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ÖZ 

Portekiz ve Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının 

Profilleri ve Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi 

Gizem Yılmaz Şahin 

 

Günümüz dünyasında artan rekabet ortamı, yeni iletişim kanalları, iletişimin 

hızlı bir şekilde pek çok çeşitli kanallardan gerçekleşiyor oluşu, kurumların eskiye 

göre çok daha proaktif, stratejik, dikkatli, hedef odaklı ve vizyonları çerçevesinde 

hareket etmesini zorunlu kılmıştır. Kurumlar için stratejik halkla ilişkiler çalışmaları, 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendikleri roller ve liderlik eğilimleri ile yönetim 

kademesinde ne denli söz sahibi oldukları konuları özellikle son yıllarda önemli bir 

ivme kazanarak artmıştır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurum yönetimine dahil 

olmaları ve alınan kararlarda söz sahibi olmaları kurumun başarısına da etki 

etmektedir. 

 

  Bu araştırmada, Portekiz ve Türkiye’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimlerini anlamak amacıyla; Portekiz’de 

otomotiv, gıda, perakende, bilgi sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi 

endüstrilerde, 1.000’in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren, 5 farklı kurumda çalışan 

5 Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcısı ile Türkiye’de otomotiv, içecek, akaryakıt, 

lojistik-taşımacılık, gıda gibi endüstrilerde, 1.000’in üzerinde çalışanıyla faaliyet 

gösteren, 5 farklı kurumda çalışan 5 Türk halkla ilişkiler uygulayıcısı olmak üzere 

toplamda 10 halkla ilişkiler uygulayıcısı ile çevrim içi yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı yönetici ya da müdür pozisyonunda 

çalışmaktadır. 

 

 Araştırma sonucunda, Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimlerinin birbirine oldukça yakın 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının, tıpkı Türk 

halkla ilişkiler uygulayıcıları gibi problem çözücü ve iletişim kolaylaştırıcı rollerini 
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üstlendikleri, aynı zamanda liderlik eğilimleri gösterdikleri ortaya konmuştur. Ortaya 

çıkan en dikkat çeken farklılıkların; yaş, deneyim ve kurumdaki çalışma süreleri ile 

ilgili olduğu anlaşılmıştır. Portekiz’de faaliyet gösteren Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarına 

göre; alanda ya da kurumda daha az tecrübeye sahip olmalarına ya da yaşlarının daha 

küçük olmasına rağmen, daha erken yönetici ya da müdür pozisyonuna geldikleri 

gözlemlenmiştir. 

 

          Anahtar kelimeler: Stratejik Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

Profilleri, Halkla İlişkiler Rolleri, Portekiz, Türkiye, Liderlik Eğilimi  

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

ABSTRACT 

Determination of Profiles and Leadership Tendencies of 

Public Relations Practitioners In Portugal and In Turkey 

Gizem Yılmaz Şahin 

 

 

 In an increasing competitive environment, new channels of communication and  

rapid communication coming from many different channels have forced companies to 

move more proactively, strategically, carefully, focused and visionary in today’s 

world. In recent years, for companies the importance of strategic public relations has 

increased with a momentum that can not be ignored. It is highly valued that public 

relations practitioners have a word in the decisions are taken by the company 

management and for success of the company. 

 

 In this research, in order to understand profiles and leadership tendencies of 

public relations practitioners who are currently working in Portugal and in Turkey; 

online semi-structured interviews were conducted with 10 public relations 

practitioners. 5 Portuguese practitioners in Portugal are currently working in 5 

different companies as automotive, food, retail, information systems, information and 

communications technologies sectors. These companies employ more than 1.000 

people. 5 Turkish practitioners in Turkey are currently working in 5 different 

companies as automotive, beverage, oil and gas, logistic, food sectors. These 

companies also employ more than 1.000 people. All participants work as an assistant 

manager/supervisor or manager. 

 

 As a result of the study, it is found that the profile of public relations 

practitioners and their leadership tendencies who are currently working in Portugal 

and in Turkey, has a lot of similarities. It is also found that Portuguese public relations 

practitioners have the role of problem-solving and communication facilitator and at 

the same time; they have leadership tendencies, as well as Turkish public relations 

practitioners. It is understood that the most striking differences are; age, experience 
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and seniority in the company. It is seen that even though Portuguese public relations 

practitioners in Portugal have less experience in the field or in the company or they are 

younger; they faster become assistant manager/supervisor or manager comparing 

Turkish public relations practitioners.  

