yani web sitesine doğru 

ve gerekli bilgiyi yerleştirmek basını kazanma savaşının sadece yarısını 

oluşturmaktadır. Diğer yarısı ise elektronik posta aracılığıyla gazetecilerle etkin 

bir şekilde iletişime geçmektir. Dolayısıyla artık halkla ilişkiler ajansları, 

şirketlerin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, basın ajansları ve kâr amacı 

gütmeyen kurumlar gazetecilere basın bülteni gönderiminde elektronik postadan 

yararlanmaktadırlar.87 Metin ve grafik içerikli mesajların yanı sıra sesli ve 

görüntülü e-postalar da göndermek mümkündür. Đster grafik ve metin ister ses 

ve video içerikleri olsun, e-postalarla her çeşit dosya çok kısa bir sürede karşı 

tarafa ulaştırılmaktadır. 

Bilgi alış verişini ve her türlü içeriğin gazetecilere kolaylıkla ulaşmasını 

sağlayan e-postanın kullanımında dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü basın 

mensupları halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarından günde yüzlerce e-posta 

almaktadırlar ve bu postaların bir kısmı temel teknik bilgisi olamayan uzmanlar 

tarafından gönderilmektedir. Ancak e-posta gönderiminde dikkat edilmesi gerek 

noktalar bulunmaktadır. Öncelikle mail üzerinde şirketin ve halkla ilişkiler 

uzmanının tanıtıcı içeriği ve iletişim bilgisi yani bir tür “sanal imza” bulunması 

gerekmektedir. E-mail sisteminin departmanlarına ve konulara göre ayrılmış 

olması kullanıcıların doğrudan o birime ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu 

maillerin içerikleri kısa ve öz olmalıdır. Dosya, grafik gibi verilerin 

gönderiminde dosyaların karşı bilgisayarda kolaylıkla açılabilecek şekilde 

yüklenmesine, fotoğraf ve grafiklerin kolay açılacak ve çok büyük boyutlarda 

olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.88  

 

                                                
85 Holtz, a.g.e., s.42. 
86 Settles, a.g.e., s.215. 
87 Bobbitt, a.g.e., s.29. 
88 Güçdemir, a.g.e., s.74. 
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3.3.3. Haber Grupları (Usenet, Newsgroup) 

Haber grupları belirli konu veya ilgi alanlarıyla ilgili mesajların ağ 

üzerinden zincirleme e-posta ile gönderildiği tartışma alanlarıdır. Zincirleme e-

posta ile herkes mesajları görmekte, sırayla okuyabilmekte ve ardından ekleme 

yapabilmektedir.89 Haber grupları sayesinde her konuda tartışma ortamları 

bulmak mümkündür. Gönderilen mesajlar sırayla takip edilebildiği için 

potansiyel hedef kitlenin düşüncelerini takip etmek ve öğrenmek mümkündür. 

Kitle iletişim araçlarına her geçen gün güvenlerini yitiren bireyler, 

birbirlerinden bilgi edinmek, birbirlerinin kişisel deneyimlerinden faydalanmak 

istedikleri için haber gruplarında bir araya gelmektedirler.90 Bu nedenle 

işletmeler, şirketleri veya ürünleriyle ilgili tartışma ortamları yaratarak halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının haber gruplarını kullanmalarını 

desteklemelidirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları, deneyimlerini 

paylaşmaları ve ortak sorunları çözmeleri için online ortamda bir araya 

gelmelerini sağlamalıdırlar. 91 Böylece haber grupları aracılığıyla ürün ve 

hizmetlerin hedef kitleler tarafından kullanımı, değerlendirilmesi ve karşılaşılan 

sorunların çözülmesi için bir ortam oluşturmak mümkün olmaktadır. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım için etkin ortamlar olarak düşünüler bu 

platformlarda ürünler, hizmetler, faaliyetler, imaj için karışlıklı etkileşimli 

ortamlar yaratmak mümkündür.92 Milyonlarca kişinin takip ettiği bu 

platformlarda potansiyel hedef kitlenin takibi ve karşılıklı fikir alış verişiyle 

etkin bir halkla ilişkiler ve tanıtım uygulaması sergilemek mümkündür. 

3.3.4. Dosya Transferi (FTP) 

FTP, bir bilgisayardan diğer bilgisayara internet üzerinden bilgisayar 

dosyalarının gönderimini sağlamaktadır. Word dosyaları, veriler, ses dosyaları, 

                                                
89 Settles, a.g.e., s.58-59. 
90 Holtz, a.g.e., s.57. 
91 Hallahan, “Online Public Relations”, s.774. 
92 Güz, a.g.e., s.157. 
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animasyonlar, fotoğraflar, video görüntüler93 kısacası her formattaki veri ve 

dosyalar dünyanın diğer ucundaki bilgisayarlara kolaylıkla iletilebilmektedir.  

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları FTP kullanarak büyük boyuttaki veri, 

metin ya da grafiklerin internet üzerinden aktarımını sağlamaktadırlar. FTP ile 

raporlar, kurumsal finansal bilgiler, fotoğraflar, basın bültenlerini gazetecilere 

ulaştırmak mümkündür.94 FTP merkezlerindeki dosyaların içerdiği bilgilerin 

görülmesi zor olduğundan dolayı dosyaların isimlerinin tanımlanması önem 

taşımaktadır.95 Çünkü gazetecilerin, içeriği bilmedikleri dosyaları kendi 

bilgisayarlarına çekmeleri ve sonra açmaları, daha sonra da işlerine yarar 

bilgileri içerip içermediğini anlamaları zaman almaktadır. Bu nedenle halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanları bu dosyaların aktarımında dosya 

isimlendirmelerini doğru ve düzgün bir şekilde yapmaları gerekmektedir. 

Böylece gazeteci dosya isminden içerik hakkında bilgi sahibi olacak ve ihtiyacı 

olan dosyaları temin edecektir. 

3.3.5. Forumlar ve Sohbet Odaları 

Đnternetteki interaktif tartışma platformları olan forumlar sayesinde 

işletme ya da ürünlerle ilgili canlı tartışmalara girmek mümkündür. Bunun yanı 

sıra kriz anlarında kullanıcıların sorularına cevap vermek için uygun ortam 

sağlamaktadır.96 Ayrıca forumlara üye olan hedef kitleleri etkilemek de 

mümkündür. Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları tarafından hedef kitlelerin 

düşünce ve davranışlarını takip etmek ve etkilemek forum ortamlarında 

mümkün olmaktadır. 

Sohbet odaları ile aynı anda yüzlerce kişiyle sohbet etmek mümkündür. 

Sohbet odaları gelişmeler için öneriler ve yeni fikirlerin desteklenmesi97 

açısından da halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının hedef kitle ile ilgili fikir 

                                                
93 Holtz, a.g.e., s.58. 
94 Hallahan, “Online Public Relations”, s.774. 
95 Settles, a.g.e., s.61. 
96 Güçdemir, a.g.e., s.76.  
97 Hallahan, “Online Public Relations”, s.774. 
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edinmelerine olanak sağlamaktadırlar. Yeni ürünler veya hizmetler için hedef 

kitlenin tepkisi alınabilmekte ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilebilmektedir.  

3.3.6.Bloglar 

Sosyal medya ve sağladığı araçlarının getirdiği değişimin ortasında 

kendilerini bulan halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları bir yandan bildiklerine 

bile cevaplar ararken bir yandan da rehberlik etmek durumunda kalmışlardır. 

Web kökenli iletişim uzmanları ortaya çıkmakta ve işletmeler, acentalar şu an 

ve gelecekte rekabet ortamında yer alacak bu uzmanların arayışına 

girmektedirler.98 

MySpace, YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar dünya üzerindeki 

binlerce insanı birbirlerine bağlamakta ve bu sitelere üye olan kullanıcılar ortak 

ilgi alanlarında bir araya gelmektedirler. Bu sitelere üye olmalarının sebebi bilgi 

ve fikir değiş tokuşunda bulunmak, belirli konularda, kişisel ya da profesyonel 

konularda sorunlara çözümler bulmaktır. Đletişim uzmanlarının ve özellikle 

halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının artık yerel bir pazarlama ortamının 

olmadığını, global bir ortamın ve bilgi topluluğunun olduğunu anlamaları 

gerekmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının müşterilerle ve 

ortaklarla hem grup temelli hem de kişsel olarak sürekli bir iletişime açık 

olmaları ve onları ihtiyaçları, istekleri olan tek tek bireyler olarak görmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda uzmanların dijital dünyadaki blogların ve sosyal 

ağların iletişim gücünü ve etkisini çok iyi anlamaları önem taşımaktadır.99 

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları blog ve forumlarda kendi ürün ve 

hizmetleri hakkında olumlu yorumlarda bulunarak tartışma ortamlarını 

                                                
98 Brian Solis, Deirdre Breakenridge, Putting the Public Back in Public Relations: How 
Social Media Is Reinventing The Aging Business of PR, New Jersey, Pearson Education Inc, 
2009, s.2. 
99 G. A. “Andy” Marken, “The New Communications Tools… Listening, Helping”, Public 
Relations Quarterly, C.LII, No:3, Fall 2007, s.23.  
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besleyebilir.100 Böylece bloglardaki ilgili konularda bir araya gelen binlerce 

insana ulaşarak ürün ve hizmetlerin tnaıtımını yapmak mümkün olmaktadır. 

Bunun yanı sıra bloglarda işletme, ürün ve hizmetler hakkında insanların 

yaptıkları yorumlar takip edilebilmektedir. Bu yorumlara cevaplar yazmak veya 

olumlu yeni yorumlarda bulunmak mümkündür. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım açısından blogların kullanımının üç farklı yolu 

bulunmaktadır:101 

1. Đşletme, ürün veya hizmetler hakkında insanların söylediklerini, 

yorumlarını takip etmek 

2. Diğer insanların yorumlarına cevaplar yazarak yer almak 

3. Kendi bloglarını yaratarak ve yazarak konuşmalar başlatmak ve 

yorumları geliştirmek 

Blog kullanarak insanların işletmeler hakkındaki yorumlarını, 

düşüncelerini ve çevirimiçi seslerini takip etmek mümkün olmaktadır. Bu 

nedenle halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının blogların yazılı olmayan 

kurallarını öğrenmeleri özellikle önem taşımaktadır. Ayrıca bloglara kendi 

yorumlarını yapmaya başlamak ve kendi fikirlerini bloglarda yansıtmak da 

gerekmektedir. Daha sonraki aşamada ise işletmenin kendi blogunu yaratmaları 

gerekmektedir. 

3.3.7. RSS (Rich Site Summary/ Zengin Site Özeti) 

Đnternet üzerinden yeni medyanın en son sunduklarını kullanmaya 

başlayan halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları, bu araçlardan biri olan RSS’i 

izleme ve takip etme amaçlı olarak kullanabilmektedirler. Web siteleri ve 

                                                
100 Elgiz Yılmaz, “Yeni Medya ve Halkla Đlişkiler: Hedef Kitleye Ağ Üzerinden Erişmek”, 
Dünden Bugüne Halkla Đlişkiler, Ed. Metin Işık, Mustafa Akdağ, Konya, Eğitim Kitabevi 
Yayınları, 2009, s.205. 
101 David Meerman Scott, The New Rules of Marketing and PR: How to Use Newsreleases, 
Blogs, Podcasts, New Jersey, John Wiley & Sons Inc, 2007, s.50. 
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bloglardaki yeni içeriğin hızlı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan RSS, her 

defasında eklenen içerikleri güncelleyerek kullanıcıyı uyarmakta ve böylece 

kullanıcının internette araştırma yapmasını önlemektedir.  

Büyük bir zaman kaybını önleyen RSS, halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanları için rakiplerin, müşterilerin ve işletmenin ismini yakından takip 

etmek ve izlemek için mükemmel bir araçtır. Halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanlarının işletme, ürün ya da hizmetlerle ilgili arama motorlarında yaptıkları 

araştırmalarda, kendilerini ilgilendiren siteleri ve blogları RSS besleyicisine 

ekleyebilirler. Bu sitelerde ve bloglarda yer alan en son bilgileri takip edebilirler 

ve kendilerinin ilgilendiren güncel bilgilere doğrudan ulaşabilirler.102   

Đçeriğin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan RSS ile 

izleme ve takip etmenin yanı sıra, basın bültenlerinin dağıtımını yapmak da 

mümkünüdür. RSS, bir sürü gereksiz ve sinir bozan elektronik postayı es 

geçerek güçlü bir bilgilendirme aracı olmaktadır.103 Halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanları için bilgiyi dağıtma yani basın bültenlerini dağıtma imkânını sunan 

RSS ile basın mensupları için güncel içerikler sağlanabilir. 

3.3.8. Wikiler 

Kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yapmasına 

ve bu sayfaları birbirine bağlamasına izin veren wikiler, halkla ilişkiler ve 

tanıtım uzmanları için “mesaj içerğinin geliştirilmesi”104 olanağını 

sağlamaktadır. Wikiler bir yandan halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarına 

içeriklerin ve mesajların yönlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlarken diğer 

yandan da hedef gruplarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.  

Bloglar bireysel bir çalışmanın ürünü iken, wiki metinleri toplu çalışmanın 

ürünüdür. Teknik nedenlerden dolayı wiki sayfaları Google ve diğer arama 

                                                
102 Eric Yaverbaum, Robert W. Bly, Richard Kirshenbaum, Ilise Benun, Public Relations For 
Dummies, 2nd Edition, Hooken, NJ, Wiley Publishing, 2006, s.234-235. 
103 Scott, a.g.e., s.159. 
104 Leonard Saffir, PR on A Budget: Free, Cheap, and Worth The Money Strategies For 
Getting Noticed, Chicago, Kaplan Publishing, 2007, s.153. 
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motorlarında üst sıralarda yer almaktadır.105 Bu nedenle wikilere ulaşmak daha 

kolay olmakta ve böylece kullanıcı sayısı da artmaktadır. Bu bağlamda halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanları için artan sayıda kullanıcıya ulaşmak çok daha 

kolay bir hale gelmektedir. Đçeriğin düzeltilmesine ve eklenmesine olanak 

sağlayan wikiler, bir konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek veya kendi 

yorumunu ekleyerek katkıda bulunmak isteyen ziyaretçiler tarafından artan bir 

şekilde kullanılmaktadır.106 Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları wikiler 

aracılığıyla konu ile doğrudan ilgilenen kitlelere ulaşma olanağı 

yakalayabilirler. Bilgi edinmek isteyen ve konuyla ilgilenen bu kitleler için tüm 

içerikleri ve mesajları ilk ağızdan sunabilir veya gelen yorumları 

yönlendirebilir, düzeltip değiştirebilirler. 

3.3.9. Podcast 

Podcast, dijital dosyaların taşınabilir medya oynatıcılarda veya 

bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler yoluyla 

dağıtılmasıdır. Şirketler ve kuruluşlar podcast hizmetini iş hacimlerini ve 

hedeflerini geliştirmek kullanabilirler. Podcastler; pazarlama aracı olarak, halkla 

ilişkiler ve tanıtım çalışmalarını desteklemek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek 

için takviye bir sistem olarak kullanılabilir.107 Halkla ilişkiler ve tanıtım 

çalışmalarında podcast aracılığıyla basın bültenlerinin dağıtımını yapmak 

mümkündür. Podcast sayesinde takip etmek istedikleri sitelere abone olan ilgili 

hedef kitlelere doğrudan ulaşmak ve hem hedef kitlelerle ilişkileri geliştirmek 

hem de tanıtım çalışmalarını yürütmek olanaklı hale gelmektedir. 

Lindic’in108 dünya çapındaki 50 şirketin web sitesini incelediği çalışmada, 

internetin halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarını önemli ölçüde geliştirecek pek 

çok keşfedilmemiş ve gelişmemiş olanağın bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

                                                
105 Bob Burton, Inside Spin: The Dark Underbelly of The PR Industry, Crows Nest, Allen & 
Unwin, 2007, s.260. 
106 A.e., s.260. 
107 Shel Holtz, Neville Hobson, How To Do Everything With Podcasting, New York, 
McGraw-Hill Companies, 2007, s.242. 
108 Jaka Lindic, “How Do Corporations Use Internet for Public Relations?”, 19th Bled 
eConference eValues, Bled, Slovenia, June 5-7, 2006, s.6. 
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Şirketlerin, RSS beslemeleri, podcastler ve e-postalar gibi araçlarla web 

içeriğinin dağıtımında internetin sunduğu olanaklardan yararlanamadıkları ve 

bunları geliştirmede aşırı yavaş oldukları görülmüştür.  

3.4. Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın Tanıma Fonksiyonu ve Đnternet 

Halkla ilişkiler ve tanıtımın değişen çehresi nedeniyle çevresi de her geçen 

gün genişlemektedir. Böyle geniş bir çevre içinde hızlı ve etkin bir şekilde bilgi 

aktarmak önem kazanmaktadır. Đnternet bu nedenle hızlı ve etkin bilgi 

aktarımını sağlamak için halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları tarafından en 

yoğun tercih edilen araçlardan biri olmaktadır.109 Bu nedenle halkla ilişkiler ve 

tanıtımın tanıma fonksiyonu için yeni iletişim teknolojilerinden yararlanılması 

kaçınılmaz olmaktadır. 

Halkla ilişkiler ve tanıtımın, tanıma edimi; “halkın isteklerini, şikâyetlerini 

öğrenme”110 ve aynı şekilde kurum içi çalışanların istekleri ve şikâyetlerini 

öğrenme olduğu temel alınırsa; kullandığı yöntemlerin de pazar araştırmaları, 

kamuoyu yoklamaları, bayi toplantıları, kurum içi ya da işletme içi toplantılar, 

konferanslar, basın takibi olduğu görülmektedir.  

Halkla ilişkiler ve tanıtım birimleri kurum dışına yönelik tanıma 

fonksiyonunu yerine getirirken müşteriler, medya, rakipler ve endüstriye dair 

bilginin toplanması esnasında internetten yararlanmaktadır. Araştırma sürecinde 

internet üzerinden rakipler takip edilebilmekte, pazara ilişkin haberler 

öğrenilebilmekte, rakiplerin web siteleri incelenerek yaptıkları çalışmalar, 

ürünler ve hizmetler hakkında bilgi edinilebilmektedir. Çevrimiçi anketler, 

sohbet odaları, forumlar, portallar aracılığıyla veri tabanları oluşturmak 

mümkündür.111 Ayrıca tanıma amaçlı araştırmaların bir başka boyutu ağ 

üzerinden görüşme (online interview) bir başka değişle çevrimiçi mülakatlar ve 

                                                
109 Beril Akıncı Vural, Gül Coşkun, “Yeni Teknolojiler ve Halkla Đlişkiler: Halkla Đlişkiler 
Alanında Đnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, II. Ulusal Halkla Đlişkiler Sempozyumu, 
Đzmit, Kocaeli Üniversitesi Đletişim Fakültesi, 27-28 Nisan 2006, s.181. 
110 Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla Đlişkiler, Đstanbul, Salyangoz Yayınları, 2004, 
s.24-25. 
111 Vural vd, a.g.e., s.182. 
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e-posta aracılığıyla da gerçekleştirilmektedir. E-postayla yapılan araştırmalar 

çeşitli hedef kitlelerden veri toplamak ve bilgi edinmek için önemli seçenek 

sunmaktadırlar.112 

Kurum içi ya da şirket içi tanıma çalışmalarında ise çalışanlara yönelik 

takiplerin yapılması, onların istek ve beklentilerinin belirlenmesi, performans 

ölçümü, alınan kararlara katılımın sağlanması, bayiler ve şubelere dair bilgilerin 

edinilmesi aşamalarında yeni iletişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. 

Sadece kurum içi iletişime imkân veren, dışarıdan erişimi olmayan, çalışanların 

erişimine izin veren intranet özellikle kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında 

personel ile iletişim kurulmasını sağlamaktadır.113 Intranet ile her düzeydeki 

çalışanın şirket politikasıyla ilgili görüş ve önerilerini derlemek mümkündür.114 

Böylece intranet sayesinde sadece iletişim değil çalışanlara yönelik anket ve 

araştırmalar yapmak da mümkün olmaktadır. Çalışanların takip edilmesi, 

personel değişiklikleri, bölümler arasında bilgi alışverişi de yine halkla ilişkiler 

ve tanıtım uzmanları tarafından intranet aracılığıyla yapılabilmektedir.  

Kurum dışı kullanıcılar ile iletişime olanak veren extranet aracılığıyla 

müşterilerle belirli düzeyde erişim sağlanabilmektedir. Geçerli bir kullanıcı adı 

ve parolası temin eden kurum dışından kurum çalışanlarına ulaşmak115 ve 

tanıma amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmek mümkündür. 

3.5. Halkla Đlişkiler ve Tanıtımın Tanıtma Fonksiyonu ve Đnternet 

Yeni iletişim teknolojilerinin iletişim modelleri üzerinde gerçekleştirdiği 

dönüşüm, halkla ilişkiler ve tanıtım disiplinine yeni olanaklar sunmaktadır.116 

Örneğin önceleri internet üzerinden sadece bilgi toplama, yazılı olarak iletişime 
                                                
112 Sema Yıldırım Becerikli, “Üniversite Kütüphaneciliğinde Halkla Đlişkilerin Kullanım 
Biçimleri Üzerine Bir Tartışma: Yeni Đletişim Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar” ÜNAK 
Sempozyumu (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), Ankara, Başkent 
Üniversitesi, 26 Eylül 2003, s.320. 
113 Güçdemir, a.g.e., s.88. 
114 Kadıbeşgil, a.g.e., s.95. 
115 Ayla Okay, Yeşim Güçdemir, “Halkla Đlişkilerde Đnternet Uygulamaları: Bugüne ve 
Geleceğe Dair Bir Bakış”, Dünden Bugüne Halkla Đlişkiler, Ed. Metin Işık, Mustafa Akdağ, 
Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2009, s.245. 
116 Becerikli, a.g.e., s.319. 
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geçme gerçekleştirilirken artık hem sesli hem de görüntülü iletişim kurmak 

mümkündür.  

Đnternet üzerinden sesli ve görüntülü konferanslar, seminerler 

düzenlenebilmekte, kurum, ürün ve hizmetler ilgili reklamlar sunulabilmekte, 

çeşitli aktiviteler gerçekleştirilebilmektedir. Đnternetin olanaklar halkla ilişkiler 

ve tanıtımın tanıtım fonksiyonu için sınırsız olanaklar sunmaktadır. Halkla 

ilişkiler ve tanıtım departmanları kurumu tanıtmak, kurumsal duyuruları 

yapmak, hedef kitlelere ilgili bilgiler sunmak gibi tanıtım faaliyetlerin büyük bir 

kısmı internet ortamına taşınmıştır. Kurum kimliği ve imajı oluşturmada, hedef 

kitlelere kurumsal kültür ve imajın yansıtmada da yine internet sınırsız 

olanaklar sunmaktadır.117  

Halka ilişkiler ve tanıtımın, tanıma faaliyetleri için kullandığı intranet ve 

extranet; tanıtım amaçlı da kullanılmaktadır. Günlük haberler ve dergiler, video 

görüntüleri, kurumla ilgili haber ve duyuruların çalışanlara iletilmesi bu yolla 

sağlanmaktadır. Böylece halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları tarafından 

kurum içi iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde, intranetin yoğun ve yaygın olarak 

kullanımını olanaklı kılmaktadır.118  Gerek intranet gerek extranet ile kurum içi 

faaliyetlerin duyurularının yanı sıra, ürün ve hizmet duyuruları, yıllık raporlar, 

kataloglar, mektuplar iç müşterilere kolaylıkla iletilebilmektedir. 

Web siteleri ile kuruma, ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım faaliyetleri, 

internet üzerinden düzenlenen sergiler, sosyal sorumluk kampanyaları, 

promosyon çalışmaları ürün ve hizmetlerin konumlandırılması için 

yapılandırılan bilgisayar oyunları, tanıtım amaçlı kullanılan e-postalar, sohbet 

odaları, forumlar, basın odaları, basın konferansları, elektronik bültenler, 

gazeteler, dergiler, broşür ve kataloglar gibi tanıtım materyalleri kurumların ve 

işletmelerin dış hedef kitleye ulaşmada internet üzerinden kullandığı tanıtım 

araçları arasında yer almaktadır. Bunun dışında internet, kriz ortamlarında hızlı 
                                                
117 Vural vd, a.g.e., s.183. 
118 Mesude Canan Öztürk, “Đnternetin Sunduğu Halkla Đlişkiler Uygulamaları”, Dünden 
Bugüne Halkla Đlişkiler, Ed. Metin Işık, Mustafa Akdağ, Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 
2009, s.263. 
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bir şekilde bilgi akışını da sağlamaktadır. Bu nedenle krizin önüne geçmek ve 

kontrolü ele almak için sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmiştir.119  

Hedef kitlelerle iletişimde özellikle basın mensuplarıyla iletişimde ve 

basın bülteni gönderiminde e-postalar kullanılırken, tanıtım amaçlı her türlü 

içeriğin dünyanın her köşesine, herkese ve her an ulaştırılmasında da web 

sayfaları kullanılmaktadır. Gerek tanıma gerek tanıtma amaçlı olsun internet ve 

internetin sunduğu araçlar, bugün halkla ilişkiler ve tanıtım birimleri tarafından 

en çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan araçlardır. Ancak teknolojiyi 

kullanan kurum ve kuruluşların oranının hızlı artmasına rağmen, hâlâ tam 

anlamıyla kullanamayan kurum ve işletmelerin olduğu da bir gerçektir. Bu 

bağlamda gerek kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gerek ticari kuruluşların; 

interneti özellikle web sitelerini, tanıma ve tanıtım amaçlı kullanımlarıyla ilgili 

pek çok araştırma yapılmıştır.   

Đnternetten tanıma amaçlı faydalanılmasına ilişkin Tarhan’ın120 belediye 

sitelerini incelediği araştırmada; belediyelerin web siteleri üzerinden 

vatandaşların istek, şikâyet ve temennilerini belirlemeye yönelik tanıma çabası 

içinde oldukları görülmüştür. Belediyelerin yapmış oldukları faaliyetlerin halka 

tanıtımı için de web sitelerine başvurdukları saptanmıştır. 

Öztürk ve Ayman’ın121 çalışmasında işletmeler web sitelerini bilgi verme 

amaçlı olarak oldukça başarılı bir şekilde kullandıkları görülmüştür. Bu durum 

işletmelerin web sayfaları aracılığıyla hedef kitleye kurumu tanıtmalarına istekli 

olduklarını göstermiştir. Okay ve Canpolat’ın122 araştırmasına göre de 

kuruluşlar esas olarak web sitelerini tanıtım amaçlı oluşturmuşlardır. Her iki 

araştırmada da web sitelerinin tanıtım amaçlı kullanılması sevindirici bir unsur 

                                                
119 Vural vd, a.g.e., s.183. 
120 Ahmet Tarhan, “Halkla Đlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak Đnternet: Belediyelerin 
Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz”, Selçuk Đletişim Dergisi, Ocak 2007, s.93. 
121 Öztürk vd, a.g.e., s.64-65. 
122 Aydemir Okay, Nesrin Canpolat, “Halkla Đlişkiler ve Hedef Kitleyle Đletişimde Kurumsal 
Web sitelerinin Đncelenmesi”, Yeni Đletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 
Đstanbul, Marmara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006, s.452-453. 
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olarak görülürken, önemli bir hedef kitle olan medya ile ilişkilerde ve hedef 

kitleyle iletişim kurmada web sayfalarının yetersiz kalmaları önemli eksiklikler 

olarak ortaya çıkmıştır. 

3.6. Đnternetin Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Alanına Kazandırdığı 

Olanaklar ve Getirdiği Sorunlar 

Yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle iş dünyası ve tüm 

sektörler etkilenmekte ve değişime uğramaktadır. Bir yandan bu teknolojilerin 

getirdiklerine uyum sağlamaya çalışan işletmeler, diğer yandan da sürekli 

yenilikleri takip etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu gün internet dünyayı belli 

başlı yönlerde değiştiren teknolojik gelişmelerin en sonuncusudur.123 Đnternet 

zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran bir iletişim aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Đnternet adresi yani web sitesi veya e-posta hesabı olmayan bir kartvizit, 

eski döneme ait bir müdür veya işletme olduğunun işareti olarak kabul 

edildiği124 günümüzde artık işletmelerin neredeyse tamamı internet üzerindeki 

yerlerini almışlardır.  Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı da bu değişim ve 

dönüşüme seyirci kalmamış, çalışmalarını ve uygulamalarını eş zamanlı iletişim 

sunan internet ortamına taşımıştır. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım açısından bakıldığında internet uzmanlara pek 

çok avantaj sağlarken aynı zamanda bazı sorunları da getirmiştir. 