 

Key words: Strategic Public Relations, Public Relations Practitioners Profiles,  

Public Relations Roles, Portugal, Turkey, Leadership Tendency   
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                                                          ÖNSÖZ 

 

     Tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın, Portekiz’de ve 

Türkiye’de halkla ilişkiler sektöründe faaliyet gösteren çalışanların profillerine ve 

liderlik eğilimlerine ilişkin algılarının anlaşılmasında yapılacak diğer araştırmalara 

katkı sağlaması hedeflenmektedir. Araştırma gerçekleştirilirken, Portekiz’de ve 

Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulayıcıları ile her iki 

ülke arasında kıyaslama yapılmak üzere çevirim içi yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Tez çalışmam süresince, bana olan güveni, bilgisi, deneyimleri ve 

yardımseverliği ile beni yönlendiren değerli danışman hocam Doç. Dr. Nilüfer Fatma 

Göksu’ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Tüm hayatım boyunca bana desteklerini 

esirgemeyen, her zaman cesaret veren, güvenen, ayrıca yüksek lisans eğitimine 

başlamamı teşvik eden canım annem Tansel Yılmaz ile yine tüm hayatım boyunca 

bana desteklerini esirgemeyen, her zaman cesaret veren, güvenen, ayrıca yüksek lisans 

eğitimini bitirmemi teşvik eden canım babam Mehmet Yılmaz’a ne kadar teşekkür 

etsem az kalır. Desteğini her zaman hissettiğim, her daim motive olmamı sağlayan, 

ayrıca tez yazım aşamasında her adımıma şahit olmuş yol arkadaşım, çok kıymetli 

eşim Mehmet Şahin’e çok teşekkür ederim. Hayatıma her anlamda büyük katkısı olan, 

her zaman örnek aldığım ve tez çalışmam süresince beni dinleyen, fikirlerini paylaşan 

canım ablam Nihan Yücesoy`a çok teşekkür ederim. Ayrıca deneyimini, bilgisini, 

dostluğunu her zaman benimle paylaşan, biricik dostum Dr. Derya Gül Ünlü’ye de 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Hepiniz iyi ki varsınız. 
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GİRİŞ 

 

 Tarih boyunca, toplum, siyaset, ekonomi, tıp, sanayi, iletişim gibi alanlarda 

nasıl gelişmeler yaşandıysa, halkla ilişkiler alanında da her geçen gün değişim söz 

konusu olmuştur. Değişimlere ayak uydurmak ve varlığını devam ettirmek isteyen 

kurumların bağlı olduğu pek çok dinamik söz konusudur. Bu dinamiklerden biri de 

halkla ilişkiler alanıdır. Eskiden olduğu gibi yalnızca tanıtım işlevinden bugün söz 

etmek oldukça yetersiz kalacağından, gelişen ve değişen dünya ile halkla ilişkilerin de 

evrim geçirdiğini söylemek mümkün olacaktır. 

 

 Portekiz’de ve ülkemizde, gerek kurum içi gerekse kurum dışı iletişim 

çalışmalarında, halkla ilişkiler uygulayıcıları farklı özellikler ve görevler 

taşıyabilmektedir. Her iki ülkede faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini anlamak, onların liderlik eğilimlerinin kurumlarına olan etkilerini 

gözlemleyebilmek bu noktada önemlidir. Kurumsal değerler, itibarın yönetimine 

verilen önem, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi bilinci, hedef kitlelerin 

kurumlar için değişkenlik göstermesi; kurumlardaki halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

rollerini belirlemeye etki edebilmektedir. 

 

 Halkla ilişkilerde en kapsamlı iki farklı rol çeşidi karşımıza çıkmaktadır; 

teknisyen ve yönetici rolleri. Teknisyen rolü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

hemen hemen pek çok kurumda yer almakta; metin hazırlama, medya bağlantıları 

kurma gibi teknik hizmetleri gerçekleştirmektedirler. Yönetici rolü üstlenen halkla 

ilişkiler uygulayıcısının ise kurum hedeflerine stratejik olarak ulaşmasında önemli 

görevler üstlendiğini, planlı bir halkla ilişkiler programı oluşturduğunu ve bunu 

uygulayıp sonrasında değerlendirme gerçekleştirdiğini söylemek mümkün olacaktır. 

 

 Kurumun takip ettiği politikayı hedef kitleye benimsetmek, onlarla işbirliği 

sağlamak, gerçekleştirilen çalışmaları tam olarak hedef kitleye sunmak ve onların 

kurumdan beklentilerini anlamak; bunun yanı sıra, kurum içi etkinlikler ve 

bilgilendirmelerle, gerek yönetici, gerekse diğer çalışanların arasında koordinasyon 
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sağlamak, iletişimde yaşanan uyumsuzlukları önlemek son derece önemlidir. 