Đnternet aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimle “eşik bekçileri” olarak 

adlandırılan basın mensuplarının filtreleme görevi yani Tapscott’un125 

“aracısızlaşma” olarak tabir ettiği aracılar ortadan kalkmakta ve halkla ilişkiler 

uzmanları kontrolü ele almaktadırlar. Özellikle web, halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanlarına; haber medyasındaki editörler gibi geleneksel filtreleme ve eşik 

bekçilerini aşarak, kamularıyla doğrudan iletişim kurmak için yetki 

                                                
123 John A. Bargah, Katelyn Y. A. McKenna, “The Internet and Social Life”, Annual Review of 
Psychology, No:55, 2004, s.575. 
124 Dan Tapscott, Dijital Ekonomi, Çev. Ece Koç, Đstanbul,  Koçsistem Yayınları,  1998, s.18. 
125 A.e., s.51-52. 
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vermektedir.126  Böylece uzmanlar tarafından kontrol edilebilen mesajlar 

doğrudan hedef kitleye iletilebilmektedir. 

Ancak internetin sınırsız bilgi sunması ve her geçen gün artan içeriğiyle 

kullanıcılar bilgi bombardımanına tutulmaktadır. Kullanıcılar bilgi yığını içinde 

enformasyon şoku yaşayacağı için halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının hedef 

kitlenin dikkatini çekmek ve diğer web siteleri arasından sıyrılmalarını 

sağlamak zorlaşmaktadır. 

Đnternet halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarına kurumları ile ilgili bilgiyi 

yaymada sınırsız seçenek sunmaktadır. Kitlelerin artık bilgiyi nasıl alacağına 

dair daha çok seçeneği bulunmaktadır. Ancak diğer yandan bunun olumsuz yanı 

da basın mensupları haber ve bilgi edinmek için artık uzmanlara bağımlı 

değildir ki bu da kurumun mesajını ve olumsuz yayınları kontrol etmeyi daha 

güç bir hale getirmiştir. 

Đnternet hem kriz için yeni bir kaynak hem de kriz yönetimi için yeni bir 

araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriz anında internete kesintisiz ulaşım 

günümüzde çok hassas bir konudur.127 Đnternetin hızla yaygınlaşması ve internet 

kullanıcı sayısının artmasıyla dünyanın her hangi bir yerinde gelen bir krizin 

çok hızlı bir şekilde tüm insanlara ulaşması mümkün olmaktadır. Bu nedenle 

halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının, kriz esnasında kamuoyunu aydınlatmak 

ve kriz iletişimini sağlamak için interneti kullanmaları önem taşımaktadır. 

Böylece krizden fırsat yaratmak mümkün hale gelmiş olacaktır.128  

                                                
126 Lynee M. Sallot, Lance V. Porter, Carolina Acosta-Alzuru, “Practitioners’ Web Use and 
Perceptions of Their Own Roles and Power: A Qualitative Study”, Public Relaitons Review,  
C.XXX, No:3, 2004, s.273. 
127 Kirk Hallahan, “Protecting an Organizatin’s Digital Public Relations Assets”, Public 
Relaitons Review,  C.XXX, No:3, 2004, s.266. 
128 Aydemir Okay, “Kriz Yönetimi ve Halkla Đlişkiler”, Đletişim Fakültesi Dergisi, C.II, No:12,  
2002, ss.474-475. 
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BÖLÜM IV  
 

HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ALANINDA WEB 
SĐTELERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐNĐN ĐSTANBUL 

RESTAURANTS WEB SĐTESĐ ÜZERĐNDEN ĐNCELEMESĐ 

Đnternetin halkla ilişkiler ve tanıtımın tanıtım boyutu için web sitelerinin 

kullanımına yönelik çözümleme yapılan bu bölümde; 

http://istanbulrestaurants.com web sitesi üzerinden belirlenen restoran 
işletmelerinin web siteleri incelenmiştir. 

4.1. Restoran Web Sitelerinin Tanıtım ve Đletişim Amaçlı 

Kullanımına Yönelik Yapılan Đçerik Analizinin Bulgu ve Yorumları  

Đstanbul’da hizmet veren restoranların ve dünya çapında zincir fast food 

restoranların Türkiye web sitelerinin incelendiği bu bölümde restoranların web 

siteleri  

Şekil 4: Đstanbul Restaurants Web Sitesinde Top 5’e Giren Đlk Üç Restoranın 

Karşılaştırılması 
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“Kullanım Kolaylığı” kategorisine göre Đstanbul Restaurants sitesine 

kayıtlı restoranlardan tıklanma oranına göre belirlenen ilk üç restoranın web 

siteleri incelendiğinde Dominos Pizza ile Ulus 29’un yüzdelik değerlerinin 

%33,3 ile eşit olduğu, Leb-i Derya’nın ise %66,6 olduğu görülmüştür. Dominos 

Pizza ile Ulus 29’un kullanım kolaylığı kategorisinde eşit çıkan yüzdelik 

dilimler alt kategoriler bazında değerlendirildiğinde farklılık göstermektedir. 

Her iki sitenin ilk açılımında çıkan hareketli reklamlar, videolar, bilgi 

pencereleri ve grafiklerin yoğun bir şekilde kullanıldığı, buna karşın Lebi 

Derya’nın web sitesinde bu tür kullanımların bulunmadığı gözlenmiştir. 

Kullanıcılar için karmaşık ve içeriği fazla olan web sitelerinde önemli bir 

yardım aracı olan site haritası sadece Dominos Pizza’nın sitesinde bulunmakta, 

diğer iki restoranın sitesinde ise bulunmamaktadır. Site içi arama kolaylığı 

sağlayan arama motoru ise hiçbir restoranın sitesinde yer almamaktadır. Her üç 

restoranın web sitelerinin ana sayfasında başka web sitelerine bağlantı (link) 

vermedikleri görülmektedir. Dil seçeneği olarak Đngilizcenin sunulduğu ve bu 

özelliğin etkin bir şekilde kullanıldığı restoranlar Ulus 29 ve Leb-i Derya’dır. 

Dominos Pizza gibi dünya çapında tanınan bir zincir restoranın ise bir dil 

seçeneğinin olmadığı görülmüştür. 

Basını web sitesine çekmek ve basın mensuplarının siteyi ziyaret 

etmelerini sağlayabilmek için “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde 

değerlendirilen restoranların web sitelerinden Dominos Pizza’nın %85,7 ile 

önde olduğu; Ulus 29’un ise %57,1 ve Leb-i Derya’nın %42,8 oldukları 

görülmektedir. Alt kategoriler açısından bakıldığında; Leb-i Derya ve Dominos 

Pizza’nın web siteleri “Ana sayfa” ibaresi ile her sayfadan ana sayfaya erişim 

imkânı sunarken Ulus 29’un sitesinde böyle bir ibare olmadığı fakat site 

menüsünün her sayfanın solunda sabit kalarak değişmediği görülmektedir. Web 

sitelerinde kullanıcıların iç sayfalardan ana sayfaya kolayca ulaşmalarında, her 

sayfada bir ana sayfa düğmesi olması veya iç sayfaların menünün altında 

açılmasının etkili olduğu görülmektedir. Ulus 29 ve Dominos Pizza ana 

sayfalarında işletme hakkında bilgi verirken ya da bilgi verici bağlantıları 

sunarken, Leb-i Derya’nın ana sayfasında işletme ile ilgili bilgi verici içeriklerin 
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olmadığı ya da her hangi bir bağlantının verilmediği gözlenmiştir. Đşletmelerin 

kurum kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili içeriklerin sadece Dominos 

Pizza’nın web sitesinde olduğu, ancak kurumsal imajın bir parçası olan logonun 

her üç restoranın sitesine de taşınmış olduğu görülmektedir. Her üç restoranın 

sayfalarının 4 saniyeyi geçmeyecek şekilde hızlı olarak yüklendiği; ancak 

basına yönelik linklerin sadece Dominos Pizza’nın sitesinde kolayca 

görüntülendiği; Leb-i Derya ve Ulus 29’un sitelerinde hızlı yüklenmediği 

gözlenmektedir. Hiçbir restoranın web sitesinde son güncelleme tarihinin 

belirtilmediği görülmektedir. Kullanıcılar için web sitesindeki bilginin güncel 

olduğunu bilmek bazı yanlış anlamaları önleyecektir.  Örneğin menü içeriğini 

fiyatlarıyla birlikte veren bir restoran için menünün güncel olduğunu ve 

güncelleme tarihini bildirmesi önem taşımaktadır. 

“Basına Uygunluk” kategorisinde %45,5 ile Dominos Pizza ilk sırada yer 

alırken, onu %18,2 ile Ulus 29 takip etmektedir. Domimos Pizza, Leb-i Derya 

ve Ulus 29’un sitelerinin basına karşı çekicilik kategorisinde çıkan yüzdelik 

değerleri, basına yönelik kategori olan “Basına Uygunluk” kategorisinde 

değerlendirildiğinde tutarlı olmadıkları görülmektedir. Üç restoranın da 

sitesinde basınla ilgili bu iki kategori arasında belirgin bir fark ortaya 

çıkmaktadır. Sitelerin basına uygunluk yüzdeleri, basına karşı çekicilik 

yüzdelerinin yarısı veya yarısının çok daha altında olarak kaydedilmektedir. Bu 

bağlamda sitelerin basın mensuplarını web sitelerine çekmekte başarılı 

sayılırken; basına yönelik içerikler açısından yetersiz kaldığını söylemek 

mümkündür. Ortaya çıkan bu çelişkili durumun sonucunda, siteleri ziyaret eden 

basın mensupları kendilerine yönelik içerikler bakımından siteleri eksik bulacak 

ve restoran işletmesiyle ilgili olumsuz izlenimlere kapılacaklardır. 

11 alt kategoriden sadece birini sunan Leb-i Derya ise %9,1 ile sonuncu 

sırada yer almaktadır. Basın mensuplarının iletişime geçeceği ve her türlü basın 

içeriğini doğrudan temin edebileceği Halkla Đlişkiler ve Tanıtım departmanına 

ait iletişim bilgileri hiçbir restoranın web sitesinde bulunmamaktadır. Yine 

hiçbir restoranın web sitesinde hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla işletmenin 
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önde gelenleriyle ilgili her hangi bir biyografi bulunmamaktadır. Basın için 

ayrılan basın odası sadece Dominos Pizza’nın sitesinde yer aldığı ancak bunun 

da ana sayfada basın mensuplarının kolay bir şekilde ulaşabilecekleri bir yerde 

olmadığı, iç sayfalarda olduğu gözlenmiştir. Leb-i Derya ve Ulus 29 ise web 

sitelerinde hiçbir şekilde basın odası bölünme yer vermemektedirler. Restoranla 

ilgili basında çıkan haberlere Ulus 29 ve Dominos Pizza’nın yer verdiği, Leb-i 

Derya’nın ise hiçbir şekilde kendileriyle ilgili basında yer alan haberleri web 

sitelerine taşımadıkları görülmektedir. Đşletmenin kuruluşundan beri tarihine yer 

verildiği tarihçenin sadece Dominos Pizza’da bulunduğu diğer iki restoranın 

sitesinde ise bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bu üç restorandan hiçbirisinin 

sitesinde basın mensuplarının kolaylıkla erişebilecekleri indirilebilir grafik, 

resim, video ile elektronik ortamdan temin edebilecekleri basın içerikleri ve 

arama yapabilecekleri bir basın arşivi bulunmadığı görülmektedir. Her üç 

restoran da mekânları ile ilgili haberler ve duyurulara yer verirken, hiç birisi 

kendisiyle ilgili hikâyelere ya da yaşanmış olaylara yer vermemektedir. 

“Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre Dominos Pizza 

%80’lik bir açık fark ile ön sırada bulunmakta ve neredeyse tam bir interaktiflik 

örneği göstermektedir.  Leb-i Derya ve Ulus 29’un siteleri ise %20 ile eşit 

düzeyde kullanıcılarıyla karşılıklı iletişimde bulunmaktadırlar. Alt kategoriler 

bağlamında ise; her üç restoranın da telefon, faks ve elektronik posta şeklinde 

temel iletişim bilgilerini verdiği görülmektedir. Müşterilerden gelecek 

geribildirimleri sağlayan öneri, şikâyet ve yorum bölümlerinin sadece Dominos 

Pizza’nın sitesinde olması, diğer iki restoranın sitesinde olmaması ise dikkat 

çekici bir noktadır. Bununla birlikte milyonlarca internet kullanıcısının 

birbirlerine haber gönderdikleri ve tartıştıkları, sohbet ettikleri haber ve sohbet 

forumlarının diğer iki restoran gibi Dominos Pizza’nın sitesinde de bulunmadığı 

fark edilmektedir. Dominos Pizza siteye üyelik imkânı ve tek soruluk küçük bir 

anketi site ziyaretçilerine sunarken diğer iki restoranın sitelerinde üyelik ve 

ankete yer verilmediği görülmektedir. 
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Restoranların sitelerine “Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde Dominos 

Pizza’nın sitesi %71,5 ile öne çıkarken, Leb-i Derya ve Ulus 29’un siteleri 

%42,9 ile aynı orana sahip oldukları görülmektedir. Alt kategoriler açısından 

değerlendirildiğinde; mekânda yapılan etkinliklerin yer aldığı etkinlik takvimi 

üç restoranın sitesinde de yer almadığı fark edilmektedir. Sıkça sorulan sorular 

ve sorular-cevaplar bölümüne sadece Dominos Pizza’nın yer verdiği, diğer iki 

restoranın ise sitelerinde böyle bir bölüme yer vermedikleri görülmektedir. Leb-

i Derya ve Dominos Pizza’nın menü içeriklerini sitelerine aktardıkları, Ulus 

29’un ise böyle bir menü tanıtımını web sitesi üzerinden yapmadığı 

görülmektedir.  Leb-i Derya ve Ulus 29’un sitelerinde mekâna ait fotoğrafların 

yer aldığı galeri bölümü bulunurken, Dominos Pizza’nın sitesinde şubelerine ait 

görsel içerikler bulunmamaktadır. Đnternet kullanıcılarına site üzerinden 

çevrimiçi (online) rezervasyon ya da sipariş imkanını sadece Dominos Pizza’nın 

sunduğu diğer iki restoranın böyle bir hizmeti olmadığı dikkati çekmektedir. 

Ulus 29 ve Dominos Pizza promosyon ve indirim fırsatlarını siteleri üzerinde 

yürütürken, Leb-i Derya’nın sitesinde böyle bir durum söz konusu 

olmamaktadır. Her üç restoranın da ulaşım bilgileri olduğu görülmektedir. 

Restoranların konumu krokilerle desteklenmektedir. 
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Şekil 5: Fast Food Restoranların Türkiye ve Uluslararası Web Sitelerinin 

Karşılaştırılması 
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food” uluslararası restoran zincirlerinden tıklanma oranına göre ilk üç restoran 

Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken (KFC) ve Burger King (BK) 

belirlenmiştir. Bu restoranların Türkiye ve yurt dışındaki web siteleri 5 ana 

kategori altında incelenmiştir.  

“Kullanım Kolaylığı” olan ilk kategoriye göre yapılan değerlendirmede, 

fast food restoranların uluslar arası sitelerinin %44,4; Türkiye sitelerinin %22,2 

kullanım kolaylığına sahip olduğu görülmektedir. Bu restoranların yurt 

dışındaki orijinal sitelerinin Türkiye’deki sitelerine göre iki katı daha kolay bir 

kullanım yapısına sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında hem 

Türkiye sitelerinin hem de uluslar arası sitelerin ilk açılımı sırasında sitelerin 

kolay bir şekilde görüntülenmediği görülmektedir. Bunun nedeni de grafiklerin 

yoğun bir şekilde kullanılmış olmasıdır.  Özellikle ana sayfada yer alan 

hareketli grafikler, reklamlar ve videolar sitelerin yavaşlamasına neden 
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olmaktadır. Sitelerin ilk açılımında bu grafiklerin yüklenmesi zaman almakta ve 

site hemen açılamamaktadır. Hem Türkiye hem de uluslar arası sitelerde; 

kullanıcılar için aradıkları içerikleri bulmada büyük kolaylık sağlayan site 

haritasının yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir. Kullanıcılar için 

kolaylık sağlayan bir başka araç olan site içi arama motorunun; Türkiye siteleri 

tarafından hiç kullanılmadığı, uluslar arası sitelerde ise kullanımının biraz daha 

yaygın olduğu görülmektedir. Türkiye sitelerinde, yurt dışı sitelerine göre ana 

sayfadan başka sitelere bağlantıların daha az sayıda olduğu görülmektedir. 

Kullanıcılar için ana sayfada sadece kurumun kendisiyle ilgili içeriklerin olması 

ve kullanıcıları ana sayfadan başka sitelere yönlendirmemek gerektiği için 

bağlantıların olmaması önem taşımaktadır. Türkiye sitelerinin hiçbirisinde dil 

seçeneği sunulmazken, uluslar arası sitelerde ikinci bir dil alternatifi daha 

yaygın olarak görülmektedir. Uluslar arası sitelerde dil seçeneği olarak 

Đspanyolca verildiği görülmektedir. Türkiye sitelerinde ise ulusal çaptaki bu 

restoranların Đngilizce veya başka bir dil alternatifi sunmamış olmaları kullanım 

kolaylığı kategorisinde ortaya çıkan en önemli eksiklik olduğunu söylemek 

mümkündür. 

“Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde değerlendirildiğinde; uluslar arası 

siteler %76,2, Türkiye siteleri %66,6 ile basına karşı çekici oldukları 

görülmektedir. Yüzdelik değerlendirmede; basının web sitesini ziyaret etmesini 

sağlayabilmek için Türkiye ile yurtdışı siteleri arasında çok belirgin bir fark 

ortaya çıkmadığı görülmektedir. Alt kategorilerde yapılan değerlendirmede; 

hem uluslar arası sitelerde hem de Türkiye sitelerinde her sayfadan ana sayfaya 

erişim imkânı sunulduğu ve kurumsal restoran logolarının internet ortamına 

taşındığı görülmektedir. Yurt dışı sitelerinin hepsinde; ana sayfada işletme 

hakkında bilgilerin, kurum kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili 

içerikler için bağlantıların yer aldığı ve basına yönelik bağlantıların hemen 

yüklendiği tespit edilmiştir. Türkiye sitelerinde ise işletme hakkında 

bilgilendirmeye daha az yer verildiği ve kurumun misyon ve vizyonu ile ilgili 

içeriklerin eksiliği görülmektedir. Bu bağlamda; Türkiye sitelerinin kurum 

kimliğini siteye yansıtmakta yetersiz kaldığını söylemek mümkündür. Uluslar 
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arası sitelerde özellikle hareketli grafiklerin ve videoların yoğun kullanımından 

dolayı sayfaların yüklenme hızında bir düşme olmakta ve genel olarak 

sayfaların açılması 4 saniyeden daha uzun sürmektedir.  Türkiye sitelerinde de 

yoğun olarak kullanılan grafiklere rağmen iç sayfaların yüklenmesi ve 

görüntülenmesi genellikle 4 saniyeyi geçmemektedir. Türkiye sitelerinde grafik 

ve video kullanımı sayfaların yüklenme hızını etkilemezken, yurt dışı sitelerinde 

etkilediği görülmektedir. Türkiye sitelerinden sadece birinde (KFC) basına 

yönelik bağlantı bulunmamakta ve bu da önemli bir eksiklik olarak ortaya 

çıkmaktadır. Diğer sitelerde ise basına yönelik bağlantıların hemen yüklendiği 

görülmektedir. Zincir fast food restoranların Türkiye ve yurt dışı sitelerinin 

hiçbirisinde güncelleme tarihi yer almamaktadır. Böylece siteye eklenen 

içeriklerin güncel olsalar dahi ne zaman eklendiği bilinmemektedir. Bu durum 

menülerini internet üzerinden sunan bu restoranların fiyat ve kampanyaları ile 

ilgili karışıklıklara ya da kullanıcılar tarafından yanlış anlamalara neden 

olabilmektedir. 

“Basına Uygunluk” kategorisinde uluslar arası siteler %81,8;  Türkiye 

siteleri %33,3 olarak görülmektedir. Türkiye ile yurt dışındaki sitelerin basına 

yönelik değerlendirilmesinde aralarında %50’ye yakın bir fark olduğu açıkça 

görülmektedir. Yurt dışındaki sitelerin çok gerisinde kalan Türkiye siteleri 

%66,6 ile basına karşı çekici olarak görünürken; basına uygunluk açısından 

değerlendirildiğinde %33,3 ile yarı yarıya bir farkla çeliştiği görülmektedir. Bir 

başka değişle Türkiye siteleri basın mensuplarını web sitelerine çekmekte 

başarılı sayılırken; basına yönelik içerikler açısından yetersiz kalmaktadır. 

Ortaya çıkan bu çelişkili durumun sonucunda, siteleri ziyaret eden basın 

mensupları kendilerine yönelik içerikler bakımından siteleri eksik bulacak ve 

hayal kırıklığının ötesinde kurumla ilgili olumsuz izlenimlere kapılacaklardır.  

Alt kategoriler değerlendirildiğinde, Türkiye sitelerinin hiçbirisinde 

Halkla Đlişkiler ve Tanıtım departmanına ait doğrudan iletişim bilgilerinin 

verilmediği görülmektedir. Yurt dışındaki sitelerde ise genellikle her bölümle 

ilgili yetkili kişilerin isimleri ve onlara doğrudan ulaşmak için iletişim bilgileri 
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detaylı bir şekilde yer almaktadır. Uluslar arası sitelerde kurumun önde 

gelenlerinin hedef kitleye tanıtılmasına daha fazla önem verildiği ve site 

üzerinden biyografilerinin verildiği görülürken Türkiye sitelerinde böyle bir 

yaklaşım görülmemektedir. Kurumu hedef kitlesine yakınlaştıran bu durum, 

Türkiye sitelerinde olmadığı için ülkemizde bu kurumların daha kapalı olmasına 

ve hedef kitle tarafından çok iyi tanınamamasına neden olmaktadır. Uluslar 

arası sitelerin hepsinde basın odası bölümü, basın bültenleri, temel veriler, 

elektronik basın içerikleri bulunmaktadır.  Türkiye sitelerinde ise basın odası 

bölümü sadece iki restoranın sitesinde bulunmaktadır ve genellikle basın 

bültenleri gibi temel veriler yer alırken elektronik basın içerikleri çok az ve 

yetersiz bir oranda yer almaktadır. Hem yurt dışı hem de Türkiye sitelerinin 

basında kendileriyle ilgili yer alan haberlere yeteri kadar yer vermediği ve 

önemsemediği görülmektedir. Restoranların kuruluş öyküleri ve tarihçelerinin 

genel olarak hem uluslar arası sitelerde hem de Türkiye sitelerinde yer aldığı 

görülmektedir. Böylece kurumların kendilerini hedef kitlelerine tanıtmak 

eğilimi içinde olduklarını söylemek mümkündür. Türkiye sitelerinin 

hiçbirisinde indirilebilir grafik, video, resim gibi içerikler bulunmamakta; 

uluslar arası sitelerde ise bu tarz içeriklere ulaşmanın ve indirme yapabilmenin 

imkânı bulunmaktadır Araştırılabilir basın arşivi Türkiye sitelerinin hiç 

birisinde yer almazken, uluslararası sitelerin hepsinde yer almaktadır. Basın 

mensupları için önemli olan araştırılabilir arşiv hem zamandan tasarruf 

sağlamakta hem de eski basın bültenlerine rahatlıkla ulaşmalarını sağlamaktadır. 

Yurt dışı sitelerinin bu özelliği çok yerinde kullandıkları, Türkiye sitelerinin ise 

bu eksikliği kapatmaları gerektiğini söylemek mümkündür. Restoran ve 

ürünlerle ilgili haber ve duyurulara hem uluslar arası sitelerin hem de Türkiye 

sitelerinin önem verdiği görülmektedir. Böylece internetin haber ve duyuruların 

iletilmesinde bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir.  Yurt dışı sitelerinde 

restoranla ilgili hikâye ya da yaşanmış olaylara genellikle yer verildiği 

görülürken, Türkiye sitelerini hiçbirisinde yer verilmediği görülmektedir. 

“Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre Türkiye siteleri 

%53,3, yurt dışındaki siteler ise %40 ile interaktif yapıda oldukları 
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görülmektedir. Türkiye sitelerinin, yurt dışındaki sitelere göre daha fazla 

interaktif bir yapıda olduğunu ve hedef kitleleriyle daha fazla karşılıklı 

iletişimde bulunduklarını söylemek mümkündür. Sitelerin hepsinde telefon, faks 

ve elektronik posta gibi temel iletişim bilgileri bulunmaktadır. Bu da hepsinin, 

temel iletişim bilgilerinin internet üzerinden iletilmesine önem verdiğini 

göstermektedir. Öneri, şikâyet ve yorum bölümleri çoğunlukla sitelerin 

hepsinde yer almaktadır. Hem uluslar arası sitelerin hem de Türkiye sitelerinin, 

geri bildirimleri site üzerinden almaya çaba sarf ettiklerini söylemek 

mümkündür. Milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunan haber ve 

sohbet forumlarının hiçbir sitede yer almaması böylesine geniş nüfuzlu bir 

özelliğin kullanılmadığını ve bu konuda önemli eksikliklerin olduğunu 

göstermektedir. Siteye üyelik imkânını Türkiye sitelerinin, yurt dışı sitelerine 

göre daha fazla kullandığı görülmektedir. Bir başka geribildirim aracı olan 

anketlerden hem Türkiye sitelerinde hem de yurt dışı sitelerinde yeteri kadar 

yararlanılmadığı, anketlere neredeyse hiç önem gösterilmediği görülmektedir. 

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde uluslar arası sitelerin %76,2, 

Türkiye sitelerinin %57,1 olduğu görülmektedir. Uluslar arası sitelerin Türkiye 

sitelerine göre daha iyi bir tasarım ve yapıda olduğu görülmektedir. 

Etkinliklerin yer aldığı ve tanıtımlarının yapıldığı etkinlik takvimi, uluslar arası 

sitelerde Türkiye sitelerine göre daha fazla kullanılmaktadır.  Sıkça sorulan 

sorular ve sorular-cevaplar bölümü Türkiye sitelerinde neredeyse hiç yer 

almazken uluslar arası sitelerde daha fazla yer aldığı görülmektedir. Đncelenen 

sitelerin hepsinde menü içeriklerinin internet ortamına taşındığı ve menü 

tanıtımının web siteleri üzerinden yapıldığı görülmektedir. Görsel içeriklerin yer 

aldığı galeri bölümü Türkiye sitelerinin hiçbirisinde yer almamakta, uluslar 

arası sitelerin de sadece bir tanesinde yer almaktadır. Đnternetin kullanıcılara 

sağladığı en önemli avantajlardan biri olan site üzerinden çevrimiçi (online) 

rezervasyon ya da sipariş imkanını, sadece bir restoran hariç tüm fast food 

restoranların sitelerinde sunduğu görülmektedir. Yine hem Türkiye hem yurt 

dışı siteleri; promosyonlar ve indirimler gibi çeşitli kampanyalarla ilgili 

bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı sitelerin internet üzerinden yapılan 



 125 

siparişlere özel indirimler ve promosyonlar uyguladıkları da gözlenmiştir. Bu da 

restoranların interneti kendi lehine yönelik kullanmaya başladıklarını ve 

interneti bu bağlamda iyi bir araç olarak kullandıklarını göstermektedir. 

Sitelerin tamamı şubelerinin adreslerini ve iletişim bilgilerini sumaktadır. 

Uluslar arası sitelerin hepsinin bu adresleri kroki ya da Google’ın sunduğu 

ücretsiz haritalarla desteklediği görülmektedir. Türkiye siteleri ise internetin 

sunduğu bu avantajı ne yazık ki yeteri kadar değerlendirememekte olduğu ve bu 

açıdan eksik kaldığı görülmektedir. 

Şekil 5a: Dominos Pizza Türkiye ve Uluslararası Web Sitelerinin Karşılaştırılması 
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göstermektedir. Her iki sitenin ilk açılımında çıkan hareketli reklamlar, videolar 

ve grafiklerin yoğun bir şekilde kullanılması sitelerin açılırken yavaşlamasına 

neden olmaktadır. Kullanıcılar için karmaşık olan web sitelerinde önemli bir 

yardım aracı olan site haritası sadece Türkiye sitesinde bulunmakta, yurt 

dışındaki sitesinde ise bulunmamaktadır. Site içi arama kolaylığı sağlayan 

arama motoru ise her iki sitede de yer almamaktadır. Her iki sitenin ana 

sayfasında başka web sitelerine bağlantı (link) vermedikleri, sadece kendileriyle 

ilgili içeriklere yer verdikleri görülmektedir. Böylece kullanıcıların ilgisi başka 

sitelere yönelmemektedir. Türkiye sitesinde dil seçeneği sunulmazken, uluslar 

arası sitede Đspanyolca ikinci bir seçenek olarak kullanıcıya sunulmaktadır. 

Đspanyolca olması ise Đngilizceden sonra Đspanyolcanın yaygın bir şekilde 

kullanılması olarak açıklanabilir. Uluslar arası bir zincir restoran olan Dominos 

Pizza’nın Türkiye sitesinde dil seçeneğine yer vermemesi ise ilgi çekici bir 

nokta olarak göze çarpmaktadır. Tüm dünya çapında tanınırlığı olan bir 

restoranın sitesinde Türkiye’de bulunan yabancıların göz önüne alınmaması 

Kullanım Kolaylığı kategorisinde ilginç bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Basının web sitesini ziyaret etmesini sağlayabilmek için “Basına Karşı 

Çekicilik” kategorisinde değerlendirildiğinde; Dominos Pizza’nın Türkiye sitesi 

%85,7, uluslar arası sitesi %71,4 ile basına karşı çekici oldukları görülmüştür. 

Alt kategoriler açısından bakıldığında; her iki sitenin “Ana sayfa” ibaresi ile her 

sayfadan ana sayfaya erişim imkânı sunduğu, ana sayfalarında işletme hakkında 

bilgi veren bağlantılara yer verdiği, kurum kimliğini yansıtan misyon ve vizyon 

ile ilgili içerikler için bağlantılara yer verdiği ve kurumsal Dominos logosunu 

internet ortamına taşıdığı görülmektedir. Türkiye sitesinde ana sayfada hareketli 

reklam videolarının kullanılmasına rağmen genel olarak sitenin görüntülenmesi 

4 saniyeyi geçmemekte ve sayfaların hızlı yüklendiği görülmektedir. Ancak 

uluslar arası sitesinde tüm ana sayfayı kaplayan hareketli görsellerin ve 

reklamların kullanılması genel olarak sitenin görüntülenmesini etkilemekte ve 

sayfaların yüklenme hızını düşürdüğü görülmektedir. Buna karşın basına 

yönelik linkler her iki sitede de hızlı bir şekilde yüklenmektedir, bu da basın 

mensupları için olumlu bir unsur olarak görülebilir. Her iki sitede de ne yazık ki 



 127 

güncelleme tarihine rastlanmamıştır. Bu da menülerini internet üzerinden sunan 

Dominos’un fiyat ve kampanyaları ile ilgili karışıklık ya da kullanıcılar 

tarafından yanlış anlamalara neden olabileceği izlenimini doğurmaktadır. 

“Basına Uygunluk” kategorisinde Dominos Pizza’nın uluslar arası sitesi 

%72,7;  Türkiye sitesi %45,5 olarak görülmektedir. Alt kategoriler 

değerlendirildiğinde, Dominos Pizza’nın Türkiye sitesinde Halkla Đlişkiler ve 

Tanıtım departmanına ait doğrudan bir iletişim bilgisinin bulunmadığı 

görülürken; uluslar arası sitesinde Basın Đlişkileri bölümü adı altında yetkili kişi 

ismi ve direkt elektronik posta adresinin yer aldığı görülmektedir. Her iki web 

sitesinde basını bilgilendirmek amacıyla işletmenin önde gelenleriyle ilgili her 

hangi bir biyografi içeriği yer almamaktadır. Basın için ayrılan basın odası her 

iki sitede de yer almaktadır ve basın bültenleri gibi temel veriler bu alanda 

verilmektedir. Ancak her iki sitede de; basın odası bölümü ana sayfada basın 

mensuplarının kolay bir şekilde ulaşabilecekleri bir yerde bulunmamakta, iç 

sayfalarda yer almaktadır. Her iki sitede de arama motoru yer almadığından, 

basın için bu bölüme ulaşmak zaman almakta ve zaman kaybına neden 

olmaktadır. Diğer yandan site haritasının sadece Türkiye sitesinde bulunması, 

basının işini kolaylaştırmakta ve ilgili bölüme doğrudan ulaşabilmektedir. 

Restoranla ilgili basında çıkan haberlere Türkiye sitesinde yer verilirken; uluslar 

arası sitesinde hiçbir şekilde Dominos Pizza ile ilgili basında yer alan haberlerin 

siteye taşınmadığı görülmektedir. Her iki sitede de restoranın tarihçesiyle ilgili 

bölüm bulunmaktadır. Türkiye sitesinde Dominos Pizza’nın daha çok Türkiye 

ile ilgili olan tarihçesinden ve şubelerinden bahsedilirken; uluslar arası sitesinde 

kronolojik olarak işletmenin kuruluşundan günümüze olan tarihçesine yer 

verilmektedir. Türkiye sitesinde basın mensuplarının kolaylıkla erişebilecekleri 

indirilebilir grafik, resim, video ile elektronik ortamdan temin edebilecekleri 

basın içerikleri ve arama yapabilecekleri basın arşivi bulunmazken uluslar arası 

sitede bunların hepsinin yer aldığı görülmektedir. Đndirilebilecek içeriklere ve 

basın bültenlerine ulaşmak için ise üyelik gerekmektedir. Her iki sitede de 

restoranla ilgili haberler ve duyurular yer alırken; restorana ait hikâyelere ya da 

yaşanmış olaylara yer vermediği görülmektedir. 
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Bir önceki “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde Türkiye sitesi büyük bir 

oranla (%85,7) basını çeken bir site olarak görülürken “Basına Uygunluk” 

kategorisinde %45,5’lik bir oranla şaşırtıcı bir şekilde çeliştiği görülmektedir. 

Basın mensuplarını siteye çeken; ancak sitenin ziyaret edildiğinde basına 

yönelik içerikler bakımından sitenin eksik bulunacağı ve hayal kırıklığı 

yaratmanın ötesinde kurumla ilgili olumsuz bir görüşün oluşacağı durumu 

kaçınılmazdır.  

“Đnteraktiflik” kategorisindeki değerlendirmeye göre Türkiye sitesi %80, 

yurt dışındaki sitesi ise %40 ile interaktif olduğu görülmektedir. Yüzdelik 

dilimlere bakıldığında Dominos Pzza’nın Türkiye sitesinin, yurt dışındaki 

sitesine göre iki kat daha fazla interaktif bir yapıda olduğunu ve hedef kitlesiyle 

daha fazla karşılıklı iletişimde bulunduğunu söylemek mümkündür. Alt 

kategorilerde ise; her iki sitede de telefon, faks ve elektronik posta gibi temel 

iletişim bilgilerinin verildiği görülmektedir. Geribildirimleri sağlamada önemli 

olan öneri, şikâyet ve yorum bölümleri Türkiye sitesinde bulunurken, uluslar 

arası sitesinde kullanıcılara yönelik böyle bir bölüm bulunmamaktadır. 

Milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunan haber ve sohbet forumlarının 

her iki sitede de yer almaması dikkat çekici bir noktadır. Her iki sitede de üyelik 

imkânı bulunmaktadır. Türkiye sitesi tek soruluk küçük bir anketi site 

ziyaretçilerine sunarken, uluslararası sitesinin böyle bir uygulaması olmadığı 

görülmektedir. 

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde Dominos Pizza’nın uluslar arası 

sitesinin %76,2, Türkiye sitesinin %52,4 olduğu görülmektedir. Alt kategoriler 

açısından değerlendirildiğinde; etkinliklerin yer aldığı etkinlik takvimi Türkiye 

sitesinde bulunmazken, uluslar arası sitesinde bulunmaktadır. Sıkça sorulan 

sorular ve sorular-cevaplar bölümü her iki sitede de yer almaktadır. Her iki 

sitede de menü içeriklerinin siteye aktarıldığı ve menü tanıtımının web sitesi 

üzerinden yapıldığı görülmektedir. Dominos Pzza’nın şubelerine ait görsel 

içerikler her iki sitede de yer almamaktadır. Đnternetin kullanıcılara sağladığı en 

önemli avantajlardan biri olan site üzerinden çevrimiçi (online) rezervasyon ya 
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da sipariş fırsatını her iki sitenin de kullandığı görülmektedir. Her iki sitenin 

menülerle ilgili kampanyalar ve promosyonların tanıtımı için ilgili bölümleri 

bulunduğu görülmektedir. Her iki sitede de şubelerin adresleri, telefon 

numaraları ve krokileri yer almaktadır. Türkiye sitesinde sadece Türkiye 

çapında şubelerin ulaşım ve iletişim bilgileri yer alırken, uluslar arası sitede 

ülke seçimi yapılarak istenilen şehirdeki Dominos Pizza şubesinin iletişim ve 

ulaşım bilgileri bulunmaktadır. 

Beş kategoride değerlendirilen restoranların web siteleri analiz edilirken, 

fast food restoranların sitelerinde sadece bu tarz hazır yiyecek hizmeti sunan 

restoranlara has bazı site içeriklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; çocuk 

menüleri, menülerin besin değerleri, kariyer fırsatı ve şube açma imkânı 

(franchising) olarak belirlenmiştir.  

Teknolojik alanındaki yenilikler, bugün çabuk hizmet veren restoraların 

gittikçe artmasını ve fast food olgusunun tüm dünyaya yayılmasını teşvik 

etmektedir. Böylece sosyal etki ve teknolojik gelişmeler, yemek yeme 

alışkanlığındaki devriminin bir parçası olmaktadır. Teknoloji sadece sosyal 

değişime sebep olmamakta, aynı zamanda karşı bir yanıt vermek zorunda 

bırakmaktadır. Son zamanlarda yiyecek endüstrisi değişen tüketici ihtiyaçlarını, 

bazen çelişerek, karşılamak için teknolojik yenilikleri göğe çıkarmıştır. Böylece 

şişmanlatma ve sağlıksız beslenme eleştirilerine maruz kalan fast food 

restoranların ortasında modern Amerika, gurme zevkler ve sağlıklı yiyeceklere 

takıntılı bir halde kendini bulmuştur. Salatalar, yoğurt, şekersiz dondurmalar, 

yağsız kurabiyeler, gurme kahvelerin hepsi fast food restoranlara ve genel 

eleştirilere birer ters tepki olarak ortaya çıkarılan ürünlerdir.1 Bu bağlamda fast 

food restoranlara özgü çocuk menüleri, menülerin besin değerleri, kariyer fırsatı 

ve şube açma imkânı (franchising) gibi içerikler tespit edilmiştir. 

                                                
1 Richard L. Nelson, “Public Relations in The Food and Beverage Industry”, The Handbook of 
Strategic Public Relations & Integrated Communications, Ed. by. Clarke L. Caywood, New 
York, McGraw-Hill, 1997, s.313-314. 
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Bu içerikler açısından incelenen restoranlardan Dominos Pizza’nın 

Türkiye sitesinde çocuk menüleri ve besin değerleri bulunmamakta, sadece 

kariyer yapmak isteyenler için iş başvuru formu ve şube açmak isteyenler için 

tüm bilgiler yer almaktadır. Böylece müşteriler dışında farklı hedef kitlelerine 

yönelik içeriklerin sitede yer aldığı görülmektedir. Uluslar arası sitesinde 

Türkiye sitesinden farklı olarak besin değerleri için ayrı bir bölüm 

oluşturulduğu ve kalori hesaplama gibi bir hizmetin sunulduğu görülmektedir. 

Çocuklara yönelik menüler burada da yer almamaktadır. Kariyer yapma ve şube 

açma imkânı sunan Dominos Pizza sitesinde ilgili bölümlerle hedef kitlelerine 

ulaşmaktadır. 

Şekil 5b: Kentucky Fried Chicken (KFC) Türkiye ve Uluslararası Web Sitelerinin 

Karşılaştırılması 
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Chicken’ın (KFC); Türkiye ve yurt dışındaki web siteleri incelenmiştir. 

“Kullanım Kolaylığı” kategorisine göre değerlendirildiğinde, KFC’nin uluslar 

arası sitesinin %66,6’lık bir yüzdelik ile %33,3 olan Türkiye sitesine göre iki 

kat daha kolay bir kullanım yapısına sahip olduğu görülmektedir. Alt 

kategoriler bazında değerlendirildiğinde her iki sitenin ilk açılımında çıkan 

hareketli reklamlara ve grafiklere rağmen sitelerin açılırken yavaşlamasına 

neden olmadığı ve kolay bir şekilde sitelerin görüntülendiği görülmektedir. 

KFC Türkiye sitesinde grafiklerin kullanım oranı daha fazla iken uluslar arası 

sitesinde hareketsiz olarak ve yoğun olmayan bir oranla sitede bulunduğu 

görülmektedir Her iki sitede de site haritasının bulunmaması kullanımı 

kolaylığını etkileyen bir unsur olarak görülmektedir. Türkiye sitesinde yer 

almayan arama motoru, uluslar arası sitede sadece en yakın KFC şubesini arama 

amaçlı oluşturulduğu gözlenmiştir. Türkiye sitesinin ana sayfasında başka web 

sitelerine linkler yer almazken, , uluslar arası sitede diğer sitelere linklerin yer 

aldığı görülmektedir. Kullanıcıları başka sitelere yöneltecek linklerin ana 

sayfada verilmemesi önemli bir nokta olarak görülmelidir. KFC’nin Türkiye 

sitesinde her hangi bir dil seçeneği sunulmazken, uluslar arası sitede Đspanyolca 

ikinci bir seçenek olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Đkinci bir dil olarak yine 

Đspanyolcanın sunulması Đngilizceden sonra yaygın bir dil olmasıyla 

açıklanabilir. Uluslar arası bir zincir restoran olan KFC’nin Türkiye sitesinde dil 

seçeneğine yer vermemesi ise ilgi çekici bir nokta olarak öne çıkmaktadır. 

Dünya çapında tanınırlığı olan bir restoranın Türkiye sitesinde Đngilizce dil 

seçeneğinin olmaması Kullanım Kolaylığı kategorisinde önemli bir eksiklik 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde değerlendirildiğinde; KFC’nin 

uluslar arası sitesi %85,7, Türkiye sitesi %42,9 ile basına karşı çekici oldukları 

görülmüştür. Yüzdelik değerlendirmede iki site arasında belirgin bir fark ortaya 

çıktığı görülmektedir. Alt kategorilerde yapılan değerlendirmede; uluslar arası 

sitede  “Ana sayfa” ibaresi ile, Türkiye sitesinde ise site menüsünün her sayfada 

sabit kalıp değişmeyerek her sayfadan ana sayfaya erişim imkânı sunduğu 

görülmektedir. Türkiye sitesinde; ana sayfada işletme hakkında bilgi veren ve 
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kurum kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili içerikler için bağlantılara 

yer verilmemekteyken uluslar arası sitede ana sayfada bu bağlantılara yer 

verilmektedir.  Her iki sitede de kurumsal KFC logosunun internet ortamına 

taşındığı görülmektedir. Her iki sitede de hareketli grafikler ve videolar 

kullanılmasına rağmen sayfaların yüklenmesi ve görüntülenmesi 4 saniyeyi 

geçmemektedir. Böylece grafik ve video kullanımının yeterli seviyede ve 

sitelerin hızını etkilemeyen bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Türkiye 

sitesinde basına yönelik linkler bulunmadığı için yüklenme hızından bahsetmek 

mümkün olmamaktadır. Uluslar arası sitede ise basın yönelik linklerin hepsi 

hızlı bir şekilde yüklenmektedir, bu da basın mensupları için olumlu bir 

noktadır. Her iki sitede de güncelleme tarihi yer almamaktadır. Bu durum 

menülerini internet üzerinden sunan KFC’nin fiyat ve kampanyaları ile ilgili 

karışıklık ya da kullanıcılar tarafından yanlış anlamalara neden olabilmektedir. 

“Basına Uygunluk” kategorisinde KFC’nin uluslar arası sitesi %72,7;  

Türkiye sitesi %18,2 olarak görülmektedir. Yüzdelik dilimlere bakıldığında iki 

site arasında çok açık bir fark olduğu rahatça görülmektedir. Uluslar arası site 

11 alt kategoriden 8’ini sağlarken, Türkiye sitesi sadece 2’sini sağlamaktadır. 

Bunlar; KFC restoranının kurucusuyla ilgili biyografinin olması ve restoranın 

kısa bir tarihçesi olarak saptanmıştır. Bu iki kategori uluslar arası sitede de 

görülmektedir; bununla birlikte tespit edilen diğer kategoriler de şunlardır: basın 

bültenleri gibi temel veriler, basın odası, elektronik basın içerikleri, 

araştırılabilir arşiv, haberler ve duyurular ve restoranla ilgili yaşanmış olayların 

anlatımlar. Halkla Đlişkiler ve Tanıtım departmanına ait doğrudan bir iletişim 

bilgisinin bulunmaması ve basına yönelik içeriklerin elektronik ortamda yer 

almasına rağmen bunların indirilebilir bir formatta olmaması ise dikkat çeken 

bir eksiklik olarak söylenebilir. Basında çıkan haberlere yer verilmemesi de bir 

diğer eksikliktir.  

Bir önceki “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde Türkiye sitesi 

%42,9’luk bir değerle basını çeken bir site olarak görülürken, “Basına 

Uygunluk” kategorisinde %18,2’lik bir oranla çeliştiği görülmektedir. Siteye 
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gelen basın mensupları siteyi ziyaret ettiklerinde basına yönelik içerikler 

bakımından siteyi eksik bulacakları ve kurumla ilgili olumsuz bir izlenime 

kapılacakları kaçınılmaz gözükmektedir. 

“Đnteraktiflik” kategorisindeki değerlendirmeye göre KFC’nin yurt 

dışındaki sitesinin % 40, Türkiye sitesinin ise  %20 ile interaktif olduğu 

görülmektedir. Yüzdelik dilimler incelendiğinde her iki sitenin de çok fazla 

interaktif bir yapıda olmadıkları ve hedef kitleleriyle çok fazla karşılıklı 

iletişimde bulunmadıklarını söylemek mümkündür. Ancak uluslar arası site, 

Türkiye sitesine göre biraz daha interaktif bir yapıya sahiptir. Alt kategorilerden 

sadece telefon, faks ve elektronik posta gibi temel iletişim bilgilerinin her iki 

sitede de verildiği görülmektedir. Geribildirimleri sağlamada önemli olan öneri, 

şikâyet ve yorum bölümleri ise yalnızca uluslar arası sitede bulunurken, Türkiye 

sitesinde kullanıcılara yönelik böyle bir bölüm ne yazık ki bulunmamaktadır. 

Milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunan haber ve sohbet forumları, 

siteye üyelik imkânı ve geribildirimlerin alınmasını sağlamada önemli bir araç 

olan anketler ise her iki sitede de yer almamaktadır. 

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde KFCnin uluslar arası sitesinin 

%85,7 Türkiye sitesinin %42,9 olduğu görülmektedir. Uluslar arası site; 

neredeyse tüm kategorilerin tamamını, 7 alt kategoriden 6’sını sağlayarak, 

tasarımıyla ön plana çıkmaktadır. Her iki sitede de bulunmayan tek alt kategori 

etkinliklerin yer aldığı etkinlik takvimidir. Sıkça sorulan sorular ve sorular-

cevaplar bölümü Türkiye sitesinde yer almazken uluslar arası sitede yer 

almaktadır. Her iki sitede de menü içeriklerinin siteye aktarıldığı ve menü 

tanıtımının web sitesi üzerinden yapıldığı görülmektedir. Türkiye sitesinde yer 

almayan galeri bölümü uluslar arası sitede ise yer almaktadır. Đnternetin 

kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlardan biri olan site üzerinden çevrimiçi 

(online) rezervasyon ya da sipariş imkanını her iki sitenin de sunduğu 

görülmektedir. Her iki sitenin menülerle ilgili kampanyalar ve promosyonların 

tanıtımı için ilgili bölümleri bulunmaktadır. Her iki sitede de şubelerin adresleri, 
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telefon numaraları yer almakta fakat Türkiye sitesinde şubelere ulaşım kroki ya 

da haritalarla desteklenmemektedir. 

Beş kategoride değerlendirilen KFC’nin web siteleri; ayrıca bu tarz hazır 

yiyecek hizmeti sunan restoranlara özgü site içerikleri açısından da analiz 

edilmiştir. Çocuk menüleri, menülerin besin değerleri, kariyer fırsatı ve şube 

açma imkânı (franchising) olarak belirlenen bu site içeriklerinden Türkiye 

sitesinde; çocuk menüsü ve kariyer bölümü bulunmakta; menülerin besin 

değerleri ve şube açmak isteyenler için gerekli bilgiler bölümü 

bulunmamaktadır. Bu durum da müşteriler dışında farklı hedef kitlelerine 

yönelik içeriklerin sitede yer almadığı ya da gereken önemin verilmediğini 

göstermektedir. Uluslar arası sitesinde ise tüm bu içeriklerin yer aldığı ve her 

biri için ayrı bağlantılar verilerek geniş bilgiler verildiği görülmektedir. Örneğin 

besin değerleri bölümünde sadece besinlerin kalorileri verilmekle kalmamakta 

sağlıklı beslenme ile ilgili de aydınlatıcı bilgiler sunulmaktadır. Sitede öne 

çıkan ve dikkat çeken bir içerik olan “Faydalı Đpuçları” (Helpful Tips)  

kullanıcılara yemek tariflerini, aile toplantıları, piknikler ve yiyecek içecek 

sağlama (catering) gibi konularda yararlı ipuçları ve tavsiyeler sunmaktadır. 

Şekil 5c: Burger King Türkiye ve Uluslararası Web Sitelerinin Karşılaştırılması 
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Đstanbul Restaurants sitesine “fast food” uluslararası restoran 

zincirlerinden tıklanma oranına göre belirlenen üçüncü restoran Burger King’in 

(BK); Türkiye ve yurt dışındaki web siteleri incelenmiştir. “Kullanım 

Kolaylığı” kategorisine göre değerlendirildiğinde, BK’in uluslar arası sitesinin 

%33,3 Türkiye sitesinin ise %0 ile hiçbir değere sahip olmadığı görülmektedir. 

Türkiye sitesinin kullanım kolaylığının 6 alt kategorisinden hiçbirisini 

sağlayamamış olması ve tamamen kullanışsız bir yapıya sahip olması şaşırtıcı 

bir durum olarak görülmektedir. Uluslar arası sitenin ise kullanım kolaylığının 

çok düşük olduğu açıkça görülmektedir. Her iki sitenin ilk açılımında çıkan 

hareketli reklamlar ve grafiklerin yoğun kullanımı sitelerin açılırken 

yavaşlamasına neden olmakta ve kolay bir şekilde sitelerin görüntülenmesini 

zorlaştırmaktadır. Uluslar arası sitede sadece site haritası ve site içi arama 

imkânı sunan arama motoru bulunduğu görülmektedir. Her iki sitede de ana 

sayfada oyun ve eğlence siteleri gibi başka sitelere bağlantılar verilmektedir. 

Kullanıcıları başka sitelere yönelten bu bağlantılar ana sayfada verilmesi 

olumsuz bir nokta olarak görülmelidir. Her iki sitede her hangi bir dil 

seçeneğinin sunulmaması dikkat çekici bir nokta olarak görülmektedir. Uluslar 

arası sitede yer alan “Uluslar arası” (International) bağlantısı ile tüm dünyadaki 

BK restoranların bulundukları ülkelere ait web sitelerine ulaşılmaktadır. BK’nin 

uluslar arası sitesinde göze çarpan ve diğer sitelerde rastlanmayan bir özellik 

daha saptanmıştır. Kullanım Kolaylığı kategorisinin altında açıklanabilecek bu 

özellik ise sitenin ilk açılımında site içeriğinin kullanıcı tarafından 

belirlenmesidir. “Eğlence” (Fun), “Yemek” (Food) ve “Kral” (King) olarak üç 

ana bölümden oluşan site içeriğini; kullanıcı kendi isteği doğrultusunda her bir 

bölümün altında bulunan artı ve eksilerle belirleyebilmektedir. Böylece 

kullanıcının istemediği içerikler elenmiş olmakta ve sadece ilgilendiği içeriklere 

yönelmektedir. Böyle bir uygulama kullanım açısından değerlendirildiğinde; 

sitenin ziyaretçiler için oldukça yararlı ve kullanımını kolaylaştıran bir yapıya 

sahip olduğu sonucuna varılabilmektedir. 

“Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde değerlendirildiğinde; BK’in uluslar 

arası sitesi ile Türkiye sitesinin %71,4 ile aynı oranda basına karşı çekici 
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oldukları görülmektedir. Yüzdelik değerlendirmede aynı gözüken bu iki site 

bazı alt kategorilerde farklılıklar göstermektedir. Her iki sitede de her sayfadan 

ana sayfaya erişim bulunmaktadır. Uluslar arası sitede  “Ana sayfa” ibaresi ile 

Türkiye sitesinde ise site menüsünün her sayfada sabit kalıp değişmeyerek iç 

sayfalardan ana sayfaya erişim imkânı sunulmaktadır. Her iki sitede de Türkiye 

sitesinde; ana sayfada işletme hakkında bilgi bağlantılar bulunurken, kurum 

kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili içerikler için Türkiye sitesinde 

bağlantılara yer verilmediği; uluslar arası sitede ana sayfada bu bağlantılara yer 

verildiği görülmektedir.  Her iki site de kurumsal BK logosunun internet 

ortamına taşımış bulunmaktadır. Her iki sitede de hareketli grafikler ve videolar 

kullanılmasına rağmen Türkiye sitesinde sayfaların yüklenmesi ve 

görüntülenmesi genel olarak 4 saniyeyi geçmemektedir. Ancak uluslar arası 

sitede; hareketli grafik ve video kullanımının sitenin hızını etkilediği ve 

sayfaların açılımını yavaşlattığı görülmektedir. Her iki sitede de basına yönelik 

bağlantıların hepsi hızlı bir şekilde yüklenmektedir, bu da basın mensupları için 

önemli bir noktadır. Her iki sitede de güncelleme tarihinin yer almaması; 

menülerini internet üzerinden sunan BK’in fiyat ve kampanyaları ile ilgili 

karışıklıklara ya da yanlış anlamalara neden olabileceği durumunu ortaya 

çıkarmaktadır. 

“Basına Uygunluk” kategorisinde Burger King’in uluslar arası sitesi %100 

ile tamamen basına yönelik bir site olduğu;  Türkiye sitesi ise %36,3 ile çok 

daha az bir şekilde basına yönelik olduğu görülmektedir. Alt kategoriler 

değerlendirildiğinde, BK’in Türkiye sitesinde Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 

departmanına ait doğrudan bir iletişim bilgisinin bulunmamaktayken; uluslar 

arası sitesinde medya için ayrı, müşteriler için ayrı ve şube açmak isteyenler için 

ayrı iletişim bilgileri yer almaktadır. Böylece istenilen konuyla ilgili doğrudan 

yetkili kişiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca dünyanın belirli bölgelerindeki basınla 

sorumlu kişilerin doğrudan iletişim bilgileri de sunulmaktadır. Türkiye sitesinde 

basını bilgilendirmek amacıyla işletmenin önde gelenleriyle ilgili her hangi bir 

biyografi içeriği yer almazken, uluslar ararsı sitede yöneticiler ve önde 

gelenlerin çalışma süreleri ve görevlerini içeren biyografik içerikler ayrıntılı bir 
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şekilde yer almaktadır.  Basın için ayrılan basın odası her iki sitede de yer 

almaktadır ve basın bültenleri gibi temel veriler bu alanda verilmektedir. Ancak 

her iki sitede de; basın odası bölümü ana sayfada basın mensuplarının kolay bir 

şekilde ulaşabilecekleri bir yerde bulunmamakta, iç sayfalarda yer almaktadır. 

Ancak uluslar arası sitede arama motoru ve site haritası bulunduğundan, basın 

için bu bölüme ulaşmak zaman almamakta ve ilgili bölüme doğrudan 

ulaşabilmektedir. Fakat Türkiye sitesinde her ikisinin de olmaması bu konuda 

basın mensuplarına sıkıntı yaratmakta ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Restoranla ilgili basında çıkan haberlere Türkiye sitesinde yer verilmezken; 

uluslar arası sitesinde basında yer alan haberler siteye taşınmıştır. Türkiye 

sitesinde restoranın tarihçesiyle ilgili bölüm bulunmamakta, uluslar arası sitede 

ise bununla ilgili içeriklerin yer aldığı görülmektedir. Türkiye sitesinde basın 

mensuplarının indirebileceği grafik, resim, video içeriği bulunmazken, 

elektronik ortamdan temin edebileceği basın içerikleri ve bültenleri 

bulunmaktadır. Uluslar arası sitede ise indirilebilir içerikler ve bültenlerin yanı 

sıra indirilebilir yıllık raporlar da bulunmaktadır. Türkiye sitesinde arama 

yapabilecekleri basın arşivi bulunmazken uluslar arası sitede böyle bir arama 

arşivinin olduğu görülmektedir. Her iki sitede de restoranla ilgili haberler ve 

duyurular yer alırken; uluslar arası sitenin restorana ait hikâyelere ya da 

yaşanmış olaylara yer verdiği; Türkiye sitesinin yer vermediği görülmektedir. 

Bir önceki “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde Türkiye sitesi %71,4 

gibi bir oranla basını çeken bir site olarak görülürken “Basına Uygunluk” 

kategorisinde %36,3’lik bir oranla çeliştiği görülmektedir. Basın mensuplarını 

siteye çeken; ancak basın mensupları tarafından ziyaret edildiğinde basına 

yönelik içeriklerin eksik bulunacağı ve kurumla ilgili olumsuz bir görüşün 

oluşacağı durumu kaçınılmazdır. Diğer yandan uluslar arası sitesi ise %71,4’lük 

bir oranla basını siteye çekerken, basına yönelik %100 bir içerikle tam 

donanımlı bir site olarak olumlu bir izlenim uyandırmaktadır. 

 “Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre BK’in Türkiye 

sitesi %60 ile yurt dışındaki sitesi %40 ile aynı interaktif olduğu görülmektedir. 
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Türkiye sitesinin daha interaktif yapıda bir olduğu ve hedef kitlesiyle daha fazla 

karşılıklı iletişimde bulunduğu görülmektedir. Uluslar arası sitenin ise 

interaktiflik açısından yetersiz kaldığını söylemek mümkündür. Her iki sitede de 

yer alan telefon, faks ve elektronik posta gibi temel iletişim bilgileri ile 

geribildirimleri sağlamada önemli bir araç olan öneri, şikâyet ve yorum 

bölümleri sitelerin sağladıkları ortak interaktiflik içeriğidir. Diğer alt kategoriler 

olan haber/sohbet forumları, siteye üyelik ve anketler uluslar arası sitede 

bulunmamaktadır. Türkiye sitesi ise bunlardan sadece siteye üyelik imkânı 

sunmaktadır. 

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde BK’in uluslar arası sitesiyle 

Türkiye sitesi %57,1 ile eşit olduğu görülmektedir. Sitelerin tasarımları 

yüzdelik dilimlerde eşitlik göstermekle birlikte alt kategorilerde bulundurdukları 

içerikler açısından farklılık göstermektedirler. Her iki sitede etkinlik takvimi 

bulunmakta ve etkinliklerin tanıtımları yapılmaktadır. Sıkça sorulan sorular ve 

sorular-cevaplar bölümü her iki sitede de yer almamaktadır. Her iki sitede de 

menü içeriklerinin siteye aktarıldığı ve menü tanıtımının web sitesi üzerinden 

yapıldığı görülmektedir. Galeri bölümü her iki sitede de yer almamaktadır. 

Đnternetin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlardan biri olan site 

üzerinden çevrimiçi (online) rezervasyon ya da sipariş imkanını sadece Türkiye 

sitesinin sunduğu görülmektedir. Uluslar arası sitede internet üzerinden sipariş 

verilememesi şaşırtıcı ve önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Her iki 

sitenin menülerle ilgili kampanyalar ve promosyonların tanıtımı için ilgili 

bölümleri bulunmaktadır. Her iki sitede de şubelerin adresleri, telefon 

numaraları yer almakta fakat sadece uluslar arası sitede şubelere ulaşım 

haritalarla desteklenmektedir. Bunun için de Google tarafından ücretsiz sunulan 

çevirimiçi haritalama servisi olan Google Harita (Google Maps) uygulaması 

kullanılmaktadır. 

Beş kategoride değerlendirilen Burger King’in web siteleri; hazır yiyecek 

hizmeti sunan restoranlara özgü site içerikleri açısından da analiz edilmiştir. 

Çocuk menüleri, menülerin besin değerleri, kariyer fırsatı ve şube açma imkânı 
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(franchising) olarak belirlenen bu site içeriklerinden Türkiye sitesinde; çocuk 

menüsü, “Đnsan Kaynakları” adı altında kariyer bölümü ve şube açmak 

isteyenler için “Franchising” bölümü bulunmakta iken besin değerleri ve 

kalorilerle ilgili her hangi bir bölüm bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak BK 

Türkiye sitesinde öne çıkan bir özellik olan eğlence adına çeşitli oyunlar ve 

televizyonda yayınlanan tüm reklamları izleme olanağı sunulmaktadır. Böylece 

farklı hedef kitlelerine yönelik içeriklerin sitede yer aldığını söylemek 

mümkündür. Uluslar arası sitesinde de çocuk menüsü, kariyer bölümü, şube 

açmak isteyenler için “Franchising” bölümü ve besin değerleri ve kalori 

hesaplamayla ilgili tüm içeriklere ilgili bağlantılarla yer verildiği görülmektedir. 

Türkiye sitesinde olduğu gibi, uluslar arası sitede de öne çıkan ve sitenin 

tasarımında önemli bir yer kaplayan eğlence odaklı oyunlar ve sunumlar 

bulunmaktadır ve yine tüm reklamları izleme olanağı sunulmaktadır. Böylece 

her iki site de bu doğrultuda paralellik göstermektedir. 

Şekil 6: Đstanbul’daki Fast Food Restoranlar ile Pahalı Restoranların Karşılaştırılması 
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Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken (KFC) ve Burger King (BK) 

belirlenmiştir. Đstanbul Restaurants sitesine kayıtlı Đstanbul’da hizmet veren en 

pahalı restoranlardan tıklanma oranına göre ilk üç restoran Ulus 29, Lacivert 

Restaurant ve Papermoon Restaurant belirlenmiştir. Bu restoranların web 

siteleri 5 ana kategori altında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.  

“Kullanım Kolaylığı” altında ilk kategoriye göre yapılan değerlendirmede, 

Đstanbul’daki pahalı restoranların sitelerinin %33,3; fast food restoranların 

Türkiye sitelerinin %22,2 kullanım kolaylığına sahip olduğu görülmektedir. 

Pahalı restoranların ayaküstü hizmet sunan restoranlara göre sitelerinin daha 

kullanıcı dostu olduğu fakat yine de çıkan ortalama değerlerin düşük olduğu 

görülmektedir. Genel olarak bakıldığında fast food restoranların sitelerinin 

görüntülenmesinin biraz daha kolay olmakla birlikte; hem fast food hem pahalı 

restoranların sitelerinin ilk açılımı sırasında sitelerin kolay bir şekilde 

görüntülenmediği görülmektedir. Bunun da en önemli nedeni grafiklerin 

özellikle hareketli grafik ve yazıların yoğun bir şekilde kullanılmış olmasıdır. 

Sitelerin ilk açılımında bu grafiklerin yüklenmesi zaman almakta ve bu nedenle 

kullanıcıları bekletmektedir. Kullanıcılar için aradıkları içerikleri bulmada 

büyük kolaylık sağlayan site haritasının pahalı restoranların sitelerinin 

hiçbirisinde kullanılmadığı; fast food restoranların sitelerinde ise çok nadir 

kullanıldığı görülmektedir. Kullanıcılar için kolaylık sağlayan bir başka araç 

olan site içi arama motorunun; bu sitelerin hiç birisinde kullanılmadığı 

görülmektedir. Gerek fast food gerek pahalı restoranların sitelerinde ana 

sayfadan başka sitelere bağlantıların olmadığı ya da az sayıda olduğu 

görülmektedir. Ana sayfada sadece kurumun kendisiyle ilgili içeriklerin olması 

ve kullanıcıları ana sayfadan başka sitelere yönlendirilmemesi önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda söz konusu sitelerin kullanıcı dostu olduğunu 

söylemek mümkündür.  Kullanım Kolaylığı alt kategorilerinde fast food 

restoranların sitelerinde göze çarpan en belirgin özellik pahalı restoranlara 

yapılan karşılaştırma sonucunda da görülmektedir. Tüm pahalı restoranların 

siteleri Đngilizce ile (Papermoon Restoan üçüncü bir dil olarak Đtalyanca da 

sunmaktadır) ikinci bir dil seçeneği sunarken; fast food restoranların sitelerinin 
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hiçbirisinde dil seçeneği sunulmamaktadır. Fast food restoranların Türkiye 

sitelerinde ortaya çıkan bu önemli eksiklik, pahalı restoranlarla yapılan 

karşılaştırmada en önemli fark olarak görülmektedir.  

Basını web sitesine çekmek ve basın mensuplarının siteyi ziyaret 

etmelerini sağlayabilmek için “Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde 

değerlendirildiğinde; fast food restoranların siteleri %66,6, pahalı restoranların 

siteleri %57,1 ile basına karşı çekici oldukları görülmektedir. Yüzdelik 

değerlendirmede; basının web sitesini ziyaret etmesini sağlayabilmek için söz 

konusu siteler arasında çok belirgin bir fark ortaya çıkmadığı görülmektedir. Alt 

kategorilerde yapılan değerlendirmede; tüm sitelerde gerek “Ana sayfa” ibaresi 

ile gerek değişmeyen site menüsü ile her sayfadan ana sayfaya erişim imkânı 

sunulduğu görülmektedir. Yine sitelerin neredeyse hepsinde ana sayfada işletme 

hakkında temel içeriklerin ilgili bağlantılarla verildiği görülmektedir. Kurum 

kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili içeriklerin pahalı restoranların 

sitelerinin hiçbirisinde yer almadığı, fast food restoranların sitelerinde ise çok 

nadir olarak yer aldığı görülmektedir. Genel olarak restoranların misyon ve 

vizyonları ile ilgili içeriklere yeteri kadar önem vermediklerini söylemek 

mümkündür. Buna karşılık kurum kimliğinin bir parçası olan kurum logosunu 

tüm restoranların internet ortamına taşıdığı görülmektedir. Hem fast food 

restoranların hem de pahalı restoranların sitelerinin, iç sayfaların yüklenmesi ve 

açılması genellikle 4 saniyeyi geçmemektedir. Basına yönelik bağlantılar, pahalı 

restoranların sitelerinde yer almadığı için bağlantıların yüklenme hızından söz 

etmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Fast food restoranların sitelerinde 

bulunan basına yönelik bağlantıların ise hemen yüklendiği görülmektedir. Söz 

konusu sitelerinin hiçbirisinde güncelleme tarihinin yer almadığı görülmektedir. 

Bu durum, siteye eklenen içeriklerin ne kadar güncel olduğuna dair kesin bir 

fikre sahip olmanın güç olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca menülerini 

internet üzerinden sunan restoranların fiyat ve kampanyaları ile ilgili karışıklık 

ya da yanlış anlamalara neden olabileceği düşünülmektedir. 



 142 

“Basına Uygunluk” kategorisinde fast food restoranların siteleri %33,3;  

pahalı restoranların siteleri %15,1 olarak görülmektedir. Söz konusu sitelerin 

basına yönelik değerlendirilmesinde pahalı restoranlar ile fast food restoranların 

aralarında %50’den fazla bir fark olduğu açıkça görülmektedir. Ancak yüzdelik 

dilimlere bakıldığında, gerek fast food gerek pahalı restoranların basına yönelik 

yetersiz kaldıkları açıkça görülmektedir. Ayrıca bu restoranlar basına karşı 

çekici olarak değerlendirilirken; basına uygunluk açısından değerlendirildiğinde 

büyük bir farkla çeliştikleri görülmektedir. Basına karşı çekicilikte %66,6 olarak 

değerlendirilen fast food restoranları, basına uygunluk kategorisinde %33,3 

olarak değerlendirilmiştir. Aynı durum pahalı restoranların sitelerinde de 

görülmektedir. Basına karşı çekicilikte %57,1; basına uygunluk kategorisinde 

ise %15,1’dir. Böylece söz konusu siteler basın mensuplarını web sitelerine 

çekmekte başarılı sayılırken; basına yönelik içerikler açısından yetersiz 

kalmaktadır. Ortaya çıkan bu çelişkili durumun sonucunda, siteleri ziyaret eden 

basın mensupları kendilerine yönelik içerikler bakımından siteleri eksik bulacak 

kurumla ilgili olumsuz izlenimlere kapılacaklardır.  

Alt kategoriler değerlendirildiğinde, söz konusu sitelerinin hiçbirisinde 

Halkla Đlişkiler ve Tanıtım departmanına ait doğrudan iletişim bilgilerinin 

verilmediği görülmektedir. Pahalı restoranların sitelerinin hiçbirisinde kurumun 

önde gelenlerinin hedef kitleye tanıtan biyografiler yer almamaktadır. Fast food 

restoranların sitesinde de bu tarz biyografilerin olmadığı sadece bir restoranın 

sitesinde bulunduğu görülmektedir.  Kurumu hedef kitlesine yakınlaştıran bu 

durum, kurumların daha hedef kitle tarafından çok iyi tanınamamasına neden 

olmaktadır. Pahalı restoranların hiç birisinde basın odası bölümü, basın 

bültenleri, temel veriler ve elektronik basın içerikleri bulunmamaktadır. Fast 

food sitelerinde ise basın odası bölümü sadece iki restoranın sitesinde 

bulunmaktadır ve genellikle basın bültenleri gibi temel veriler yer alırken 

elektronik basın içerikleri çok az ve yetersiz bir oranda yer almaktadır. Pahalı 

restoranların hepsinin sitelerinde basında kendileriyle ilgili yer alan haberlere 

yer verdikleri görülürken; fast food restoranların basında çıkan haberlere yeteri 

kadar yer vermediği görülmektedir. Restoranların kuruluş öyküleri ve 
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tarihçelerinin genel olarak hem fast food restoranların sitelerinde hem de pahalı 

restoranların sitelerinde yer aldığı görülmektedir. Böylece kurumların 

kendilerini hedef kitlelerine tanıtmak eğilimi içinde olduklarını söylemek 

mümkündür. Söz konusu sitelerinin hiçbirisinde indirilebilir grafik, video, resim 

gibi içerikler bulunmamaktadır. Araştırılabilir basın arşivi yine sitelerinin hiç 

birisinde yer almamaktadır. Basın mensupları için önemli olan araştırılabilir 

arşiv hem zamandan tasarruf sağlamakta hem de eski basın bültenlerine 

rahatlıkla ulaşmalarını sağlamaktadır. Ancak sitelerin bu özelliği 

kullanmadıkları ve bu eksikliği kapatmaları gerektiğini söylemek mümkündür. 

Restoran ve ürünlerle ilgili haber ve duyurulara fast food restoran sitelerinin 

daha fazla önem verdiği görülmektedir. Pahalı restoranların sitelerinde ise 

internetin haber ve duyuruların iletilmesinde bir yeterli bir araç olarak 

kullanıldığı görülmektedir.  Söz konusu restoranların hiçbirisinde sitelerinin 

mekânla ilgili hikâye ya da yaşanmış olaylara yer verilmediği görülmektedir. 

 “Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre fast food 

restoran siteleri %53,3, pahalı restoranların siteleri ise %20 ile interaktif yapıya 

sahip oldukları görülmektedir. Görüldüğü gibi fast food restoranları pahalı 

restoranların sitelerine göre daha fazla interaktif bir yapıdadır ve hedef 

kitleleriyle daha fazla karşılıklı iletişimde bulunmaktadır. Söz konusu sitelerin 

hepsinde telefon, faks ve elektronik posta gibi temel iletişim bilgileri 

bulunmaktadır. Bu durum, temel iletişim bilgilerinin internet üzerinden 

iletilmesine önem verildiğini göstermektedir. Öneri, şikâyet ve yorum bölümleri 

fast food restoran sitelerinin çoğunlukla hepsinde yer almakta iken pahalı 

restoranların sitelerinin hiçbirisinde yer almamaktadır. Fast food restoran 

sitelerinin pahalı restoranlara göre, geri bildirimleri site üzerinden almaya çaba 

sarf ettiklerini söylemek mümkündür. Milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma 

imkânı sunan haber ve sohbet forumlarının hiçbir sitede yer almaması bu 

konuda önemli eksikliklerin olduğunu göstermektedir. Siteye üyelik imkânını 

sadece fast food restoran siteleri sunarken, pahalı restoranların sitelerinde böyle 

bir imkânın kullanıcılara sunulmadığı görülmektedir. Bir diğer geribildirim 
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aracı olan anketler pahalı restoranların sitelerinde yer almamakta; fast food 

restoran sitelerinde ise anketlerden yeteri kadar yararlanılmamaktadır. 

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde fast food restoran sitelerinin 

%57,1, pahalı restoranların sitelerinin %43,8 olduğu görülmektedir. Fast food 

siteleri pahalı restoranların sitelerine göre biraz daha iyi bir tasarıma sahip 

olduğu görülmektedir. Etkinliklerin yer aldığı ve tanıtımlarının yapıldığı 

etkinlik takvimi; pahalı restoranların sitelerinde yer almazken, fsat food restoran 

sitelerinde ise nadiren yer aldığı ancak bunun da yetersiz olduğu görülmektedir. 

Sıkça sorulan sorular ve sorular-cevaplar bölümü pahalı restoranların sitelerinde 

hiç yer almamaktadır. Fast food restoran sitelerinde ise sadece bir sitede yer 

almaktadır. Đncelenen sitelerden fast food restoranların hepsinde menü 

içeriklerinin internet ortamına taşındığı ve menü tanıtımının web siteleri 

üzerinden yapıldığı görülmektedir. Ancak pahalı restoranların sitelerinde sadece 

bir sitede menü içerikleri yer almakta olduğu için internetin menü tanıtımında 

yeterli bir şekilde kullanıldığını söylemek imkânsızdır. Görsel içeriklerin yer 

aldığı galeri bölümü pahalı restoranların sitelerinde daha fazla 

kullanılmaktayken, fast food sitelerinin hiç birisinde kullanılmamaktadır. 

Đnternetin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlardan biri olan site 

üzerinden çevrimiçi (online) rezervasyon ya da sipariş imkanının, tüm fast food 

restoranların sitelerinde sunulduğu görülmektedir. Diğer yandan pahalı 

restoranlardan sadece bir tanesi bu özelliği yerinde kullanmaktadır. Diğer 

restoranların siteleri üzerinde rezervasyon yapılamamsı önemli bir eksiklik 

olarak görülmektedir. Genel olarak hem fast food restoranların hem de pahalı 

restoranların sitelerinde,  promosyonlar ve indirimler gibi çeşitli kampanyalarla 

ilgili bölümler bulunmaktadır. Böylece restoranların interneti kendi lehine 

yönelik kullanmaya başladıklarını ve interneti bu bağlamda bir araç olarak 

kullandıklarını göstermektedir. Pahalı restoran sitelerinin tamamı adreslerini 

kroki ya da haritalarla desteklediği görülmektedir. Fast food restoran siteleri ise 

internetin sunduğu bu avantajı ne yazık ki yeteri kadar değerlendirememekte 

olduğu ve bu açıdan eksik kaldığı görülmektedir. 
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Şekil 7: http://www.istanbulrestaurants.com Web Sitesinin Đncelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmamızın örneklemleri http://istanbulrestaurants.com sitesine kayıtlı 

restoranlar arasından belirlenmiştir. Đstanbul Restaurants web sitesi de kendi 

içinde 5 ana kategori altında çözümlenmiş ve incelenmiştir. “Kullanım 

Kolaylığı” altında ilk kategoriye göre yapılan değerlendirmede, Đstanbul 

Restaurants sitesinin %83,3’lük bir değerle oldukça kolay kullanıma sahip bir 

site olduğu görülmektedir. Site ziyaretçileri ve kullanıcılar tarafından kolay ve 

rahat kullanılabilen bir site olduğunu söylemek mümkündür. Sitenin ilk açılımı 

sırasında kolay bir şekilde görüntülendiği görülmektedir. Bunun da en önemli 

nedeni ana sayfada grafiklerin yoğun bir şekilde kullanılmamış olmasıdır. 

Sitenin ana sayfası sade ve grafik kullanımı açısından yalın bir site olduğu 

görülmektedir. Kullanıcılar için aradıkları içerikleri bulmada, özellikle içerik 

bakımından yoğun sitelerde kolaylık sağlayan site haritası ve site içi arama 

motorunun yer aldığı görülmektedir. Ayrıca sadece site içeriğini haritalayan site 

haritasının yanı sıra siteye kayıtlı tüm mekânları alfabetik sıraya göre sunan 

ikinci bir site haritası daha bulunmaktadır. Sitenin ana sayfadan başka sitelere 

bağlantıların yer aldığı görülmektedir. Ana sayfada sadece sitenin kendisiyle 

ilgili içeriklerin olması, kullanıcıları ana sayfadan başka sitelere yönelmelerini 
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engelleyeceği düşünülmektedir. Sitenin Đngilizce olarak ikinci bir dil seçeneği 

bulunmaktadır. Böylece Đstanbul’da bulunan yabancıların da hedef kitle 

dâhilinde olduğu ve sitenin sunduğu dil seçeneği ile hedef kitlesine yöneldiği 

görülmektedir.  

Basını web sitesine çekmek ve siteyi ziyaret etmelerini sağlayabilmek için 

“Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde değerlendirildiğinde; Đstanbul 

Restaurants sitesinin %57,1 ile basına karşı çekici olduğu görülmektedir. Alt 

kategorilerde yapılan değerlendirmede; “Ana sayfa” ibaresi ile her sayfadan ana 

sayfaya erişim imkânı sunulduğu görülmektedir. Sitenin ana sayfasında sitenin 

temel içerikleriyle ilgili bağlantıların yer aldığı görülmektedir. Sitenin kendi 

kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili içeriklerin sitede yer almadığı 

görülmektedir. Her restoranın site içerisindeki sayfasında ise bu içeriklerin 

bazısında yer alırken bazısında yer almadığı görülmektedir. Buna karşılık 

sitenin bir parçası olan logosunun internet ortamında yer aldığı görülmektedir. 

Sitenin iç sayfalarının yüklenmesi ve açılması genellikle 4 saniyeden fazla 

sürmektedir. Basına yönelik bağlantıların yüklenmesi de yine zaman almaktadır.  

Sitenin belirli ve önemli sayfalarında güncelleme tarihinin yer aldığı 

görülmektedir. Böylece bilgilerin güncelliğinin gerekli görüldüğü sayfalarda 

güncelleme tarihinin verilmesine önem gösterildiğini söylemek mümkündür.  

“Basına Uygunluk” kategorisinde Đstanbul Restaurant sitesi %54,6 olarak 

görülmektedir. Sitenin basınla ilgili değerlendirilmesinde; basına karşı çekicilik 

ve basına uygunluk kategorilerinin birbirleriyle tutarlı ve uyumlu olduğu 

görülmektedir. Alt kategoriler değerlendirildiğinde, sitenin editörüne ait 

doğrudan iletişim bilgilerinin verildiği görülmektedir. Sitenin önde geleni 

olarak site editörünü hedef kitleye tanıtan bir biyografinin yer almadığı 

görülmektedir. Bu durum sitenin hedef kitlesine yakınlaşmasına engel 

olmaktadır. Sitede basın odası bölümü ve basın bültenleri, temel veriler ve 

elektronik basın içerikleri bulunmaktadır. Sitede mekânlarla ilgili basında yer 

alan haberlere yer verilmediği görülmektedir. Sitenin kendi kuruluşu ve 

tarihçesiyle ilgili içerikler yer almamakta; restoranların kendi öyküleri ve 
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tarihçeleri genel olarak sayfalarında yer almaktadır. Böylece işletmelerin 

kendilerini hedef kitlelerine tanıtmak eğilimi içinde olduklarını söylemek 

mümkündür. Sitede restoranlara ait indirilebilir grafik, video, resim gibi 

içerikler bulunmamaktadır. Araştırılabilir arşiv basın içerikleri için değil, sitenin 

değişik mutfak konseptlerine göre tasarlanmış bulunmaktadır. Restoranlarla 

ilgili haber ve etkinlik duyurularının yanı sıra sitede mutfaklar, yemekler ve 

mekânlarla ilgili bilgi verici makaleler ve söyleşiler de yer almaktadır. Siteye 

kayıtlı mekânlarla ilgili hikâye ya da yaşanmış olaylara yer verilmediği 

görülmektedir. 

“Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre Đstanbul 

Restaurants sitesi %80 ile oldukça interaktif bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Zaten 2000’in üzerinde restoranın kayıtlı olduğu ve kullanıcılara 

bir çeşit rehberlik etme misyonuna sahip bir sitenin interaktif özelliğinin öne 

çıkması ve hedef kitleleriyle daha fazla karşılıklı iletişimde bulunması 

beklenmektedir. Site yönetimine ulaşılacak iletişim bilgileri ve sitenin kayıtlı 

üyesi olarak yer alan restoranların telefon, faks ve elektronik posta gibi temel 

iletişim bilgileri bulunmaktadır. Öneri, şikâyet ve yorum için görüş bildirme ve 

ayrıca hata bildirme bölümlerinin sitede yer aldığı görülmektedir. Milyonlarca 

kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunan haber ve sohbet forumlarının sitede yer 

almaması interaktiflik alanında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Siteye 

üyelik imkânının sunulduğu görülmektedir. Đstanbul Restaurants sitesi tek bir 

soruluk küçük bir ankete yer vermektedir.  

“Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde Đstanbul Restaurants sitesinin 

%42,9, olduğu görülmektedir. Site tasarımının iyi bir tasarıma sahip olduğu 

görülmektedir. Etkinliklerin yer aldığı ve tanıtımlarının yapıldığı etkinlik 

takvimi; pahalı restoranların sitelerinde yer almazken, fsat food restoran 

sitelerinde ise nadiren yer aldığı ancak bunun da yetersiz olduğu görülmektedir. 

Sıkça sorulan sorular ve sorular-cevaplar bölümü pahalı restoranların sitelerinde 

hiç yer almamaktadır. Fast food restoran sitelerinde ise sadece bir sitede yer 

almaktadır. Đncelenen sitelerden fast food restoranların hepsinde menü 
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içeriklerinin internet ortamına taşındığı ve menü tanıtımının web siteleri 

üzerinden yapıldığı görülmektedir. Ancak pahalı restoranların sitelerinde sadece 

bir sitede menü içerikleri yer almakta olduğu için internetin menü tanıtımında 

yeterli bir şekilde kullanıldığını söylemek imkânsızdır. Görsel içeriklerin yer 

aldığı galeri bölümü pahalı restoranların sitelerinde daha fazla 

kullanılmaktayken, fast food sitelerinin hiç birisinde kullanılmamaktadır. 

Đnternetin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlardan biri olan site 

üzerinden çevrimiçi (online) rezervasyon ya da sipariş imkanının, tüm fast food 

restoranların sitelerinde sunulduğu görülmektedir. Diğer yandan pahalı 

restoranlardan sadece bir tanesi bu özelliği yerinde kullanmaktadır. Diğer 

restoranların siteleri üzerinde rezervasyon yapılamamsı önemli bir eksiklik 

olarak görülmektedir. Genel olarak hem fast food restoranların hem de pahalı 

restoranların sitelerinde,  promosyonlar ve indirimler gibi çeşitli kampanyalarla 

ilgili bölümler bulunmaktadır. Böylece restoranların interneti kendi lehine 

yönelik kullanmaya başladıklarını ve interneti bu bağlamda bir araç olarak 

kullandıklarını göstermektedir. Pahalı restoran sitelerinin tamamı adreslerini 

kroki ya da haritalarla desteklediği görülmektedir. Fast food restoran siteleri ise 

internetin sunduğu bu avantajı ne yazık ki yeteri kadar değerlendirememekte 

olduğu ve bu açıdan eksik kaldığı görülmektedir 

4.2.Restoran Web Sitelerinin Tanıtım ve Đletişim Amaçlı 

Kullanımına Yönelik Uygulanan Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerin Bulgu 

ve Yorumları  

Đstanbul’da hizmet veren restoranların ve dünya çapında zincir fast food 

restoranların Türkiye web sitelerinin incelendiği bu bölümde restoran 

işletmelerince derinlemesine mülakat soruları yanıtlanmıştır. Çalışmanın üç 

örneklem grubundaki restoranlar şunlardır: Leb-i Derya Richmond, Ulus 29, 

Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Lacivert Restaurant ve 

Papermoon Restaurant. Telefon görüşmelerinin ardından yüz yüze görüşme 

veya elektronik posta yöntemi ile Leb-i Derya Richmond, Ulus 29, Lacivert 

Restaurant ve Papermoon Restaurant’ın işletmecileri veya yetkili kişileri 
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tarafından sorular yanıtlanmıştır. Dominos Pizza, KFC ve Burger King fast food 

restoranlarının halkla ilişkiler ve tanıtım departmanlarındaki yetkili kişilerle 

telefon görüşmelerinin ardından e-postalarla anketler gönderilmiştir. Anketlerin 

yanıtlanmasıyla ilgili geri dönüşler için belirli sürelerle telefon görüşmeleri ve 

e-posta gönderimiyle hatırlatmalar yapılmıştır ancak olumlu sonuç 

alınamamıştır. Bu nedenle Dominos Pizza, KFC ve Burger King restoranları 

tarafından anket soruları yanıtlanmadığı için bu restoranlar değerlendirmeye 

dâhil edilmemişlerdir. 

 Açık uçlu ve beşli likert ölçeğinden faydalanılarak oluşturulan sorular ve 

mülakat maddeleri beş ayrı kategori altında değerlendirilmiştir. Tanınırlık, 

basın, interaktiflik, siteye değer katan tasarımlar ve halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanının site üzerinde yetkilerini ölçme şeklinde gruplandırılan maddelerin 

yanıtları incelenmiştir. 

4.2.1.Katılımcılar (Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunu 

Yanıtlayan Restoran Yetkilileri) 

 Anketler, web sitesi incelenen Đstanbul’da hizmet veren yedi restoranın 

halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları ya da yetkili kişileri ile görüşme yoluyla ya 

da elektronik postalarla yürütülen yazışmalar yoluyla yapılmıştır: Lebi-i Derya 

Richmond, Lacivert, Papermoon, Ulus 29, Dominos Pizza, Burger King ve 

Kentucky Fried Chicken (KFC). Đstanbul’daki restoranların hepsinin tek bir site 

üzerinden tanıtımının yapıldığı http://istanbulrestaurants.com sitesi için de 

anket, sitenin içeriğinden sorumlu ve editörü ile elektronik posta yoluyla 

cevaplanmıştır.  

Leb-i Derya Richmond için Medya Đletişim Sorumlusu olarak görev 

yapan 27 yaşındaki Onur Cuyar ile internet üzerinden mülakat yapılmıştır. 

Telefonla yapılan ön görüşmenin ardından elektronik posta ile anket 

gönderilmiş ve cevaplanan anket yine elektronik posta aracılığı ile tarafımıza 

ulaştırılmıştır. Cuyar, Leb-i Derya Richmond’ta Ocak 2008’den beri görevini 

sürdürmektedir. 
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Lacivert Restaurant’ta Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Müdürü 31 yaşındaki 

Secem Çancı ile internet üzerinden mülakat yapılmıştır. Telefonla yapılan ön 

görüşmenin ardından elektronik posta ile anket gönderilmiş ve cevaplanan anket 

yine elektronik posta aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmıştır. Çancı 3 aydır bu 

restoranda görevini sürdürmektedir.  

Papermoon Restaurant adına anket; restoran müdürü 39 yaşındaki Volkan 

Şan tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Şan 13 yıldan beri 

Papermoon’da görev yapmaktadır. 

Ulus 29’ta restoran müdürü 37 yaşındaki Niyazi Önder ile yüz yüze 

görüşülerek kendisi tarafından anket cevaplanmıştır. Önder, Ulus 29’da 10 

yıldan beri görev yapmaktadır. 

Đstanbul Restaurants web sitesinde editörlük yapan 26 yaşındaki Duygu 

Tuğcu ile internet üzerinden mülakat yapılmıştır. Telefonla yapılan ön 

görüşmenin ardından elektronik posta ile anket kendisine gönderilmiş ve 

cevaplanan anket yine elektronik posta aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmıştır. 

Tuğcu 1,5 yıldır sitede editörlük yapmaktadır.  

4.2.1.1.Leb-i Derya Richmond 

Medya Đletişim Sorumlusu olarak görev yapan Onur Cuyar, görevlerini 

“Leb-i Derya’nın yazılı, görsel, işitsel medya ile internet medyasında basın 

bülteni ve röportajlar yoluyla yer alacak haber çalışmalarını organize etmek” 

şeklinde tanımlamıştır. Web sitesi tasarımı ya da web site yönetimi üzerine 

deneyimi olmadığını belirtmiştir. Web sitesi için Mana Dijital isimli bir 

firmayla çalıştıklarını ve onlara sitede yer alacak içeriği kendisinin temin 

ettiğini; böylece bu konunun kendi sorumluluğunda olduğunu ifade etmiştir.  

Müşterilerden gelen elektronik postaların doğrudan rezervasyon ve konuk 

karşılamadan sorumlu çalışanlar tarafından en kısa sürede yanıtlandığını 
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belirtmiştir. Basın kuruluşları tarafından gelen elektronik postalar ise kendisi 

tarafından yanıtlanmaktadır. 

Web sitesi kurma amacına yönelik olarak Cuyar şöyle cevap vermiştir: 

“Web sitesi internet çağının olmazsa olmazlarından(dır).  

Kendi sektörümüze dair yanıtlamam gerekirse, insanlar bir şekilde 
referans yayınlardan, medyadan ya da kulaktan bir şekilde mekânların 
isimlerini duyuyorlar, birçok siteden yorumları da okuyorlar. Ama ilk ağızdan, 
yani bizden, bizi tanımak da istiyorlar. Bunun için de en kısa sürede bilgilenip, 
fikir edinebilecekleri mecra web sitemiz. Sitemizde yer alan çok sayıda 
görselimiz, iletişim bilgilerimiz, mönülerimize ilişkin bilgiler, ulaşım için kroki 
gibi detaylar konuklarımızın Leb-i Derya hakkında en iyi şekilde 
bilgilenmelerine olanak sağlıyor. 

Kısacası amacımız; kendimizi, konuklarımızı en kısa sürede, hızlı ve 
doğru şekilde anlatmak ve onların bilgilenmesini sağlamaktı.” 

Restoranın web sitesi şimdiki haliyle Haziran 2006’dan beri faaliyet 

göstermektedir. Cuyar web sitesi üzerinden yapılan rezervasyonların haftalık 

ortalama sayısı hakkında net bir rakam veremeyeceğini belirtmiştir. 

Rezervasyonların genellikle telefon ile yapıldığını ancak rezervasyon yaptırmak 

için arayanların çok büyük bir kısmının da telefon numaralarını internet 

sitesinden aldıklarını belirtmiştir. Restoranın web sitesi gerekli oldukça 

güncellenmektedir. 

4.2.1.2. Lacivert Restaurant 

Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Müdürü Secem Çancı, restorandaki görevlerini 

“basın görüşmeleri, toplu organizasyon planlaması, acente ve otel görüşmeleri 

ve ortak çalışmalar ile müşteri hizmetlerini” yürütmek olarak tanımlamıştır. 

“Web sitesi tasarımı ya da site yönetimi üzerine deneyiminiz var mı?” sorusuna 

“Hayır” olarak cevap veren Çancı, restoranın site içeriğinden kendisinin 

sorumlu olduğunu fakat web sayfalarının Koridor Reklam Ajansı tarafından 

tasarlandığını ve içeriğinin eklendiğini belirtmiştir.  

Restoran müşterilerinden gelen elektronik postalar, restoranın 

info@lacivertrestaurant.com adresine düşmekte ve kendisinin kontrolünde 
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rezervasyon bölümündeki yetkililer tarafından en geç 1 saat içinde 

cevaplanmakta olduğunu belirtmiştir.  

Web sitesi kurma amacına yönelik olarak Çancı: “Web sitesini kurma 

amacımız mekânımıza ilk kez gelecek olan misafirlerimizin bizim hakkımızda 

ve mönü ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları; ayrıca e-rez (çevirimiçi 

rezervasyon) yaptırabilmeleri” şeklinde açıklamıştır. 

Lacivert’in web sitesi 9 yıldan beri faaliyet göstermektedir. Site üzerinden 

yapılan rezervasyonlar haftalık toplam rezervasyonların %30’unu 

oluşturmaktadır. Sitenin güncellenmesi ise aylık olarak yapılmaktadır. 

4.2.1.3.Papermoon Restaurant 

Papermoon Restaurant’ın restoran müdürü Volkan Şan’ın görevleri 

arasında restoranın müşteri ilişkilerini yürütmek, organizasyon planlaması ve 

basın ilişkileri ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek olduğunu belirtmiştir. Web 

sitesi tasarımı ya da web site yönetimi üzerine deneyimi olduğunu ve site 

içeriğinden sorumlu olarak ikinci yetkili kişi konumunda bulunduğunu ifade 

etmiştir. 

Restoran müşterilerinden gelen elektronik postalar, kendisi tarafından gün 

içerisinde yanıtlanmaktadır. Web sitesinin kurulma amacı olarak daha geniş 

kitlelere ulaşmak ve müşterilerin restoran hakkında edinmek istedikleri bilgilere 

rahatça ulaşabilmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir. 

Restoranın web sitesi 2007 yılından beri faaliyet göstermektedir. 

Çevirimiçi rezervasyon imkânı olmadığı için site üzerinden rezervasyon 

yapılamamaktadır. Ancak Şan, telefon aracılığıyla rezervasyon yaptıran 

müşterilerin büyük bir kısmının restoran iletişim bilgilerini siteden bularak 

kendilerine ulaştıklarını belirtmiştir. Site aylık olarak güncellenmektedir. 
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4.2.1.4.Ulus 29 Restaurant 

Ulus 29 Restaurant’ın restoran müdürü Niyazi Önder; görevlerini müşteri 

ilişkileri, basın ve medya ilişkileri ve organizasyon planlaması olarak 

tanımlamıştır. Web sitesi tasarımı ya da site yönetimi üzerine deneyimi 

olmadığını, fakat site içeriğinden kendisinin sorumlu olduğunu belirtmiştir. 

Restoran müşterilerinden gelen elektronik postalar kendisi tarafından 

“günlük olarak” yanıtlanmaktadır. Web sitesinin kurulma amacı olarak Önder 

“dijital ortamlarda yer alabilmek, daha çok kitlelere ulaşmak” şeklinde ifade 

etmiştir. 

“Grup 29” adı altında açılan Ulus 29’un web sitesi 1998 yılından beri 

faaliyet göstermektedir. Site üzerinden doğrudan çevirimiçi rezervasyon imkânı 

olmamasına rağmen, elektronik posta aracılığıyla internet üzerinden gelen 

rezervasyonlar %30 - %40 arasındadır. Restoranın web sitesi haftalık olarak 

güncellenmektedir. 

4.2.1.5.Đstanbul Restaurants Web Sitesi 

Đstanbul Restaurants sitesinin editörü Tuğcu’nun görevleri arasında “web 

sitesine mekân girişi yapmak, üyelik kayıtlarını yapmak, çekiliş düzenlemek, 

haftalık newsletter (haber bülteni) yazmak, aylık basın bülteni hazırlamak, 

haftanın mekânını seçmek, özel günlerde mekânların menü ve programını 

yayınlamak” yer almaktadır. Web sitesi tasarımı ya da web site yönetimi ile 

ilgili olarak Tuğcu; sitenin yönetiminin yapıldığı “admin” panelinden 

mekânların kaydı, haftanın mekânları seçimi, özel günlerde menü ve program 

yayınları, çekiliş düzenlemeleri gibi görevlerini yapmaktadır. Web sitesinin her 

türlü içeriğinden sorumlu ve yetkili kişi olan Tuğcu; sitenin “içerik yönetimi, 

mekân seçimi, etkinlik yayınlanması, güncelleme” gibi görevlerden sorumlu 

olduğunu belirtmiştir. 
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Site ziyaretçileri ve kullanıcılardan gelen elektronik postalar kendisi 

tarafından aynı gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Web sitesinin kurulma amacını 

ise Đstanbul’da yaşayanlar için “Đstanbul’daki yeme içme mekânları hakkında bir 

çeşit rehber oluşturmak ve herkese hitap ederek her türden mekânı bir araya 

getirmek ve bu mekânların tanıtımını yapmak” olarak açıklamıştır. 

Đstanbul Restaurants sitesi 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir. 

Siteye üye olan restoranlara site üzerinden çevirimiçi rezervasyon imkânı 

sunulduğunu belirten Tuğcu, bu rezervasyonların doğrudan restoranlara gittiğini 

ancak kendisine de bir bilgilendirme postası geldiğini belirtmiştir. Bu 

doğrultuda haftalık gelen rezervasyon taleplerinin sayısını ortalama 20-30 arası 

olduğunu ifade etmiştir. Ancak bunların gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda 

site olarak kendilerinin bir takipte bulunmadıklarını da belirtmiştir. Site her 

hafta Tuğcu tarafından güncellenmektedir.  

4.2.2.Tanınırlıkla Đlgili Bulgular 

Restoranların web sitelerinin olması tanınırlıklarına katkı sağlayıp 

sağlamadığı ya da sağlıyorsa bunun restoran işletmelerine yansımasının nasıl 

olduğu ölçülmüştür. Ölçekteki toplam 4 madde ile sınanan tanınırlık boyutu 

için restoran yetkililerinin verdikleri cevaplar aşağıda Şekil 8a, Şekil 8b ve 

Şekil 8c ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 8a’da yarı yapılandırılmış görüşme formunun 1. maddesinde yer 

alan “Bize göre web sitemiz mekânımızın tanınırlığına katkı sağlamaktadır.” 

cümlesinin değerlendirilmesi bulunmaktadır. 
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Şekil 8a: Web Sitesinin Restoran Tanınırlığına Katkı Sağlaması 

 

 

 

 

 

    

   

 

Şekil 8b’de yarı yapılandırılmış görüşme formunun 4. maddesinde yer 

alan “Tanınırlığımızı arttırmak için web sitesine ihtiyaç duymamaktayız.” 

cümlesinin değerlendirilmesi bulunmaktadır. 

Şekil 8b: Restoranın Tanınırlığını Arttırmak için Web Sitesine Đhtiyaç Duyulmaması 
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Şekil 8c’de görüşme formunun 2. ve 3. maddesi “Web sitemizden bize 

ulaşıp restoranımıza gelen müşterilerin sayısında artış gözlemledik. - Web 

sitemiz müşteriler tarafından tercih edilen bir sitedir.” birlikte 

değerlendirilmiştir. 

Şekil 8c: Restoranın Web Sitesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilir Bir Site Olması   
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Lacivert, Leb-i Derya Richmond, Papermoon ve Ulus 29’un ankete katılan 

ve soruları cevaplayan ilgili kişilerinin; web sitelerin tanınırlığa katkı 

sağlamasında hem fikir oldukları görülmektedir. Bunlardan üçü web sitesinin 

mekânın tanırlığına katkı sağladığı ve tanınırlığı arttırmada web sitesine ihtiyaç 

duydukları maddelerine Kesinlikle Katılıyorum, diğeri de Katılıyorum şeklinde 

cevap vermiştir. Restoranın kendi web sitesi üzerinden ulaşan ve restorana gelen 

müşterilerin sayısında artış gözlemlediklerine dair üç restoran Kesinlikle 

Katılıyorum ve bir tanesi de Katılıyorum yanıtını vermiştir. Web sitelerinin 

müşteriler tarafından tercih edilen bir site olduğu maddesine ise bir restoran 

Kesinlikle Katılıyorum, iki tanesi Katılıyorum ve bir tanesi de Kararsızım 

yanıtını vermiştir.  

4.2.3.Basına Đlişkin Bulgular  

Restoranların web siteleri ve internet üzerinden basınla yürüttükleri halkla 

ilişkiler ve tanıtım uygulamalarını değerlendirmek, web sitelerinin bu 

doğrultuda hazırlanıp hazırlanmadığını ölçmek ve restoran yetkililerinin 
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sitelerine verdikleri önemi anlayabilmek için ölçümleme yapılmıştır. Toplam 5 

madde ile sınanan basın boyutu için restoran yetkililerinin verdikleri cevaplar 

aşağıda Şekil 9a, Şekil 9b ve Şekil 9c ile gösterilmiştir. 

Şekil 9a’da görüşme formunun 5., 6. ve 7. maddeleri “Misyon ve 

vizyonumuzla birlikte restoranımızı internet ortamına taşıdık. - Sitemizi basını 

da göz önünde bulundurarak tasarladık. - Basın için gerekli tüm materyalleri ve 

bilgiyi sitemize yerleştirdik.” birlikte değerlendirilmiştir.   

Şekil 9a: Basın için Gerekli Olan Temel Bilgilerin Web Sitesi Üzerinden Sağlanması  
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Şekil 9b’de görüşme formunun 8. maddesi “Medya ile ilişkilerimizi 

internet üzerinden yürütmekteyiz.” değerlendirilmiştir. 

 Şekil 9b: Basınla Olan Đlişkilerin E-posta, Web Siteleri Aracılığyla Đnternet Üzerinden 

Yürütülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9c’de görüşme formunun 9.maddesi “Basın içeriklerinin dağıtımı 

için web sitesi ve internet bizim için çok önemlidir.” değerlendirilmiştir. 

Şekil 9c: Đnternetin Sağladığı Araçlarla (E-posta, Web Siteleri) Basın Đçeriklerinin 

Dağıtımının Restoranlar için Önemi 
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Ankete katılan restoranların basınla ilgili sorulara verdikleri cevaplarda 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Kurum kimliğini yansıtan ve temel içeriklerin 

internet ortamına taşınarak web sitesi üzerinden sağlanması ve bu şekilde basın 

için gerekli olan tüm bilgilerin siteye eklenmesi ve sitenin basın mensuplarının 

yararlanabileceği bir şekilde tasarlanmasıyla ilgili maddelerde 5 adet 

Katılıyorum ve 5 adet Katılmıyorum, 2 adet Kararsızım cevabı verilmiştir. 

Alınan bu cevaplar, restoranların bir bölümünün basına yönelik çalışmalarında 

internet ve web sitelerini kullandıklarını söylemek mümkündür. Đnternetin 

olanaklarından önemli bir hedef kitle olan basın için yeteri kadar 

yararlanmadıkları görülmektedir. Basınla olan ilişkilerin internet üzerinden 

yürütülmesine yönelik sadece bir restoran Kesinlikle Katılmış ve bir restoran da 

Katılmıştır. Bir restoran Kararsız kalırken bir restoran da Katılmamıştır. 

Böylece iki restoranın internetin sağladığı araçlar (elektronik posta, web siteleri) 

ile basına ulaşmakta ve basın içeriklerinin dağıtımını yapmakta olduğu 

görülürken bir restoranın interneti tercih etmediği ve bir restoranın da kararsız 

kaldığı görülmektedir. Basın içeriklerinin dağıtılması için internet ve web 

sitelerinin restoranlar için önemli olduğu maddesine üç restoran Kesinlikle 

Katılmış ve bir restoran ise Katılmamıştır. Đnternetin restoranlar tarafından 

basına yönelik kullanımının yetersiz ya da az olmasına rağmen, restoranların 

interneti ve web sitelerini önemli bir araç olarak görmeleri dikkat çekici bir 

noktadır. 

4.2.4.Đnteraktiflikle Đlgili Bulgular  

Restoranlar ile müşterilerin arasında oluşan karşılıklı etkileşim yani 

interaktiflik, toplam 7 madde ile sınanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 

restoranların hedef kitlerine ulaşma, mekânları ile ilgili her türlü haber, etkinlik 

duyurularını dağıtma ile müşterilerin geri bildirimlerini yanıtlama ve 

şikâyetlerle yorumlarını değerlendirme durumları tespit edilmeye çalışmıştır. 

Đnteraktiflik boyutu için restoran yetkililerinin verdikleri cevaplar aşağıda Şekil 

10a, Şekil 10b, Şekil 10c ve Şekil 10d ile gösterilmiştir. 
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Şekil 10a’da görüşme formunun 10., 17. ve 18. maddeleri “Promosyonları, 

indirimleri ya da etkinliklerimizi müşterilerimize gönderdiğimiz elektronik 

postalarla duyurmaktayız. -Üyelerimize elektronik postalar göndererek onları 

promosyon ve indirimlerden haberdar etmekteyiz. - Üyelerimize gönderdiğimiz 

elektronik postalar aracılığıyla etkinliklerimizle ilgili duyuruları yapmaktayız.” 

birlikte değerlendirilmiştir. 

Şekil 10a: Restoranla Đlgili Promosyon, Đndirim, Etkinlikler ve Duyuruların Elektronik 

Postalar Aracılığıyla Müşterilere Đletilmesi 
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Şekil 10b’de görüşme formunun 11., ve 12. maddeleri “Restoranımıza 

gelen müşterilerin e-postalarını aldığımız bir müşteri listemiz mevcuttur. - Web 

sitemize üye olan ziyaretçilerin e-postalarını kaydettiğimiz bir listemiz 

mevcuttur.” birlikte değerlendirilmiştir. 

Şekil 10b: Restorana Gelen veya Web Sitesini Ziyaret Eden Müşterilerin, E-postalarının 

Kaydedilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10c’de görüşme formunun 13. maddesi “Restoranımızla ilgili 

müşterilerimizin gönderdiği elektronik postaları hemen yanıtlamaktayız.” 

değerlendirilmiştir. 

Şekil 10c: Đnternet Üzerinden Gelen Geri Bildirimlerin En Kısa Sürede Yanıtlanması 
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Şekil 10d’de görüşme formunun 14. maddesi “Web sitemizde müşteri 

şikâyet ve yorum bölümü vardır.” değerlendirilmiştir. 

Şekil 10d: Restoran Web Sitesinde Geri Bildirimlerin Alındığı Đlgili Bölümlerin 

Bulunması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restoranların mekânlarıyla ilgili promosyonların, indirimlerin ve 

etkinliklerin elektronik postalar aracılığıyla hedef kitlelerine duyurmalarını 

ölçümleyen anketin ilgili maddelerine verdikleri yanıtlar şöyledir: birer 

Kesinlikle Katılıyorum ve Katılıyorum cevabı, 2 Kararsızım cevabı, 4’er 

Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum cevabı. Verilen bu cevaplara 

bakıldığında restoranların büyük bir çoğunluğunun kendileriyle ilgili duyurular 

için interneti kullanmadıkları görülmektedir. Gerek restorana gelen gerekse 

restoranın web sitesini ziyaret eden müşterilerin, e-postalarının kaydedilip 

kaydedilmediği maddesine ise sadece 2 Katılıyorum cevabı verilmiştir. 1 

Kararsız cevap bulunurken, 3 Katılmıyorum ve 2 Kesinlikle Katılmıyorum 

cevabı verilmiştir. Restoranların büyük bir çoğunluğunda böyle bir 

uygulamanın olmadığı gerek site ziyaretçilerinin gerek restorana gelen 

müşterilerin elektronik postalarının kaydedilmediği görülmektedir. Elektronik 

postalar aracılığıyla müşterilerden gelen geri bildirimler restoranların yetkili 

kişileri tarafından en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır maddesine ankete katılan 
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restoranların dördü de Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. Restoranların 

müşterileriyle karşılıklı ilişkilerinde, gelen geri bildirimleri hemen yanıtlama 

çabası içinde oldukları görülmektedir. Restoranların web sitesinde 

kullanıcılardan gelen şikâyet, öneri, yorum bölümlerinin bulunup bulunmadığı 

maddesine 1 restoran Kararsızım yanıtı verirken, 1 restoran Katılmıyorum ve 2 

restoran da Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını vermiştir. Anketi yanıtlayan hiçbir 

restoranın web sitesinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin alındığı şikâyet, 

öneri, yorum gibi ilgili bölümlerin bulunmadığı görülmektedir. 

4.2.5.Değer Katan Dizaynlar Đle Đlgili Bulgular  

Restoranların web sitelerine değer katan, artı bir özellik olarak siteleri öne 

çıkartan site üzerinden çevirimiçi rezervasyon ya da sipariş imkânın olup 

olmadığı, varsa bu hizmetin müşteriler tarafından tercih edilip edilmediğini 

ortaya koymak için ölçümleme yapılmıştır. Bu bağlamda toplam 2 madde için 

restoran yetkililerinin verdikleri cevaplar aşağıdaki Şekil 11 ile gösterilmiştir. 

Şekil 11’de görüşme formunun 15. ve 16. maddeleri “Web sitemiz 

üzerinden rezervasyon yapılabilmekte / sipariş verilebilmektedir. - 

Rezervasyonları / siparişleri daha çok web sitemiz üzerinden almaktayız.” 

birlikte değerlendirilmiştir. 

 Şekil 11: Restoranın Web Sitesi Üzerinden Çevirimiçi rezervasyon yapılabilmesi veya 

Sipariş Verilebilmesi  
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Restoranların kendi web siteleri üzerinden çevirimiçi rezervasyon 

yapılabilme veya sipariş verilebilme imkânı sunan sadece bir restoran 

bulunmaktadır. Anketin bununla ilgili maddesine 2 restoran Kesinlikle 

Katılıyorum, bir restoran Katılıyorum ve bir restoran da Kesinlikle 

Katılmıyorum cevabını vermiştir. Gerçek anlamda bir rezervasyon penceresi 

açılarak rezervasyon detaylarının girildiği tek bir restoran bulunmaktadır; o da 

Lacivert Restaurant’tır. Anketin bu maddesine kesinlikle katılan ve katılan diğer 

iki restoranın rezervasyon için ayrı bir penceresinin olmadığı fakat 

“Rezervasyon ve Đletişim” bölümünün bulunduğu ve elektronik posta 

aracılığıyla rezervasyonları aldıklarını söylemek mümkündür. Rezervasyonların 

daha çok restoran web siteleri üzerinden gelmesi maddesine yönelik cevaplar 

ise 2 restoran Kararsız kalmışken, bir restoran Katılmamış ve bir restoran da 

Kesinlikle Katılmamıştır. Web sitesi üzerinden rezervasyon imkânı sunan 

restoranlar, rezervasyonların az bir bölümünü internet üzerinden aldıkları 

sonucu çıkmaktadır. 

4.2.6.Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Uzmanına Đlişkin Bulgular  

Restoranların web sitelerini tasarlama aşamasında, siteye konulacak 

içeriklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda sitenin oluşturulmasında halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanından destek alıp almadıkları; daha sonra siteye 

eklenecek güncel içeriklerin halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanının denetiminden 

geçip geçmediği sınanmaya çalışılmıştır. Toplamda 3 madde ile sınanan halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanının web sitesindeki konumu için restoran 

yetkililerinin verdikleri cevaplar Şekil 12a ve Şekil 12b ile gösterilmiştir. 

Şekil 12a’da görüşme formunun 19. ve 20. maddeleri “Web sitemizin 

tasarlanma aşamasında halkla ilişkiler uzmanına danıştık ve sitemizi bu 

doğrultuda tasarladık. - Web sitemize ekleyeceğimiz içeriklerle ilgili halkla 

ilişkiler uzmanından yardım almaktayız.” birlikte değerlendirilmiştir. 
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Şekil 12a: Web Sitelerinin Tasarlarnma Aşamasında ve Sonradan Siteye Eklenecek 

Đçerikler için Halkla Đlişkiler Uzmanından Yardım Alınması. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12b’de görüşme formunun 21. maddesi “Site içeriklerimiz halkla 

ilişkiler uzmanının denetiminden geçtikten sonra güncellenmektedir.” 

değerlendirilmiştir. 

Şekil 12b: Halka Đlişkiler ve Tanıtım Uzmanının Denetiminden Geçtikten Sonra Site 

Đçeriklerinin Güncellenmesi 
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Ankete katlan restoranların web sitelerinin tasarlanma aşamasında ve daha 

sonra siteye eklenecek içeriklerin belirlenmesinde halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanından yardım ve destek alınıp alınmadığına dair maddelere verilen 

cevaplar; 2 Kesinlikle Katılıyorum cevabı, 1 Katılıyorum cevabı, 2 Kararsızım 

cevabı ve 2 Katılmıyorum cevabıdır. Gelen yanıtların yarısı, restoranların gerek 

site tasarlanma aşaması gerekse sonrasında eklenecek içerikler için halka 

ilişkiler uzmanından yardım ve destek almaya çalıştıklarını göstermektedir. 

Buna karşın cevapların diğer yarısında kararsız kalan ya da katılmayan 

restoranlar da bulunmaktadır. Site içeriklerinin güncellenmesi sırasında önce 

halkla ilişkiler uzmanının denetiminden geçmesi maddesine iki restoran 

Kesinlikle Katılmış, bir restoran Kararsız kalmış ve 1 restoran da Katılmamıştır. 

Ankete cevap veren restoranların yarısının site içeriklerinin güncellenmesi 

öncesinde halka ilişkiler ve tanıtım uzmanından destek almakta oldukları 

görülmektedir. Bir restoranın kararsız kaldığı ve diğer restoranın da halkla 

ilişkiler uzmanından destek almadığı görülmektedir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Restoran işletmlerinin web siteleri üzerinden yürüttükleri halkla ilişkiler 

çalışmalarını ve web sitelerinin tanıtım amaçlı kullanımını saptamak amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışma, öncelikle literatür taramasını içermektedir. Literatür 

taraması, halkla ilişkiler ve tanıtımın gelişimini, iletişim teknolojilerinin ve yeni 

iletişim teknolojisi internetin gelişimi, bu yeni teknolojinin halkla ilişkiler ve 

tanıtım amaçlı kullanımını kapsamaktadır. 

      Đstanbul’daki restoran işletmelerinin internette yürüttükleri halkla ilişkiler ve 

tanıtım uygulamaları değerlendirildiğinde içerik analizleri ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

Görüşem formlarına cevap verenlerden sadece bir tanesi restoranın Halkla 

Đlişkiler ve Tanıtım Müdürü pozisyonunda bulunmaktadır. Görüşme formlarını 

yanıtlayanlardan bir tanesi Medya Đletişim Sorumlusu ve diğer ikisi de restoran 

müdürüdür. Bu kişilerinin ortak görevleri arasında müşteri ilişkileri, basın ve 

medya ilişkileri yer almaktadır. Restoran yetkililerinin neredeyse tamamının site 

yönetimi ve tasarımı üzerine gerekli bilgi ve deneyimi olmamasına rağmen site 

içeriklerinden kendilerinin sorumlu olduğunu belirtmişlerdir. Restoranların 

genellikle site yönetimi hizmeti veren ajans ve şirketlerle çalışmakta oldukları, 

ancak site içeriklerinin kendi sorumluluklarında olduğunu söylemek 

mümkündür. Sitelerin tasarlanma ve kuruluş aşamasında ise restoranların yarısı 

bir halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanından destek aldıklarını belirtmiştir. 

Restoranların yarısının site içeriklerinin güncellenmesi öncesinde halka ilişkiler 

ve tanıtım uzmanından destek almaktadır. Buna karşın siteye eklenecek 

içeriklerden anketi yanıtlayanların bizzat kendilerinin sorumlu olduğu 

görülmektedir. Bu durum restoran müdürlerinin halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanının görevlerini üstlendiğini göstermektedir. Đstanbul Restaurants 

sitesinin editörü ise sitenin yönetim panelinden görevlerini yürüterek site 

yönetimi ve tasarımıyla bizzat kendisinin ilgilendiği ve sitenin her türlü 

içeriğinden sorumlu ve yetkili kişi olduğu görülmektedir. 
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 “Đstanbul Restaurants” sitesine kayıtlı örneklemi oluşturan sözü edilen 

kurumsal sitelerin incelenmesi sonunda değişkenler aşağıdaki sorular boyutunda 

değerlendirilmiştir: 

Örneklemi oluşturan restoranların web siteleri tanıtım amaçlı 

faaliyetlerinde interneti nasıl kullanmaktadır? 

Đncelenen restoranların web sitelerinin tanıtım amaçlı bilgilerin neredeyse 

hepsinde bulunduğu tespit edilmiştir. Restoranların tamamı iletişim ve ulaşım 

bilgilerini site içeriğine dâhil etmiştir. Đnternetin sağladığı haritalarla veya 

krokilerle ulaşım bilgilerini vermişlerdir. Böylece restoranların nerede hizmet 

verdiklerini tanıtmak için internetin olanaklarından yararlandıklarını söylemek 

mümkündür. 

Tanıtım amaçlı faaliyetlerde kurumsal bilgilerin web sayfalarının ana 

sayfasında verilmesiyle internetten yararlanıldığı saptanmıştır. Đncelenen 

restoranların neredeyse tamamının web sitesinde, işletme ile ilgili bilgi veren 

içeriklerin ana sayfada olduğu veya bu bilgilere yönelik bağlantılara ana sayfada 

yer verildiği görülmüştür. Đstanbul Restaurants sitesinde ilk üçe giren restoranlar 

arasındaki karşılaştırmada; sadece Leb-i Derya Richmond’ın ana sayfasında 

kurumsal bilgilerin olmadığı ya da her hangi bir bağlantının verilmediği 

gözlenmiştir. Fast food restoran zincirlerinin Türkiye ve uluslar arası site 

incelemesinde de sadece KFC’nin Türkiye sitesinde ana sayfada kurumsal 

bilgilerin yer almadığı veya bağlantılara yer verilmediği gözlenmiştir. Diğer 

restoranların hepsi ana sayfada restoran ile ilgili temel içerikleri ve kurumsal 

bilgilere ilgili bağlantılarla yer vermişlerdir. 

Restoranların yarısının kuruluş öyküleri veya tarihçeleriyle birlikte 

tanıtımlarında interneti ve web sitelerinden yararlandığı; yarısının ise yeterli bir 

şekilde veya hiç interneti kullanmadığı görülmüştür. Đlk örneklem grubu 

içindeki restoranlardan sadece Dominos Pizza’nın sitesinde tarihsel içeriklere 

yer verilmiştir. Đkinci örneklem grubunda uluslar arası fast food sitelerinin 

tümünde tarihsel açıdan restoranların tanıtımı yapılırken Türkiye sitelerinden 
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Burger King’in sitesinde tarihsel tanıtımların olmadığı görülmüştür. Üçüncü 

örneklem grubunda ise pahalı restoranlardan Ulus 29; fast food restoranlardan 

ise Burger King’in sitelerinde restoranlara ait tarihsel içeriklerinin olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Restoranların kurum kimliğini yansıtan misyon ve vizyon ile ilgili tanıtım 

çalışmalarında ise interneti kullanmada oldukça yetersiz kaldıkları görülmüştür. 

Tüm örneklem grupları içinde sadece Dominos Pizza’nın Türkiye sitesinde 

işletmenin kurumsal imaj tanıtımı için restoranın hedefleri, misyon ve vizyonu 

genel müdür mesajı ile açıklanmıştır. Fast food restoran zincirlerinin uluslar 

arası sitelerinde de yine vizyon ve misyonla ilgili kurumsal tanıtım içerikleri yer 

almıştır. Genel olarak restoranların misyon ve vizyonlarının tanıtımları ile ilgili 

içeriklere önem vermedikleri görülmüştür. Diğer yandan tüm restoranlar; 

kurumsal kimliğin bir parçası olan kurumsal restoran logolarını internet 

ortamına taşımıştır. 

Tanıtım amaçlı kurulan Đstanbul Restaurants sitesi, tüm restoranların 

iletişim ve ulaşım bilgisini vermemektedir. Siteye kayıtlı restoranlardan sadece 

ücretli olarak üye olan restoranların temel iletişim bilgileriyle birlikte tanıtımını 

yapmaktadır. Site interneti restoranların temel iletişim bilgilerini sunmak için 

kullanmaktadır. Siteye kayıtlı tüm restoranların kurumsal içerikleri, restorana ait 

çalışma gün ve saatleri, mutfak ve içecek bilgisi, fiyat aralığı, kredi kartı ve 

yemek kartı gibi ödeme detayları, rezervasyon gerekliliği, açık hava ve otopark 

bilgileri sunularak tanıtımları yapılmaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Đstanbul’daki restoranların hepsi tanıtım 

amaçlı faaliyetlerinde; temel iletişim ve ulaşım bilgilerini, ana sayfada 

restoranın kurumsal içeriklerini ve logosunu sunarak interneti kullanmaktadır. 

Ulaşım bilgileri internet ortamının sağladığı haritalarla veya krokilerle de 

desteklenmiştir. Kurum kimliğinin tam olarak yansıtılmadığı veya eksik 

yansıtıldığı görülmüştür. Misyon ve vizyon ile ilgili kurumsal içerikler eksik 

kalmıştır. Fast food restoranların uluslar arası sitelerinin; kurum kimliklerini 
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yansıtmakta ve restoranın tarihini tanıtmakta interneti daha başarılı kullandıkları 

görülmüştür. Web siteleri incelenen restoranların kurumsal açıdan kendilerini 

yeterli bir şekilde tanıttıkları ya da internetin olanaklarından yararlandıklarını 

söylemek oldukça güçtür.  

Ancak örneklem grupları içinde yer alan restoranların görüşme formuna 

verdikleri yanıtlar doğrultusunda; restoran işletmeleri web sitelerini tanıtıcı bir 

araç olarak gördükleri sonucu ortaya çıkmıştır. Görüşme formlarından gelen 

yanıtlarına göre restoran işletmelerinin; internet ve web sitelerinin tanınırlığa 

katkı sağladığı konusunda hem fikir olduğu saptanmıştır. Restoranların bir 

internet sitesine sahip olma amaçları tanınırlıklarını arttırmak olarak 

belirlenmiştir. Đnternet üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmak, restoranlarıyla 

ilgili bilgileri sunarak kendilerini tanıtmak, ilk kez gelecek müşterilerin 

restoranı tanımasını sağlamak, hızlı ve doğru bir şekilde daha geniş kitlelere ve 

kamulara tanıtmak olduğu görülmüştür. Görüşme formunun sonucuna göre; 

restoranların ortalama 5 yıldan fazla bir süredir kendi web siteleriyle internet 

ortamında yer aldıkları tespit edilmiştir. Restoranların büyük çoğunluğu 

interneti uzun süredir bir iletişim aracı ve kendilerini doğrudan tanıttıkları bir 

saha olarak kullanmaktadır. 

Bu restoranların web sitelerinin, internet üzerinden yürüttükleri tanıtım 

çalışmaları nelerdir? 

Örneklem gruplarına ait restoranların web siteleri incelemesinde menü 

tanıtımları, restoranların görsel tanıtımları, haberler ve duyurular, etkinlik 

tanıtımları, elektronik basın içerikleri, promosyon ve indirim duyuruları 

restoranların yürüttükleri tanıtım çalışmaları olarak saptanmıştır.  

Ulus 29 ve Papermoon Restoran hariç, incelenen restoranların tamamı web 

sitelerine menü içeriklerini eklemişlerdir. Böylece kullanıcılar restoran menüsü 

hakkında fikir sahibi olabilmektedirler. Fast food restoranlardan Dominos Pizza 

ve KFC ile pahalı restoranlardan Lacivert Restoranın menülerini fiyatlarıyla 

birlikte sitelerine taşıdıkları saptanmıştır. Đstanbul Restaurants sitesine kayıtlı 
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restoranların hiçbirisinde menü içerikleri ve fiyatlarının olmadığı görülmüştür. 

Menülerin fiyatlarla birlikte verilmesi restorana ilk kez gidecek müşteriler için 

önem taşımaktadır. Menüler ve menü fiyatlarının tanıtımı için restoranların 

interneti yeteri kadar kullanmadıkları görülmüştür. 

Đncelenen restoranların büyük bölümü web siteleri üzerinden restoranlarını 

görsel olarak da tanıtmaya çalışmışlardır. Fast food restoranların onlarca şubesi 

olduğundan dolayı hepsine ait görsellerin bir arada bulunacağı bir galeri 

yaratmak oldukça güçtür. Bu nedenle hiçbir fast food restoranında galeri 

bölümü yer almamıştır. Pahalı restoranlardan da sadece Papermoon’da restorana 

ait görsel içeriklere rastlanamamıştır. Đstanbul Restaurants sitesine kayırlı 

restoranlara ait galeri bölümünün yer almadığı saptanmıştır. Restoranların kendi 

sayfalarında küçük boyutlu üç fotoğraf ile restoranların tanıtımları yapılmış 

ancak galeri bölümü oluşturulmamıştır. Đncelenen diğer tüm restoranlar 

mekânlarına ait fotoğrafları web siteleri üzerinden sunarak tanıtımlarını görsel 

içeriklerle de desteklemişlerdir. Restoranı bilmeyenler ve restoranın tasarımı, 

dekorasyonu ve manzarası hakkında bilgi edinmek isteyenler için görsel 

içeriklerin web sitelerinde sunulması oldukça önem taşımaktadır.  

Restoranların web siteleri üzerinden yürüttükleri tanıtım çalışmalarından 

bir diğeri de etkinlik tanıtımlarının, haber ve duyuruların sunulması olduğu 

saptanmıştır. Restoranlara ait haber ve etkinlik duyuruları birinci örneklemdeki 

tüm restoranların sitesinde yer aldığı görülmüştür. Đkinci örneklem grubundaki 

uluslar arası fast food restoranların sitelerinin hepsinde bulunurken, Türkiye 

sitlerinde ise sadece KFC’nin sitesinde bulunmadığı görülmüştür. Üçüncü 

örneklem grubundaki pahalı restoranların sitelerinden sadece Ulus 29’un 

sitesinde haberler ve duyuruların yapıldığı görülmüştür. Đncelenen restoranların 

büyük çoğunluğunda bir etkinlik takviminin olmadığı tespit edilmiştir. Burger 

King’in hem Türkiye hem uluslar arası sitesinde, Dominos Pizza’nın da sadece 

uluslar arası sitesinde etkinliklerle ilgili takvimler yer almaktadır. Đstanbul 

Restaurants sitesine kayıtlı restoranlara ait haber ve duyurular, etkinliklerle ilgili 

tanıtım çalışmaları sitenin ilgili bölümlerinde yer almıştır. Haber, duyuru ve 
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etkinlik tanıtımlarını restoranların çoğunlukla siteleri üzerinden yürüttükleri 

belirlenmiştir. Ancak etkinliklere yönelik takvim oluşturmadıkları görülmüştür.  

Restoranların web siteleri üzerinden yürütebilecekleri tanıtım 

çalışmalarından biri de elektronik basın bültenlerinin sitelerinde yayınlamasıdır. 

Ancak incelenen restoranların neredeyse tamamının böyle bir tanıtım 

çalışmasında bulunmadıkları saptanmıştır. Sadece Burger King Türkiye 

sitesinde ve fast food uluslar arası sitelerinde basın bültenleri içerikleri dijital 

olarak sunulmuştur. Đstanbul Restaurants sitesinde, siteye ait basın bülteni 

içeriklerinin olduğu görülmüştür, ancak bunlar çok yetersiz kalmakta ve 

güncellenmedikleri fark edilmektedir.  

Restoranların web siteleri üzerinden kampanyalar, indirimler ve 

promosyonlarla ilgili tanıtımları yaptıkları saptanmıştır. Restoranların büyük 

çoğunluğunun düzenledikleri kampanyalar ve uyguladıkları indirimlerin tanıtım 

ve duyurusu için web sitelerini kullandıkları görülmüştür. Leb-i Derya 

Richmond ve Papermoon isimli restoranların sitelerinde böyle bir tanıtım 

çalışmasının yer almaması bu tarz kampanyaların söz konusu olmamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Restoranların mekânlarıyla ilgili promosyonlar, indirimler, etkinlikler ve 

duyuruların web siteleri dışında elektronik postalar aracılığıyla da hedef 

kitlelerine duyurmalarını ölçümleyen görüşme formunun ilgili maddelerine 

verdikleri yanıtlardan interneti kullanmadıkları görülmektedir. Restoranların 

büyük bir çoğunluğu kendileriyle ilgili duyurular için internetin önemli bir aracı 

olan elektronik postaları kullanmadığı saptanmıştır. Ayrıca restoranların büyük 

bir çoğunluğunda hem restoran müşterilerinin hem de site ziyaretçilerinin 

elektronik postalarının kaydedilmediği görülmektedir. Restoranı zaten bilen ve 

müşterisi olan bir hedef kitle ile siteyi ilk kez ziyaret eden kullanıcıların 

oluşturduğu potansiyel müşteri hedef kitlesinin, restoranlar tarafından fark 

edilip e-postalarının alınması ve restoranla ilgili her türlü duyurunun, etkinliğin 

bu hedef kitlelere web sitelerinin yanı sıra e-postalar aracılığıyla iletilmesi önem 
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taşımaktadır. Bu bağlamda söz konusu restoranların bu potansiyeli iyi 

değerlendirmedikleri ve internetin bu özelliğini kullanmadıkları saptanmıştır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde restoranların web siteleri üzerinden 

yürüttükleri tanıtımların menü içeriklerini sunmak, mekanların ve menülerin 

görsel içeriklerini sunmak, etkinlik ve haberleri duyurmak, promosyon ve 

indirimlerin duyurusunu yapmak olduğu saptanmıştır. Ayrıca birkaç restoranın 

web sitesinde menülerini fiyatlarıyla birlikte sundukları görülmüştür. Etkinlik 

duyurularının siteler üzerinden yapılmasına rağmen büyük çoğunluğunda bir 

etkinlik takviminin olmadığı tespit edilmiştir. Restoranların web siteleri 

üzerinden yürütebilecekleri tanıtım çalışmalarından biri olan elektronik basın 

bültenlerini sitede yayınlayan restoran sayısının çok az olduğu görülmüştür. 

Đncelenen restoranların büyük bir çoğunluğu basın bültenleri ve içeriklerini 

dijital olarak sunmamışlardır. Restoranların büyük bir çoğunluğu tanıtımlar için 

sadece veya ağırlıklı olarak internet araçlarından web sitelerini kullandıkları 

tespit edilmiştir. Diğer bir internet aracı olan elektronik postaların ise 

restoranların büyük bir çoğunluğu tarafından kendileriyle ilgili duyurular ve 

tanıtımlar için kullanılmadığı ve tercih edilmediği saptanmıştır. 

Bu siteler hedef kitlelerine nasıl ulaşmakta ve hedef kitlelerinden geri 

bildirimi nasıl almaktadır? 

Restoranların web siteleri ile hedef kitlelerine nasıl ulaştıklarını ve geri 

bildirimleri nasıl aldıklarını incelemeden önce hedef kitlelerinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Tüm restoranların ortak hedef kitleleri yerli ve yabancı 

müşteriler, basın mensupları ve iş arayanlar olarak belirtilebilir. Fast food 

restoranların bunların dışında çocuklar ve şube açmak isteyen işletmeciler 

olarak iki farklı hedef kitlesi daha bunmaktadır. Đstanbul Restaurants sitesinin 

ise yerli ve yabancı müşteriler ve basın mensupları dışında restoran işletmeleri 

de hedef kitlesine dâhil olmaktadır. Bu doğrultuda restoran sitelerinin hangi 

hedef kitlesine nasıl ulaştığı ve geri bildirimleri nasıl aldığı saptanmıştır. 
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Menü içeriklerinin yanı sıra menülerin besin değerlerinin verilmesi 

yalnızca fast food restoranların yurt dışı sitelerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Restoranların ve fast food Türkiye restoranlarının hiçbirisinde sundukları 

yiyeceklerin kalori değerleri verilmemiştir. Yurt dışı sitelerinin hepsinde hem 

besinlerin kalori değerleri hem de kalori hesaplama bölümünün olduğu 

saptanmıştır. Bunlara ek olarak KFC yurt dışı sitesinde sağlıklı beslenmeyle 

ilgili bilgiler, “Faydalı Đpuçları” (Helpful Tips) adı altında kullanıcılara yemek 

tarifleri, aile toplantıları, piknikler ve yiyecek-içecek sağlama (catering) gibi 

konularda yararlı ipuçları ve tavsiyeler sunulmuştur. Bu bağlamda 

Papermoon’un da sitesinde bir yemek tarifi olduğu saptanmıştır. Görüldüğü gibi 

fast food restoranlarının uluslar arası siteleri; ilgili hedef kitlelerine ulaşmakta 

ve onları hem menülerinin besin değerleri hakkında hem de sağlıklı yiyecekler 

hakkında bilgilendirmede diğer restoranlardan daha başarılı olmaktadırlar. 

Türkiye’de hizmet veren fast food restoranlar dışındaki tüm restoranlar, 

yabancı müşterilerine ikinci bir dil seçeneği sunarak web sitelerini çift dilli 

olarak tasarlamışlardır. Hepsinde ikinci dil olarak Đngilizce sunulmuş ve aynı 

sayfalar Đngilizce olarak verilmiştir. Papermoon Restoran’ın Đtalyan kökenli bir 

restoran olması nedeniyle Đtalyanca üçüncü dil olarak verilmiştir. Đngilizce olan 

fast food sitelerinin orijinal siteleri de Đngilizceden sonra en yaygın dil olan 

Đspanyolcayı ikinci bir dil seçeneği olarak sunmuşlardır. Fast food Türkiye 

restoranların dışındaki tüm restoranlar alternatif dil seçenekleriyle web sitelerini 

yabancı müşterilere yönelik tasarlamışlardır. Đstanbul Restaurants sitesi de 

Đngilizce sayfaları ile Đstanbul’da bulunan yabancı müşterilerine ulaşmaktadır. 

Türkiye’deki fast food restoranlara ait sitelerin hiçbirisinde dil seçeneğinin 

olmaması ise araştırmanın ortaya koyduğu şaşırtıcı bir sonuç olmuştur. Dünya 

çapında bilinen ve hizmet veren fast food restoranlar, Đstanbul veya 

Türkiye’deki yabancı müşterileri hedef kitle olarak görmemişler ya da onlara 

ulaşmaya çalışmamışlardır. 

Restoranların bir diğer hedef kitlesi olan basına ulaşmaları için web 

sitelerinde olması gereken en önemli bağlantı basın odasıdır. Web siteleri 
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incelenen restoranların büyük bir bölümünde basın odası ya da basına yönelik 

her hangi bir bağlantının olmadığı görülmüştür. Đlk örneklem grubunda fast 

food restoran olan Dominos Pizza’nın sitesinde, ikinci örneklem grubunda 

uluslar arası tüm fast food restoranları ve yine Dominos Pizza ile Burger King 

Türkiye sitelerinde basın için bölümler ayrılmıştır. Üçüncü örneklem 

grubundaki pahalı restoranların hiçbirisinde basına yönelik bölümler 

saptanmamıştır.  

Basına yönelik içeriklerin saptandığı Dominos Pizza ve Burger King’in 

Türkiye sitelerinin tam anlamıyla basın için yeterli içeriklere sahip olmadığı 

görülmüştür. Basın bültenleri ve temel verileri barındıran bu sitelerde 

indirilebilecek grafik, resim, video içeriğinin olmadığı görülmüştür. Basın 

bültenlerinin elektronik olarak sadece Burger King sitesinde verildiği 

görülmüştür. Fast food restoranların tüm uluslar arası sitelerinin ise basın 

mensuplarına hitap eden ve basın için neredeyse tam donanımlı içeriklere sahip 

siteler oldukları saptanmıştır. Basın bültenleri ve temel veriler ve elektronik 

ortamda yer alan basın bültenleri sitelerin hepsinde bulunmaktadır. 

Đndirilebilecek grafik, resim, video içerikleri de sadece KFC’nin sitesi hariç 

diğerlerinde bulunmaktadır. Basın mensupları için kolaylık sağlayan 

araştırılabilir arşiv basın odası bulunan Dominos Pizza ve Burger King’in 

Türkiye sitelerinin hiçbirisinde görülmemiştir. Diğer yandan uluslar arası 

sitelerin hepsinde arşivlerin olduğu saptanmıştır. Basın içeriklerinin olduğu tüm 

bu sitelerde, ilgili bağlantıların ve sayfaların kısa sürede yüklendiği ve açıldığı 

görülmüştür. Böylece basın mensupları sayfaların açılması için çok beklemek 

ve zaman kaybetmek sıkıntısı yaşamayacakları düşünülmektedir. 

Gerek basın mensupları gerek ilgili olan diğer hedef kitleler için 

restoranların kendileriyle ilgili basında çıkmış haberlere genellikle sitelerinde 

ilgili bağlantılarla yer verdikleri saptanmıştır. Đlk örneklem grubu içerisindeki 

restoranlardan sadece Leb-i Derya Richmond’ın sitesinde olmadığı görülmüştür. 

Đkinci örneklem grubunda ise fast food restoranların Dominos Pizza Türkiye 

sitesinde ve Burger King uluslar arası sitesinde basında çıkan haberler yer 
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almıştır. Üçüncü örneklem grubundaki pahalı restoranların hepsinin sitesinde 

kendileriyle ilgili basında yer almış haberlere yer verilmiştir. Pahalı 

restoranların fast food restoranlara göre basında yer alan haberlere daha fazla 

önem verdiği görülmüştür.  

Basın mensupları için kendileriyle iletişime geçebilecekleri ve basın 

içeriklerini doğrudan temin edebilecekleri restoranın halkla ilişkiler ve tanıtım 

uzmanı veya basın sorumlusu gibi yetkili kişilerin iletişim bilgileri hiçbir 

restoranın web sitesinde bulunmamaktadır. Dominos Pizza ve Burger King’in 

yurt dışı sitelerinde sadece halkla ilişkiler ve basınla ilişkiler uzmanlarının 

isimleri ve doğrudan kendilerine ulaşılabilecek iletişim bilgileri verilmiştir. 

Basın mensupları için önemli bir nokta olan yetkili kişilerle web siteleri 

üzerinden doğrudan iletişime geçmenin çoğunlukla olanaklı olmadığı 

görülmüştür. 

Görüşme formunu yanıtlayan restoranların yarısının basına yönelik 

çalışmalarında internet ve web sitelerini kullandıklarını söylemek mümkündür. 

Böylece iki restoranın, Leb-i Derya Richmond ve Lacivert, internetin sağladığı 

araçlar (elektronik posta, web siteleri) ile basına ulaşmakta ve basın içeriklerinin 

dağıtımını yapmaktadır. Restoranların büyük bir bölümünün internetin 

olanaklarından önemli bir hedef kitle olan basın için yeteri kadar 

yararlanmadıkları görülmüştür. Đnternetin restoranlar tarafından basına yönelik 

kullanımının yetersiz ya da az olmasına rağmen, restoranların interneti ve web 

sitelerini önemli bir araç olarak görmeleri dikkat çekici bir noktadır. 

Tüm hedef kitleler için önemli bir konu olan web sitesindeki içeriklerin 

güncellenmesi incelendiğinde restoranların hiçbirisinin sitesinde güncellenme 

tarihinin verilmediği görülmüştür. Sitelere eklenen içeriklerin tarihleri belirsiz 

kalmıştır. Đstanbul Restaurants sitesinde ise gerekli ve önemli olan sayfalarda 

güncelleme tarihinin verildiği saptanmıştır. Özellikle menü içerikleri ve menü 

fiyatları açısından tarih belirtilmesinin, karışıklık ya da kullanıcılar tarafından 

doğabilecek yanlış anlamaları önlemesi açısından önemli olduğu 
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düşünülmektedir. Basın mensupları açısından da yine bilgilerin güncelliğinin 

bilinmesi önem taşımaktadır. Bu durum restoranların sitelerinde önemli bir 

eksiklik olarak saptanmıştır.  

Görüşme formunun güncellikle ilgili maddesinden gelen yanıtlar ise Ulus 

29 ve Đstanbul Restaurants web siteleri haftalık, Papermoon ve Lacivert 

restoranlarının aylık, Leb-i Derya Richmond web sitesinin ise gerekli oldukça 

güncellemelerinin yapıldığı doğrultusunda olmuştur. Restoran yetkililerinden 

gelen yanıtların yanı sıra, örneklem gruplarının tüm restoran siteleri bir aylık 

süre ile güncellik bağlamında incelenmiştir. Bu doğrultuda Papermoon ve 

Lacivert’in web sitelerinin aylık olarak, Đstanbul Restaurants sitesinin haftalık 

olarak içerik güncellemesini yaptığı gözlenmiştir. Ulus 29 ise formda belirtildiği 

gibi her hafta değil, aylık olarak içerik güncellemesine gitmiştir. Fast food 

restoranların Türkiye sitelerinden Burger King ve Dominos Pizza’nın aylık 

olarak güncellediği, KFC’nin ise bu süre içerisinde her hangi bir güncellemede 

bulunmadığı gözlenmiştir. Fast food restoraların yurt dışı siteleri ise genel 

olarak haftalık bazen de günlük olarak içerik güncellemesine gitmişlerdir. Bu 

bağlamda yurt dışı fast food sitelerinin gerek Türkiye fast food sitelerine, gerek 

diğer restoran sitelerine oranla çok daha güncel içeriklere sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Görüşme formlarından gelen yanıtlar doğrultusunda gerek web sitelerinin 

tasarlanması aşamasında gerek sonrasında eklenecek içerikler için halkla 

ilişkiler ve tanıtım uzmanlarından destek alınma çabası içerisinde olduklarını 

söylemek mümkündür. 

Restoranların özellikle fast food restoranların bünyelerinde çalışacak 

kesimi içine alan bir hedef kitlesi bulunmaktadır. Restoranlardan sadece 

Papermoon’un “Đnsan Kaynakları” bölümü bulunduğu saptanmıştır. Fast food 

restoranların hem Türkiye hem yurt dışı sitelerinde kariyer yapmak isteyenler 

için iş başvuru formlarının bulunduğu görülmüştür. Böylece restoranlar; web 
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siteleri üzerinden bünyelerinde çalışmak ve kariyer yapmak isteyen hedef 

kitlesine sağladıkları dijital iş başvuru formlarıyla ulaşmışlardır. 

Fast food restoranların şube açmak isteyen işletmeciler olarak kendilerine 

has bir hedef kitlesi bunmaktadır. “Franchising” olarak adlandırılan şube açma 

yetkisinin sunulduğu fast food restoranların tüm yurtdışı sitelerinde ilgili 

bölümlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Türkiye sitelerinde ise Dominos Pizza ve 

Burger King’in sitelerinde ilgili bölümlerle hedef kitleye ulaşılmış; KFC 

sitesinde ise bu hedef kitle için hiçbir içeriğe yer verilmemiştir. Dominos 

Pizza’nın Türkiye sitesinde konuyla ilgili açıklamaların yanı sıra hedef kitlenin 

yöneltebileceği sorular ve cevaplar bölümü bulunduğu tespit edilmiştir. KFC 

yurt dışı sitesinde de hem franchising hem de diğer konularla ilgili sıkça sorulan 

sorular ve cevaplar (FAQ) yer almıştır. Dominos Pizza’nın yurt dışı sitesinde de 

kariyerle ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. 

Fast food restoranların diğer restoranlardan farklı olarak hedef kitleleri 

içinde önemli bir çoğunluğu oluşturan çocuklar ve gençler yer almaktadır. Bu 

hedef kitle için restoranların büyük çoğunluğunun web sitelerinde “çocuk 

menüsü” ile ilgili bölümlere yer verilmiştir. Dominos Pizza’nın hem Türkiye 

hem de yurt dışı sitesinde çocuklara yönelik menü içeriklerinin olmadığı 

saptanmıştır. KFC ve Burger King’in hem Türkiye hem yurt dışı sitelerinde 

çocuklara yönelik menüler oluşturulmuş ve geniş içerikler verilmiştir. Burger 

King’in hem Türkiye hem yurt dışı sitesinde öne çıkan bir özellik olarak 

eğlence amaçlı çeşitli oyunlar ve sunumların bulunduğu ve televizyonda 

yayınlanan tüm reklamları izleme olanağının sunulduğu görülmüştür. Fast food 

restoranlar; çocuk menülerinin tanıtımı, menü hediyesi olan oyuncakların 

tanıtımı ve çocuklara yönelik doğum günü gibi eğlence ve organizasyonların 

sunumu ile siteleri üzerinde hedef kitlesine ulaşmaya çalışmışlardır. Ayrıca 

Burger King hepsinden farklı olarak site üzerinden çeşitli oyunlar sunarak 

çocuklara eğlence odaklı içeriklerle ulaşmaya çalışmıştır. 
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Restoranların web siteleri üzerinden geri bildirimleri almaları için “öneri, 

şikâyet, yorum” gibi bölümlerinin olması gerekmektedir. Bu bağlamda 

incelenen restoranların büyük çoğunluğunda kullanıcıların ilgili başlıklar altında 

şikâyetlerini, önerilerini veya yorumlarını dile getirebilecekleri bölümlerin 

olmadığı saptanmıştır. Đlk örneklem grubundan sadece fast food restoranı olan 

Dominos Pizza’nın sitesinde, ikinci örneklem grubunda Dominos Pizza ve 

Burger King Türkiye siteleri ile KFC ve Burger King yurt dışı sitelerinde 

olduğu saptanmıştır. Üçüncü örneklem grubundan pahalı restoranların 

hiçbirisinin sitesinde öneri, yorum bölümlerine yer verilmemiştir. Papermoon ve 

Lacivert Restoranlarının sitelerinde iletişim bölümünde bulunan iletişim 

formları ile kullanıcılar “mesaj” bölümüne diledikleri şekilde geribildirimlerini 

yapabilmektedirler. Leb-i Derya Richmond ve Ulus 29 ise sadece elektronik 

posta adreslerini sunarak hem rezervasyonları hem de her türlü geri bildirimleri 

tek bir kanaldan almaktadırlar. Restoranların bir kısmı geribildirimler ve 

rezervasyonlar için aynı kanalı kullandıkları, bir kısmının ise iletişim formları 

ile geribildirimleri aldıkları tespit edilmiştir. Fast food restoranların ise diğer 

restoranlara göre ilgili bölümlerle geri bildirimleri doğrudan almada web 

sitelerini daha etkili bir şekilde kullandıkları görülmüştür. 

Milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma ve geri bildirimleri alma imkânı 

sunan haber ve sohbet forumlarının hiçbir restoranın sitesinde yer almadığı 

gözlenmiştir. Böylesine geniş nüfuzlu bir özelliğin restoranlar tarafından 

kullanılmaması bu konuda önemli eksikliklerin olduğunu göstermektedir.  

Bir başka geri bildirim aracı olan anketlerden restoran web sitelerinin 

büyük bir çoğunluğunun yararlanmadığı saptanmıştır. Tüm örneklem grupları 

içinde sadece Dominos Pizza’nın Türkiye sitesinde yeni çıkan bir pizzanın 

denenip denenmediğiyle ilgili tek soruluk bir anket yer almaktadır. Đstanbul 

Restaurants sitesinde de içerikle ilgili neyin siteyi daha çekici kılacağı üzerine 

tek soruluk bir anket yer almaktadır. Tek soruluk ancak doğrudan hedef kitleye 

ve geri bildirimleri almaya yönelik anketlerin restoranların sitelerinde yer 

almamaları önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. 
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Restoranların web sitelerini ziyaret eden kullanıcılara aynı zamanda siteye 

üye olma ikanı sunularak hem etkin üye sayısı belirlenebilir hem de üyelerin 

elektronik postalarının kaydedileceği bir havuz oluşturulabilir. Böylece siteye 

üye olan ve restoranın müşterisi olan kullanıcılara düzenli e-posta gönderimi ile 

duyuruların ve etkinliklerin tanıtımı yapılabilir; restoranla ilgili gelişmelerin 

hedef kitle tarafından takip edilmesi sağlanabilir. Bu bağlamda incelenen 

restoranlardan yalnızca fast food restoran olan Dominos Pizza Türkiye ve yurt 

dışı sitesi ile Burger King Türkiye sitesinde olduğu tespit edilmiştir. Đstanbul 

Restaurants sitesi de yine üyelik imkânı sunmakta ve üyelerine düzenli e-posta 

gönderimi yapmaktadır. Restoranların; sitelerini ziyaret eden kullanıcıları siteye 

üye yaparak onların e-posta adreslerine ulaşma fırsatını yeteri kadar 

değerlendirmedikleri saptanmıştır.  

Görüşme formundan elde edilen sonuçlara göre; restoran müşterilerinden 

veya site kullanıcılarından restorana gelen elektronik postalar bizzat görüşme 

formlarını yanıtlayan kişiler tarafından veya onların denetiminde ilgili kişiler 

tarafından yanıtlandığı saptanmıştır. Restoranların hepsi gelen e-postaları bir 

saat içerisinde veya en geç gün içerisinde yanıtladıklarını belirtmişlerdir. Bir 

başka değişle restoranlar geri bildirim olan elektronik postaları en kısa sürede 

yanıtlamaya özen göstermektedirler. Đstanbul Restaurants sitesinin editörü de 

gelen postaları kendisinin aynı gün içerisinde yanıtladığını belirtmiştir. Böylece 

hem site üzerinden hem de elektronik postalarla kullanıcılardan gelen 

geribildirimlerin restoranlar için önemli olduğu ve yetkili kişiler tarafından en 

kısa sürede genellikle aynı gün içerisinde yanıtlandığı saptanmıştır. 

Bu siteler yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden nasıl 

yararlanmaktadır? 

Đnternetin restoran işletmelerine sağladığı en önemli kolaylıklardan biri 

site üzerinden çevirimiçi rezervasyon yapılabilmesi ya da sipariş 

verilebilmesidir. Bu bağlamda incelenen restoranlardan ilk örneklem grubunda 

sadece Dominos Pizza’nın sitesinde çevirimiçi sipariş verilebilmektedir. Diğer 
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restoranlara çevirimiçi rezervasyon yapılamamaktadır. Đkinci örneklem 

grubunda ise fast food restoranların neredeyse tamamının siteleri üzerinden 

sipariş hizmeti sunduğu görülmüştür. Burger King yurt dışı sitesi dışında tüm 

fast food restoranlar internetin bu özelliğinden yararlanmışlardır. Çevirimiçi 

sipariş özelliği, fast food uluslar arası sitelere göre Türkiye sitelerinde daha 

yaygın kullanılmıştır. Üçüncü örneklem grubunda da internet üzerinden 

rezervasyon / sipariş avantajını yine fast food sitelerin pahalı restoranlara göre 

çok daha yaygın olarak kullandıkları görülmüştür.  

Restoranların kendi web siteleri üzerinden çevirimiçi rezervasyon 

yapabilme imkânını fast food restoranlar dışında sadece bir restoranın sunduğu 

saptanmıştır. Üçüncü örneklem grubunda yer alan Lacivert Restoran’ın sitesinde 

gerçek anlamda bir rezervasyon penceresi açılmakta ve rezervasyon detayları 

girilerek talep restorana iletilmektedir. Diğer restoranların ise rezervasyon için 

ayrı bölümleri bulunmamaktadır. Buna rağmen Leb-i Derya Richmond 

“Rezervasyon ve Đletişim” bölümünden elektronik posta adresiyle, Ulus 29 

iletişim bölümünden rezervasyon ile başlayan elektronik posta adresiyle ve 

Papermoon da iletişim formuyla rezervasyonları almaktadırlar. Ancak burada 

açıkça ortaya çıkan durum bu restoranların web sitelerinde, sadece rezervasyon 

için doğrudan bir bölümün olmamasıdır. Öneri, şikâyet ve yorumlar da yine 

aynı kanaldan, restoranın elektronik postası üzerinden veya Papermoon’da 

olduğu gibi iletişim formu üzerinden yapılmaktadır.  

Site üzerinden çevirimiçi rezervasyon imkânı sunan Lacivert Restoran, 

ankete verdiği yanıtlarda haftalık toplam rezervasyon taleplerinin %30’unun bu 

yolla geldiğini belirtmiştir. Çevirimiçi rezervasyon imkânı sunmayan 

restoranlardan Ulus 29, elektronik posta ile internet üzerinden gelen 

rezervasyonların haftalık toplam rezervasyonların %30 - %40’ını oluşturduğunu 

belirtmiştir. Diğer iki restoran Leb-i Derya Richmond ve Papermoon da telefon 

aracılığıyla rezervasyon yapanların büyük bir kısmının, restoran iletişim 

bilgilerini siteden bularak kendilerine ulaştıklarını belirtmişlerdir.  
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Hem geri bildirimlerin hem de rezervasyonların site üzerinde aynı 

kanaldan yapılıyor olması ve çevirimiçi rezervasyon için ayrı bir bölümün 

olmaması; araştırıma sonucunun restoran sitelerinde oraya koyduğu en önemli 

eksiklik olarak görülmektedir. Çevirimiçi rezervasyon ile kullanıcılar çok daha 

kısa sürede ve kolay bir şekilde, sadece ilgili bölümleri doldurarak ve 

rezervasyon detaylarını girerek taleplerini restorana iletebilmektedirler. 

Đnternetin kullanıcılara sağladığı bu kolaylığın restoran işletmelerince yeteri 

kadar değerlendirilemediği açıkça görülmektedir. Restoranların; site 

kullanıcılarının rezervasyon taleplerini elektronik posta ile uzun uzun yazması 

yerine, ilgili alanları doldurarak çok daha kısa sürede ve pratik bir şekilde 

rezervasyon yapma olanağını sunmaları gerekmektedir. Böylece gelen 

rezervasyon taleplerinde artış olacağı düşünülmektedir. Site üzerinden gelecek 

rezervasyonlara yüzdelik indirimler uygulanarak çevirimiçi rezervasyon çekici 

hale getirilebilir ve rezervasyon taleplerinin arttırılması sağlanabilir. 

Đstanbul Restaurants sitesinde üye olan restoranlara çevirimiçi rezervasyon 

yapabilme imkânı sunulmaktadır. Bu rezervasyonları çekici hale getirmek ve 

kullanıcılar tarafından sitenin tercih edilmesini sağlamak amacıyla anlaşmalı 

restoranlara yönelik yapılan rezervasyonlarda bir takım ikramlar sunulmaktadır. 

Örneğin bir tatlı veya bir içecek, Đstanbul Restaurants sitesi rezervasyonlarında 

restoran tarafından ikram edilmektedir. Böylece çevirimiçi rezervasyonlar 

çekici hale getirilerek bu yolla yapılacak rezervasyonların kullanıcılar 

tarafından tercih edilmesi ve rezervasyon taleplerinin artışı hedeflenmektedir. 

Gelen bu rezervasyon talepleri doğrudan restorana gitmekte ancak site editörü 

tarafından da takip edilmektedir. Fakat bu rezervasyonların gerçekleşme oranını 

Đstanbul Restaurants sitesi editörü takip edemediğini de belirtmiştir. Görüldüğü 

gibi araştırmanın bu kısmı eksik kalmakta ve restoranların rezervasyon 

taleplerini kendi web siteleri üzerinden mi yoksa Đstanbul Restauratns sitesi 

üzerinden mi ağırlıklı olarak aldıkları belirlenememektedir. Gelecek 

çalışmalarla bu durumun tespit edilmesi gerekmektedir. 
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Web siteleri; halkla ilişkiler ve tanıtımın tanıtım boyutunu arttırıcı özellik 

taşımakta mıdır? Web sitesi olan restoranlar ile olmayan restoranlar arasındaki 

avantaj ve dezavantajlar nelerdir? 

Örneklem grupları içinde yer alan restoranların görüşme formuna 

verdikleri yanıtlar doğrultusunda; restoran işletmelerini web’e tanıtıcı bir araç 

olarak baktıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Görüşme formunun yanıtlarına göre 

restoran işletmelerinin; internet ve web sitelerinin tanınırlığa katkı sağladığı 

konusunda hem fikir olduğu saptanmıştır. Restoranlar web sitelerine 

tanınırlıklarını arttırmak için ihtiyaç duymuşlardır. Restoranların internet 

ortamında yer alma ve web sitesi tasarlama amaçlarının en önemli nedeni 

tanınırlıklarını arttırmak olarak görülmüştür. Đnternet üzerinden daha geniş 

kitlelere ulaşmak, restoranlarıyla ilgili bilgileri ilk ağızdan sunarak kendilerini 

tanıtmak, ilk kez gelecek müşterilerin restoran hakkında bir fikir edinmesini 

sağlamak, kendilerini en kısa sürede, hızlı ve doğru bir şekilde daha geniş 

kitlelere ve kamulara tanıtmak olduğu görülmüştür. Đstanbul’daki tüm restoran 

işletmelerini tek bir çatı altında toplayan Đstanbul Restaurants sitesinin kurulma 

amacı da yine, herkese ve her kesime hitap edecek restoranların internet 

üzerinden tanıtımını yapmak olduğu görülmüştür.  

Örneklem gruplarının Kent ve Taylor’ın makalesinden uyarlanan bir web 

sitesinde olması gereken beş kategorinin temel alındığı içerik analizinin genel 

değerlendirilmesi ise aşağıdaki gibidir: 

Đlk kategori olan “Kullanım Kolaylığı” açısından yapılan değerlendirmede 

web sitelerinin kullanıcılar açısından kolay kullanabilen siteler olmadıkları 

görülmüştür. Đlk örneklem grubundan Leb-i Derya Richmond’un web sitesi tüm 

siteler içinde kullanımı en kolay site olarak ortaya çıkmıştır. Đkinci örneklem 

grubunda ise fast food restoranların yurt dışı sitelerinin Türkiye sitelerine göre 

daha kullanımı kolay siteler olduğu saptanmıştır. Üçüncü örneklem grubunda da 

pahalı restoranların web siteleri fast food restoranların Türkiye sitelerine göre 
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daha fazla kullanım kolaylığına sahip özellikleri olduğu görülmüştür. Đstanbul 

Restaurants sitesi de yüksek bir yüzdelik değerle kullanım kolaylığına sahiptir. 

Restoranların web siteleri; basını web sitesine çekmek ve basın 

mensuplarının siteyi ziyaret etmelerini sağlayabilmek için ikinci kategori olan 

“Basına Karşı Çekicilik” kategorisinde değerlendirilmiştir. Đlk örneklem 

grubunda Dominos Pizza’nın sitesi büyük bir farkla basını siteye çekmede 

başarılı olduğu görülmüştür. Đkinci örneklem grubunda fast food restoranların 

yurt dışı siteleri Türkiye sitelerine göre daha fazla basına karşı çekici 

göründükleri saptanmıştır. Üçüncü örneklem grubunda fast food restoranlar 

Türkiye ile Đstanbul’daki pahalı restoranların sitelerinin karşılaştırmasında da 

fast food Türkiye siteleri pahalı restoranların sitelerine göre biraz daha fazla 

basına karşı çekici göründükleri belirlenmiştir. Đstanbul Restaurants sitesi ise 

ortalama bir değerle içerikler açısından basına karşı çekici görünmektedir. 

Yurt dışı fast food restoranların dışındaki tüm restoranların sitelerinde 

basına karşı çekicilik kategorisinde çıkan yüzdelik değerlerin, basına yönelik 

kategori olan “Basına Uygunluk” kategorisinde değerlendirildiğinde tutarlı 

olmadıkları görülmüştür. Yurt dışı fast food restoranlar hariç, üç örneklem 

grubundaki restoranların sitelerinde basınla ilgili bu iki kategori arasında 

belirgin bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu durum, araştırma sonucunun ortaya 

koyduğu en dikkat çekici bulgulardan biri olarak görülebilir. Sitelerin basına 

uygunluk yüzdeleri, basına karşı çekicilik yüzdelerinin yarısı veya yarısının da 

altında olarak saptanmıştır. Bu bağlamda siteler basın mensuplarını web 

sitelerine çekmekte başarılı sayılırken; basına yönelik içerikler açısından 

yetersiz kaldığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu çelişkili durumun sonucunda, 

siteleri ziyaret eden basın mensupları kendilerine yönelik içerikler bakımından 

siteleri eksik bulacak ve restoran işletmesiyle ilgili olumsuz izlenimlere 

kapılacaklardır. Restoran işletmeleri ve basın açısından olumsuz olan bu 

durumun düzeltilmesi ve sitelerin basına yönelik içeriklerinin iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 
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Fast food restoranların uluslar arası siteleri ise hem basına karşı çekici 

siteler hem de basın içerikleri açısından basına uygunluk gösteren siteler olarak 

görülmüştür. Basını sitelerine çekmekte başarılı olan fast food restoranların 

basın içerikleri bakımından ise beklenenden daha zengin içeriklere sahip olduğu 

görülmüştür. Sitelere gelen bası mensupları istedikleri her türlü bilgiye ilk elden 

rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bu bağlamda yurt dışı fast food sitelerinin; gerek 

Türkiye fast food siteleri gerek Đstanbul’daki restoranların sitelerine göre basın 

için neredeyse tam donanımlı içeriklere sahip olduklarını söylemek 

mümkündür.  Đstanbul Restaurants sitesinin de hem basına karşı çekici hem de 

basına uygunluk açısından ortalama yüzdelik değerlerle birbiriyle tutarlı bir 

şekilde basına hitap ettiği görülmüştür. Ancak sitenin basın açısından 

geliştirilmeye ve daha fazla içeriklerin siteye eklenmesine ihtiyaç vardır. 

“Đnteraktiflik” kategorisinde yapılan değerlendirmeye göre ilk örneklem 

grubundaki restoranlar arasında; bir fast food restoranı olan Dominos Pizza’nın 

sitesinin Leb-i Derya ve Ulus 29’un web sitelerine göre dört katı daha fazla 

interaktif bir yapıda olduğu saptanmıştır. Đkinci örneklem grubundan fast food 

restoranların Türkiye sitelerinin yurt dışı sitelerine göre daha fazla interaktif 

olduğu ve kullanıcılarıyla daha fazla karşılıklı iletişim içinde olduğu 

görülmüştür. Üçüncü örneklem grubunda fast food restoranların siteleri pahalı 

restoranlara iki katı daha fazla interaktif bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 

Đstanbul Restauants sitesi de kuruluş amacına uygun olarak kullanıcılarıyla 

etkileşimli ve interaktif yapıda bir site olarak görülmüştür. Fast food restoranları 

dışındaki incelen diğer restoranların kullanıcılarıyla yeteri kadar etkileşimli ve 

karşılıklı bir iletişime geçemedikleri ve bu konuda yetersiz kaldıklarını 

söylemek mümkündür. Restoran işletmelerinin hedef kitlelerine ulaşmada ve 

karşılıklı diyaloglar kurmada web sitelerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

Restoran sitelerinin “Değer Katan Dizaynlar” kategorisinde yapılan 

incelemesinde ilk örneklem grubunda yine Dominos Pizza’nın sitesinin diğer iki 

restorana göre site tasarımıyla ön planda olduğu görülmüştür. Đkinci örneklem 

grubunda uluslar arası fast food siteleri, Türkiye sitelerini tasarımlarıyla 
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geçtikleri saptanmıştır. Üçüncü örneklem grubunda da fast food Türkiye 

sitelerinin pahalı restoranlara oranla daha başarılı site tasarımlarına sahip olduğu 

görülmüştür. Đstanbul Restaurants sitesi ise değer katan tasarımlar açısından çok 

da başarılı bir site olmadığı görülmüştür. Sitelerin içerikleri kadar ön plana 

çıkaran tasarımlarının da geliştirilmesi gerekmektedir.  

                     Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada incelenen restoran web sitelerine genel olarak bakıldığında 

restoran işletmelerinde bulunan başlıca ortak özellikler iletişim ve ulaşım 

bilgisi, kurumsal logo, ana sayfaya kolay ulaşım, restoran veya menülerin 

fotoğrafları, menü içerikleri, elektronik posta ile restorana ulaşım ve 

rezervasyon veya doğrudan sipariş, promosyon ve indirimler, çoklu dil seçeneği 

(food Türkiye siteleri hariç) olduğu görülmektedir. Menü içeriklerinin 

bulunmasına rağmen, fast food restoranlar hariç, diğer restoranların sitelerinde 

menü fiyatlarının yer almaması ise önemli bir eksiklik olarak 

değerlendirilmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre restoran web sitelerinin büyük çoğunluğu web 

sitelerini bir tanıtım aracı olarak yani bilgi sunma ve mekân tanıtımına yönelik 

kullanmasına rağmen kurum kimliğinin yansıtılması açısından yetersiz kaldığı 

ortaya çıkmaktadır. Restoranların internet üzerinden yürüttükleri tanıtım 

çalışmalarından haber ve duyuruların sunulmasında web sitelerini kullandıkları 

ancak büyük çoğunluğunda etkinlik takvimlerinin olmadığı görülmektedir. 

Restoran siteleriyle ilgili bir başka önemli eksiklik ise güncelleme tarihlerinin 

yer almaması ve site içeriklerinin çok sık güncellenmemesidir. 

 Web sitelerinin tanıtım boyutlu kullanımının yanı sıra çevrimiçi 

rezervasyon/sipariş amaçlı kullanıldığı da görülmektedir. Böylece internetin 

restoranlar için sağladığı belki de en önemli özelliği olan internet üzerinden 

rezervasyon yapılabilmesi veya sipariş verilebilmesi imkânını gerek doğrudan 

rezervasyon formlarıyla gerek e-posta aracılığıyla değerlendirdikleri 

görülmektedir. 
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Restoran işletmelerinin web sitelerinin, fast food uluslar arası siteler hariç, 

basın içerikleri ve basınla ilişkiler konusunda yeterli düzeyde olmadığı, hatta 

çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Diğer yandan restoran işletmelerinin 

müşteriler ve diğer hedef kitlelerle karşılıklı iletişim içine girmeye çalıştıkları, 

gelen geri bildirimleri en kısa süre içerisinde yanıtlama taraftarı oldukları 

görülmektedir. 

Đnternetin sunduğu olanaklardan yararlanarak sanal ortamda yer alan 

restoran işletmeleri, müşterilerin ilgisini çekmek ve onları devamlı müşterileri 

konumuna dönüştürebilmek için tasarladıkları web sitelerinin hem yapısal hem 

görsel, hem de hizmet olarak en üst kalitede olmasını sağlamalıdırlar. Halkla 

ilişkiler ve tanıtım uygulamalarını web siteleri üzerinden en üst düzeyde 

yürütmeye çalışmalı ve interneti bu bağlamda olabildiğince verimli bir şekilde 

kullanmalıdırlar. 

Đstanbul Restaurants web sitesi üzerinden gelen rezervasyon talepleri 

doğrudan ilgili restorana ulaştığı için bu rezervasyonların gerçekleşme oranı site 

editörü tarafından takip edilememektedir. Đstanbul Restaurants web sitesi ile 

ilgili bu kısım eksik kalmakta ve restoranların ağırlıklı olarak rezervasyon 

taleplerini kendi web siteleri üzerinden mi yoksa Đstanbul Restaurants web sitesi 

üzerinden mi aldıkları belirlenememektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarla 

bu durum tespit edilebilir. 
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EK-1: Đçerik Analizinin Tablosu  

KULLANIM KOLAYLIĞI 

Sitenin kolay bir şekilde görüntülenmesi 

Site Haritası 

Grafiklerin az kullanımı 

Arama motoru 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir linkin olmaması  

Dil seçenekleri 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK 

Her sayfadan ana sayfaya erişim 

Ana sayfada işletme hakkında bilgi 

Misyon / vizyon 

Logo 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) 

Basına yönelik linklerin hemen yüklenmesi 

Son güncelleme tarihi 

BASINA UYGUNLUK 

Halkla ilişkiler departmanına ait iletişim bilgileri 

Önde gelenlerin biyografileri 

Basın bültenleri, temel veriler 

Basın odası 

Basında çıkan haberler 

Tarihçe 

Đndirilebilir grafik, resim, video 
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BASINA UYGUNLUK 

Elektronik basın içerikleri 

Araştırılabilir arşiv  

Mekândan haberler ve duyurular 

Mekânla ilgili hikayelere linkler 

ĐNTERAKTĐFLĐK 

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-mail) 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar 

Haber/ sohbet forumları 

Siteye üyelik 

Anket 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR 

Etkinlik takvimi 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve soru-cevaplar (Q&A) 

Menüler 

Galeri 

Site üzerinden online rezervasyon/ sipariş 

Promosyon/ indirim 

Mekâna ulaşım, kroki / harita 
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EK-2: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

 

                                           

   TC ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ 

                 SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 

HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM YÜKSEK LĐSANS 

 

       Değerli Katılımcı, 

       Bu anket çalışması Đstanbul Üniversitesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 

Bölümünde Yrd. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk’ün danışmanlığında yüksek 

lisans tezi çalışmalarını sürdüren Ezel Kamçılı tarafından hazırlanmıştır. Bu 

görüşme formu, hizmet sektörünün önemli bir parçası olan restoranların internet 

üzerinden yürüttükleri halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini incelemek için tez 

çalışmasında kullanılacaktır. 

Zaman ayırdığınız için teşekkürler… 

Ezel Kamçılı 

 

 

Şirket Adı:…………………………………………………………………… 

Adınız Soyadınız:……………………………………………………………  

Cinsiyetiniz:…………………………………………………………….. ….. 

Yaşınız:………………………………………………………………………. 

Pozisyonunuz:……………………………………………………………….. 

Çalışma Süreniz:………………………………………………………......... 
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Görevleriniz:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

 

Web sitesi tasarımı ya da site yönetimi üzerine deneyiminiz var mı? 
Varsa lütfen açıklayınız 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

Web sitenizin içeriğinden sorumlu ve yetkili kişi siz misiniz? Açıklayınız.                  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

  

Müşterilerinizden gelen elektronik postalar kimin tarafından ve ne kadar 

sürede  yanıtlanmaktadır? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

    

Web sitesi kurma amacınız neydi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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        Aşağıdaki cümleler web sitenizin halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini 

değerlendirebilmemiz için hazırlanmıştır. Sizin fikirlerinizi temsil edip etmeme 

durumuna göre size doğru gelen kutuya çarpı işareti koyunuz.                                                

 

K
es

in
li

k
le

  

K
at

ıl
m

ıy
or

u
m

 

K
at

ıl
m

ıy
or

u
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

  

K
at

ıl
ıy

or
um

 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
ıy

or
um

 

1- Bize göre web sitemiz mekanımızın tanınırlığına 
katkı sağlamaktadır. 1 2 3 4 5 

2- Web sitemizden bize ulaşıp restoranımıza gelen 
müşterilerin sayısında artış gözlemledik. 1 2 3 4 5 

3- Web sitemiz müşteriler tarafından tercih edilen bir 
sitedir. 1 2 3 4 5 

4- Tanınırlığımızı arttırmak için webe sitesine  ihtiyaç 

duymamaktayız. 1 2 3 4 5 

5- Misyon ve vizyonumuzla birlikte restoranımızı 
internet ortamına taşıdık.    1 2 3 4 5 

6- Sitemizi basını da göz önünde bulundurarak 
tasarladık. 1 2 3 4 5 

7- Basın için gerekli tüm materyalleri ve bilgiyi 
sitemize yerleştirdik. 1 2 3 4 5 

8- Medya ile ilişkilerimizi internet üzerinden 
yürütmekteyiz. 1 2 3 4 5 

9- Basın içeriklerinin dağıtımı için web sitesi ve 
internet bizim için çok  önemlidir 1 2 3 4 5 

10- Promosyonları, indirimleri ya da etkinliklerimizi 
müşteri- lerimize gönderdiğimiz elektronik postalarla 
duyurmaktayız.  1 2 3 4 5 

11- Restoranımıza gelen müşterilerin e-maillerini 
aldığımız bir müşteri listemiz mevcuttur. 1 2 3 4 5 

12- Web sitemize üye olan ziyaretçilerin e-maillerini 
kaydettiğimiz bir listemiz mevcuttur 1 2 3 4 5 

13- Restoranımızla ilgili müşterilerimizin gönderdiği 
elektronik postaları hemen yanıtlamaktayız.  1 2 3 4 5 

14- Web sitemizde müşteri şikayet ve yorum bölümü 
vardır. 1 2 3 4 5 
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K
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K
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K
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K
at

ıl
ıy

or
um

 

15- Web sitemiz üzerinden rezervasyon 
yapılabilmekte / sipariş verilebilmektedir. 1 2 3 4 5 

16- Rezervasyonları / siparişleri daha çok web sitemiz 
üzerinden almaktayız. 1 2 3 4 5 

17- Üyelerimize elektronik postalar göndererek onları 
promosyon ve indirimlerden haberdar etmekteyiz.  1 2 3 4 5 

18- Üyelerimize gönderdiğimiz elektronik postalar 
aracılığıyla etkinliklerimizle ilgili duyuruları 
yapmaktayız.   1 2 3 4 5 

19- Web sitemizin tasarlanma aşamasında halkla 
ilişkiler uzmanına danıştık ve sitemizi bu doğrultuda 
tasarladık. 1 2 3 4 5 

20- Web sitemize ekleyeceğimiz içeriklerle ilgili 
halkla ilişkiler uzmanından yardım almaktayız. 1 2 3 4 5 

21- Site içeriklerimiz halkla ilişkiler uzmanının 
denetiminden geçtikten sonra güncellenmektedir. 1 2 3 4 5 

 

 

Aşağıdaki cümleleri size doğru gelen şekilde tamamlayın. 

1- Web sitemiz ……………………………………………… beri faaliyet 
göstermektedir. 

 
2-  Web sitemiz üzerinden yapılan rezervasyonların/verilen siparişlerin 

haftalık ortalama sayısı………………………………………………… 
 

3- Web sitemiz………………………………………… güncellenmektedir. 
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EK-3:Đçerik Analizi Tabloları 

Tablo 1: Đstanbul Restaurants sitesinde Top 5’e giren ilk üç restoranın 
karşılaştırılması 

 

 

   

 

LEB-I 
DERYA 

RICHMOND 

 

ULUS 
29 

 

DOMINOS 
PIZZA 

KULLANIM KOLAYLIĞI    

Sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi 
VAR YOK YOK 

Site Haritası YOK YOK VAR 

Grafiklerin az kullanımı VAR YOK YOK 

Arama motoru YOK YOK YOK 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir 

linkin olmaması  
VAR VAR VAR 

Dil seçenekleri VAR VAR YOK 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK    

Her sayfadan ana sayfaya erişim VAR VAR VAR 

Ana sayfada işletme hakkında 

bilgi 
YOK VAR VAR 

Misyon / vizyon YOK YOK VAR 

Logo VAR VAR VAR 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) VAR VAR VAR 

Basına yönelik linklerin hemen 

yüklenmesi 
YOK YOK VAR 

Son güncelleme tarihi YOK YOK YOK 
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LEB-I 
DERYA 

RICHMOND 

 

ULUS 
29 

 

DOMINOS 
PIZZA 

BASINA UYGUNLUK    

Halkla ilişkiler departmanına ait 

iletişim bilgileri 
YOK YOK YOK 

Önde gelenlerin biyografileri YOK YOK YOK 

Basın bültenleri, temel veriler YOK YOK VAR 

Basın odası YOK YOK VAR 

Basında çıkan haberler YOK VAR VAR 

Tarihçe YOK YOK VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, video YOK YOK YOK 

Elektronik basın içerikleri YOK YOK YOK 

Araştırılabilir arşiv YOK YOK YOK 

Mekândan haberler ve duyurular VAR VAR VAR 

Mekânla ilgili hikayelere linkler YOK YOK YOK 

ĐNTERAKTĐFLĐK    

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-

mail) 
VAR VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar YOK YOK VAR 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK YOK 

Siteye üyelik YOK YOK VAR 

Anket YOK YOK VAR 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR    

Etkinlik takvimi YOK YOK YOK 
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LEB-I 
DERYA 

RICHMOND 

 

ULUS 
29 

 

DOMINOS 
PIZZA 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve 

soru-cevaplar (Q&A) 
YOK YOK VAR 

Menüler VAR YOK VAR 

Galeri VAR VAR YOK 

Site üzerinden online 

rezervasyon/sipariş 
YOK YOK VAR 

Promosyon/ indirim YOK VAR VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / harita VAR VAR VAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

Tablo 2: Đstanbul Restaurants sitesinde Top 5’e giren ilk üç restoranın 

karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEB-I 
DERYA 
RICHMOND 

 ULU
S 29 

 DOMINOS 
PIZZA 

 

 n % n % N % 

Kullanım Kolaylığı 4/6 66,6 2/6 33,3 2/6 33,3 

Basına Karşı 
Çekicilik  

3/7 42,8 4/7 57,1 6/7 85,7 

Basına Uygunluk  1/11 9,1 2/11 18,2 5/11 45,5 

Đnteraktiflik  1/5 20 1/5 20 4/5 80 

Değer Katan 
Dizaynlar  

3/7 42,9 3/7 42,9 5/7 71,5 
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Tablo 3: Üç Fast Food Restoranının (Dominos Pizza, KFC, Burger King) 

Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin karşılaştırılması 

                                                                 

TÜRKĐYE    ULUSLARARASI 

 

 

D
O

M
IN

O
S

 

P
IZ

Z
A

 

K
F

C
 

B
U

R
G

E
R

 K
IN

G
 

 

D
O

M
IN

O
S

 

P
IZ

Z
A

 

K
F

C
 

B
U

R
G

E
R

 K
IN

G
 

KULLANIM 
KOLAYLIĞI 

       

Sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi 
YOK VAR YOK  YOK VAR YOK 

Site Haritası VAR YOK YOK  YOK YOK VAR 

Grafiklerin az kullanımı YOK YOK YOK  YOK VAR YOK 

Arama motoru YOK YOK YOK  YOK VAR VAR 

Ana sayfada diğer sitelere 

hiçbir linkin olmaması  
VAR VAR YOK  VAR YOK YOK 

Dil seçenekleri YOK YOK YOK  VAR VAR YOK 

BASINA KARŞI 
ÇEKĐCĐLĐK 

       

Her sayfadan ana sayfaya 

erişim 
VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Ana sayfada işletme 

hakkında bilgi 
VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Misyon / vizyon VAR YOK YOK  VAR VAR VAR 

Logo VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 
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D
O

M
IN

O
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P
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A

 

K
F
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B
U
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D
O

M
IN

O
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P
IZ

Z
A

 

K
F

C
 

B
U

R
G

E
R

 

K
IN

G
 

Sayfaların hızlı 

yüklenmesi (4 sn) 
VAR VAR VAR  YOK VAR YOK 

Basına yönelik linklerin 

hemen yüklenmesi 
VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Son güncelleme tarihi YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

BASINA UYGUNLUK        

Halkla ilişkiler 

departmanına ait iletişim 

bilgileri 

YOK YOK YOK  VAR YOK VAR 

Önde gelenlerin 

biyografileri 
YOK VAR YOK  YOK VAR VAR 

Basın bültenleri, temel 

veriler 
VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Basın odası VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Basında çıkan haberler VAR YOK YOK  YOK YOK VAR 

Tarihçe VAR VAR YOK  VAR VAR VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, 

video 
YOK YOK YOK  VAR YOK VAR 

Elektronik basın içerikleri YOK YOK VAR  VAR VAR VAR 

Araştırılabilir arşiv YOK YOK YOK  VAR VAR VAR 

Mekândan haberler ve 

duyurular 
VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Mekânla ilgili hikâyelere 

linkler 
YOK YOK YOK  YOK VAR VAR 
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ĐNTERAKTĐFLĐK        

Đletişim bilgileri (telefon, 

faks, e-mail) 
VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ 

yorumlar 
VAR YOK VAR  YOK VAR VAR 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Siteye üyelik VAR YOK VAR  VAR YOK YOK 

Anket VAR YOK YOK  YOK YOK YOK 

DEĞER KATAN 
DĐZAYNLAR 

       

Etkinlik takvimi YOK YOK VAR  VAR YOK VAR 

Sıkça sorulan sorular 

(FAQ) ve soru-cevaplar 

(Q&A) 

VAR YOK YOK  VAR VAR YOK 

Menüler VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Galeri YOK YOK YOK  YOK VAR YOK 

Site üzerinden online 

rezervasyon/sipariş 
VAR VAR VAR  VAR VAR YOK 

Promosyon/ indirim VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / 

harita 
VAR YOK YOK  VAR VAR VAR 
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Tablo 4: Üç Fast Food Restoranının (Dominos Pizza, KFC, Burger King) 

Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAST FOOD  
TÜRKĐYE 

    

      FAST FOOD 

ULUSLAR ARASI 

 

 n % N % 

Kullanım Kolaylığı  4/18 22,2 8/18 44,4 

Basına Karşı 
Çekicilik  

14/21 66,6 16/21 76,2 

Basına Uygunluk  11/33 33,3 27/33 81,8 

Đnteraktiflik  8/15 53,3 6/15 40 

Değer Katan 
Dizaynlar  

12/21 57,1 16/21 76,2 
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Tablo 5a: Dominos Pizza Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin 

karşılaştırılması 

 

 

 

   

 

DOMINOS 
PIZZA 

TÜRKĐYE 

 

DOMINOS 
PIZZA 

ULUSLARARASI 

KULLANIM KOLAYLIĞI   

Sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi 
YOK YOK 

Site Haritası VAR YOK 

Grafiklerin az kullanımı YOK YOK 

Arama motoru YOK YOK 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir linkin 

olmaması  
VAR VAR 

Dil seçenekleri YOK VAR 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK   

Her sayfadan ana sayfaya erişim VAR VAR 

Ana sayfada işletme hakkında bilgi VAR VAR 

Misyon / vizyon VAR VAR 

Logo VAR VAR 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) VAR YOK 

Basına yönelik linklerin hemen 

yüklenmesi 
VAR VAR 

Son güncelleme tarihi YOK YOK 
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DOMINOS 
PIZZA 

TÜRKĐYE 

 

DOMINOS 
PIZZA 

ULUSLARARASI 

BASINA UYGUNLUK   

Halkla ilişkiler departmanına ait 

iletişim bilgileri 
YOK VAR 

Önde gelenlerin biyografileri YOK YOK 

Basın bültenleri, temel veriler VAR VAR 

Basın odası VAR VAR 

Basında çıkan haberler VAR YOK 

Tarihçe VAR VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, video YOK VAR 

Elektronik basın içerikleri YOK VAR 

Araştırılabilir arşiv YOK VAR 

Mekândan haberler ve duyurular VAR VAR 

Mekânla ilgili hikayelere linkler YOK YOK 

ĐNTERAKTĐFLĐK   

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-mail) VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar VAR YOK 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK 

Siteye üyelik VAR VAR 

Anket VAR YOK 
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DOMINOS 
PIZZA 

TÜRKĐYE 

 

DOMINOS 
PIZZA 

ULUSLARARASI 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR   

Etkinlik takvimi YOK VAR 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve soru-

cevaplar (Q&A) 
VAR VAR 

Menüler VAR VAR 

Galeri YOK YOK 

Site üzerinden online 

rezervasyon/sipariş 
VAR VAR 

Promosyon/ indirim VAR VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / harita VAR VAR 
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Tablo 5b: Dominos Pizza Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin 

karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMINOS 
PIZZA 

  TÜRKĐYE 

    

DOMINOS  

PIZZA 

ULUSLARARASI 

 

 n % n % 

Kullanım Kolaylığı  2/6 33,3 2/6 33,3 

Basına Karşı Çekicilik  6/7 85,7 5/7 71,4 

Basına Uygunluk  5/11 45,5 8/11 72,7 

Đnteraktiflik  4/5 80 2/5 40 

Değer Katan Dizaynlar  5/7 71,5 6/7 85,7 
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Tablo 6a: Kentucky Fried Chicken (KFC) Türkiye ve Uluslararası web 

sitelerinin karşılaştırılması 

 

 

   

 

KFC 
TÜRKĐYE 

 

KFC 
ULUSLARARASI 

KULLANIM KOLAYLIĞI   

Sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi 
VAR VAR 

Site Haritası YOK YOK 

Grafiklerin az kullanımı YOK VAR 

Arama motoru YOK VAR 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir 

linkin olmaması  
VAR YOK 

Dil seçenekleri YOK VAR 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK   

Her sayfadan ana sayfaya erişim VAR VAR 

Ana sayfada işletme hakkında bilgi YOK VAR 

Misyon / vizyon YOK VAR 

Logo VAR VAR 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) VAR VAR 

Basına yönelik linklerin hemen 

yüklenmesi 
YOK VAR 

Son güncelleme tarihi YOK YOK 
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KFC 
TÜRKĐYE 

 

KFC 
ULUSLARARASI 

BASINA UYGUNLUK   

Halkla ilişkiler departmanına ait 

iletişim bilgileri 
YOK YOK 

Önde gelenlerin biyografileri VAR VAR 

Basın bültenleri, temel veriler YOK VAR 

Basın odası YOK VAR 

Basında çıkan haberler YOK YOK 

Tarihçe VAR VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, video YOK YOK 

Elektronik basın içerikleri YOK VAR 

Araştırılabilir arşiv YOK VAR 

Mekândan haberler ve duyurular YOK VAR 

Mekânla ilgili hikayelere linkler YOK VAR 

ĐNTERAKTĐFLĐK   

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-

mail) 
VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar YOK VAR 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK 

Siteye üyelik YOK YOK 

Anket YOK YOK 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR   

Etkinlik takvimi YOK YOK 
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KFC 
TÜRKĐYE 

 

KFC 
ULUSLARARASI 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve soru-

cevaplar (Q&A) 
YOK VAR 

Menüler VAR VAR 

Galeri YOK VAR 

Site üzerinden online rezervasyon/ 

sipariş 
VAR VAR 

Promosyon/ indirim VAR VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / harita YOK VAR 
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Tablo 6b: Kentucky Fried Chicken (KFC) Türkiye ve Uluslararası web 

sitelerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KFC 

TÜRKĐYE 

    

KFC 

ULUSLARARASI 

 

 n % N % 

Kullanım Kolaylığı  

2/6 

 

33,3 4/6 

 

66,6 

Basına Karşı 
Çekicilik  

3/7 42,9 6/7 85,7 

Basına Uygunluk  2/11 18,2 8/11 72,7 

Đnteraktiflik  1/5 20 2/5 40 

Değer Katan 
Dizaynlar  

3/7 42,9 6/7 85,7 
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Tablo 7a: Burger King Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin 

karşılaştırılması 

 

 

   

 
BURGER 

KING 
TÜRKĐYE 

 
BURGER  

KING 
ULUSLARARASI 

KULLANIM KOLAYLIĞI   

Sitenin kolay bir şekilde görüntülenmesi YOK YOK 

Site Haritası YOK VAR 

Grafiklerin az kullanımı YOK YOK 

Arama motoru YOK VAR 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir linkin 

olmaması  
YOK YOK 

Dil seçenekleri YOK YOK 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK   

Her sayfadan ana sayfaya erişim VAR VAR 

Ana sayfada işletme hakkında bilgi VAR VAR 

Misyon / vizyon YOK VAR 

Logo VAR VAR 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) VAR YOK 

Basına yönelik linklerin hemen 

yüklenmesi 
VAR VAR 

Son güncelleme tarihi YOK YOK 

BASINA UYGUNLUK   

Halkla ilişkiler departmanına ait iletişim 

bilgileri 
YOK VAR 

Önde gelenlerin biyografileri YOK VAR 
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BURGER 

KING 
TÜRKĐYE 

 
 

BURGER  
KING 

ULUSLAR 
ARASI 

 
Basın bültenleri, temel veriler VAR VAR 

Basın odası VAR VAR 

Basında çıkan haberler YOK VAR 

Tarihçe YOK VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, video YOK VAR 

Elektronik basın içerikleri VAR VAR 

Araştırılabilir arşiv YOK VAR 

Mekândan haberler ve duyurular VAR VAR 

Mekânla ilgili hikâyelere linkler YOK VAR 

ĐNTERAKTĐFLĐK   

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-mail) VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar VAR VAR 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK 

Siteye üyelik VAR YOK 

Anket YOK YOK 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR   

Etkinlik takvimi VAR VAR 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve soru-

cevaplar (Q&A) 
YOK YOK 

Menüler VAR VAR 

Galeri YOK YOK 
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BURGER 

KING 
TÜRKĐYE 

 
 

BURGER  
KING 

ULUSLARARASI 
 

Site üzerinden online rezervasyon/ 

sipariş 
VAR YOK 

Promosyon/ indirim VAR VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / harita YOK VAR 

 

 

 

Tablo 7b: Burger King Türkiye ve Uluslararası web sitelerinin 

karşılaştırılması 

 

 

 

  

BURGER 
KING 

  TÜRKĐYE 

    

        BURGER  

          KING 

ULUSLARARASI 

 

 n % N % 

Kullanım Kolaylığı  0/6 0 2/6 33,3 

Basına Karşı Çekicilik  5/7 71,4 5/7 71,4 

Basına Uygunluk  4/11 36,3 11/11 100 

Đnteraktiflik  3/5 60 2/5 40 

Değer Katan Dizaynlar  4/7 57,1 4/7 57,1 
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Tablo 8a: Đstanbul’daki Fast Food Restoranlar ile pahalı restoranların 

karşılaştırılması 

                                                                 

FAST FOOD 

RESTORANLAR 

 PAHALI 
RESTORANLAR 

 

D
O

M
IN

O
S

 

P
IZ

Z
A

 

K
F
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U

R
G

E
R
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G
 

 

U
L

U
S
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9 

L
A

C
ĐV

E
R

T
 

P
A

P
E

R
M

O
O

N
 

KULLANIM 
KOLAYLIĞI 

       

Sitenin kolay bir şekilde 

görüntülenmesi 
YOK VAR YOK  YOK YOK YOK 

Site Haritası VAR YOK YOK  YOK YOK YOK 

Grafiklerin az kullanımı YOK YOK YOK  YOK YOK VAR 

Arama motoru YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Ana sayfada diğer sitelere 

hiçbir linkin olmaması  
VAR VAR YOK  VAR VAR YOK 

Dil seçenekleri YOK YOK YOK  VAR VAR VAR 

BASINA KARŞI 
ÇEKĐCĐLĐK 

       

Her sayfadan ana sayfaya 

erişim 
VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Ana sayfada işletme 

hakkında bilgi 
VAR YOK VAR  VAR VAR VAR 

Misyon / vizyon VAR YOK YOK  YOK YOK YOK 

Logo VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 
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D
O
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IN
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S

 

P
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U
S 

29
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A
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E
R
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P
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P
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R
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Sayfaların hızlı 

yüklenmesi (4 sn) 

 

VAR 

 

VAR 

 

VAR 

  

VAR 

 

VAR 

 

VAR 

Basına yönelik linklerin 

hemen yüklenmesi 
VAR YOK VAR  YOK YOK YOK 

 

Son güncelleme tarihi 

YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

BASINA UYGUNLUK        

Halkla ilişkiler 

departmanına ait iletişim 

bilgileri 

YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Önde gelenlerin 

biyografileri 
YOK VAR YOK  YOK YOK YOK 

Basın bültenleri, temel 

veriler 
VAR YOK VAR  YOK YOK YOK 

Basın odası VAR YOK VAR  YOK YOK YOK 

Basında çıkan haberler VAR YOK YOK  VAR VAR VAR 

Tarihçe VAR VAR YOK  YOK VAR VAR 

Đndirilebilir grafik, resim, 

video 
YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Elektronik basın içerikleri YOK YOK VAR  YOK YOK YOK 

Araştırılabilir arşiv YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Mekândan haberler ve 

duyurular 
VAR YOK VAR  VAR YOK YOK 
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D
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Mekânla ilgili hikâyelere 

linkler 
YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

ĐNTERAKTĐFLĐK        

Đletişim bilgileri (telefon, 

faks, e-mail) 
VAR VAR VAR  VAR VAR VAR 

Öneriler/ şikayetler/ 

yorumlar 
VAR YOK VAR  YOK YOK YOK 

Haber/ sohbet forumları YOK YOK YOK  YOK YOK YOK 

Siteye üyelik VAR YOK VAR  YOK YOK YOK 

Anket VAR YOK YOK  YOK YOK YOK 

DEĞER KATAN 
DĐZAYNLAR 

       

Etkinlik takvimi YOK YOK VAR  YOK YOK YOK 

Sıkça sorulan sorular 

(FAQ) ve soru-cevaplar 

(Q&A) 

VAR YOK YOK  YOK YOK YOK 

Menüler VAR VAR VAR  YOK VAR YOK 

Galeri YOK YOK YOK  VAR VAR YOK 

Site üzerinden online 

rezervasyon/sipariş 
VAR VAR VAR  YOK VAR YOK 

Promosyon/ indirim VAR VAR VAR  VAR YOK VAR 

Mekâna ulaşım, kroki / 

harita 
VAR YOK YOK  VAR VAR VAR 
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Tablo 8b: Đstanbul’daki Fast Food Restoranlar ile pahalı restoranların 

karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAST FOOD 

RESTORANLAR 

    

       PAHALI 
RESTORANLAR 

 

 n % N % 

Kullanım Kolaylığı  4/18 22,2 6/18 33,3 

Basına Karşı Çekicilik  14/21 66,6 12/21 57,1 

Basına Uygunluk  11/33 33,3 5/33 15,1 

Đnteraktiflik  8/15 53,3 3/15 20 

Değer Katan 
Dizaynlar  

12/21 57,1 9/21 43,8 
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Tablo 9: www.istanbulrestaurants.com web sitesinin incelenmesi 

 

 

   

 

ĐSTANBUL 
RESTAURANTS 

KULLANIM KOLAYLIĞI  

Sitenin kolay bir şekilde görüntülenmesi VAR 

Site Haritası VAR 

Grafiklerin az kullanımı VAR 

Arama motoru VAR 

Ana sayfada diğer sitelere hiçbir linkin olmaması  YOK 

Dil seçenekleri VAR 

BASINA KARŞI ÇEKĐCĐLĐK  

Her sayfadan ana sayfaya erişim VAR 

Ana sayfada işletme hakkında bilgi VAR 

Misyon / vizyon YOK 

Logo VAR 

Sayfaların hızlı yüklenmesi (4 sn) YOK 

Basına yönelik linklerin hemen yüklenmesi YOK 

Son güncelleme tarihi VAR 

BASINA UYGUNLUK  

Halkla ilişkiler departmanına ait iletişim bilgileri VAR 

Önde gelenlerin biyografileri YOK 

Basın bültenleri, temel veriler VAR 

Basın odası VAR 
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Basında çıkan haberler YOK 

Tarihçe YOK 

Đndirilebilir grafik, resim, video YOK 

Elektronik basın içerikleri VAR 

Araştırılabilir arşiv VAR 

Mekândan haberler ve duyurular VAR 

Mekânla ilgili hikâyelere linkler YOK 

ĐNTERAKTĐFLĐK  

Đletişim bilgileri (telefon, faks, e-mail) VAR 

Öneriler/ şikayetler/ yorumlar VAR 

Haber/ sohbet forumları YOK 

Siteye üyelik VAR 

Anket VAR 

DEĞER KATAN DĐZAYNLAR  

Etkinlik takvimi VAR 

Sıkça sorulan sorular (FAQ) ve soru-cevaplar (Q&A) YOK 

Menüler YOK 

Galeri YOK 

Site üzerinden online rezervasyon/sipariş VAR 

Promosyon/ indirim / davetiye VAR 

Mekana ulaşım, kroki / harita YOK 
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Tablo 10: www.istanbulrestaurants.com web sitesinin incelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐSTANBUL RESTAURANTS 

 

 n % 

Kullanım Kolaylığı  5/6 83,3 

Basına Karşı Çekicilik  4/7 57,1 

Basına Uygunluk  6/11 54,6 

Đnteraktiflik  4/5 80 

Değer Katan Dizaynlar  3/7 42,9 
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EK-4: Restoranların Web Sitelerinin Ana Sayfaları 

Görsel 1: Leb-i Derya Richmond 
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Görsel 3: Ulus 29 
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Görsel 4: Dominos Pizza Türkiye 

 

 

Görsel 5: Dominos Pizza Uluslarası 
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Görsel 6: KFC Türkiye 

 

 

Görsel 7: KFC Uluslararası 
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Görsel 8: Burger King Türkiye 

 

 

Görsel 9: Burger King Uluslararası  
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Görsel 9: Papermoon Restaurant 
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Görsel 10: Lacivert Restaurant 
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Görsel 11: istanbulrestaurants.com sitesi 

 

 

 

 