Kurumsal veririmliliğin ve bütünleşmenin sağlanması, kurumların devamlılığı 

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, halkla ilişkiler uygulayıcısının 

yönetim ile yakın iletişimde bulunabilmesi, liderlik vasıflarını kullanabilmesi, etkin 

zaman kullanımıyla kurumun faaliyetlerinde sistemli bir iletişim gerçekleştirmesi söz 

konusudur. 

 

 Bu bağlamda hazırlanan “Portekiz ve Türkiye’deki Halkla İlişkiler 

Uygulayıcılarının Profilleri ve Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi” isimli çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır.  Çalışmanın ilk bölümünde; halkla ilişkiler kavramı, halkla 

ilişkiler tanımları, dünyada, ülkemizde ve Portekiz’de halkla ilişkilerin gelişimi, halkla 

ilişkilerin temel uygulama alanları, stratejik halkla ilişkiler kavramı ortaya 

koyulmuştur.  

 

 Çalışmanın ikinci bölümünde ise halkla ilişkiler modelleri olan basın ajansı 

tanıtım modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü 

simetrik model, halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumsal rolleri olan uzman reçeteci 

rolü, iletişim kolaylaştırıcı rolü, problem/sorun çözme sürecini kolaylaştırıcı rolü, 

iletişim teknisyeni rolü, halkla ilişkilerde rol kavramına ilişkin diğer görüşler, halkla 

ilişkilerde liderlik eğilimi, demokratik liderlik, serbestiyetçi liderlik, katılımcı liderlik, 

karizmatik liderlik, kurumsal iletişimde liderlik rolleri gibi başlıklarda literatür 

taraması gerçekleştirilmiştir. 

 Çalışmanın üçüncü bölümünde de, Portekiz’de ve Türkiye’de faaliyet gösteren 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimleri ortaya koyulmuş, iki 

ülke arasında kıyas yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımıyla 

gerçekleştirilmiş, betimsel yönteme dayanan bir alan araştırması niteliği taşımaktadır. 

Bu yöntem doğrultusunda nitel veri toplama tekniklerinden çevrimiçi yarı 

yapılandırılmış yüz yüze veri toplama tekniği tercih edilmiştir. Son olarak da genel 

değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI, GELİŞİMİ, 

UYGULAMA ALANLARI VE 

STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMINA DAİR 

 

1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımları 

 

 Halkla ilişkiler kavramına dair pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımların 

yıllar içinde farklılaştığını söyleyebiliriz. Günümüz dünyasında hızla değişen iş 

süreçleri, iletişim hızının önemli ölçüde ivme kazanması ve elbette ki hedef kitlelerin 

artan bilgi talepleri kurumların rekabetlerini etkilemiş olduğundan, halkla ilişkilerin 

de görev tanımları zamanla bu değişimlerden etkinlenmiştir. 

 

 İngilizcede “Public Relations” (kısaca “PR”) olarak, Portekizcede ise 

“Relações Públicas” (kısaca “RP”) olarak geçen halkla ilişkilerin; gerek uygulama 

alanının geniş olmasından, gerekse reklamcılık, propaganda, tanıtım ve pazarlama gibi 

kavramlara yakın olmasından ötürü pek çok tanımı bulunsa da; aşağıda yer verilen ve 

dünya genelinde kabul gören halkla ilişkiler tanımlarından da fark edileceği üzere, 

çoğu tanımda “karşılıklı güven içinde iletişim kurma” gerekliliği olduğunu görmek 

mümkündür. Halkla ilişkiler kavramının gelişiminde, değişiminde etkili olan 

faktörleri; toplumsal olaylar, ekonomik, teknolojik, siyasi, hukuki, sosyo-kültürel 

gelişmeler, paydaş, hedef kitle, çalışan beklentileri, rakipler, yasal düzenlemeler, 

değişen iş süreçleri, artan ve çeşitlenen iletişim kanalları olarak sıralamak mümkün 

olacaktır. 

 

  Halkla ilişkiler kavramına dair yapılan en önemli tanımlardan birine 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından yayımlanan Altın Kitap 

serisinde yer verilmiştir. Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitleleri arasında 

karşılıklı anlayış, kabul görme, iş birliği ve iletişimin sağlanıp sürdürülmesine 

yardım eden; soruların ve konuların yönetimiyle ilgili; yönetimi kamuoyu 
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konusunda sürekli bilgilendirerek, ona karşı duyarlı olmasına yardımcı olan; 

yönetimin, kamu yararına hizmet etme sorumluluğunu tanımlayıp vurgulayan; 

eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi 

görevi yaparak yönetimin değişikliğe ayak uydurmasına ve değişiklikten 

yararlanmasına yardım eden; araştırma yöntemleriyle sağlıklı ve etik ilkelere 

uygun iletişim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir 

yönetim fonksiyonudur. (Sjöberg, 1998: 53-54, Akt: Göksel, 2013: 52) 

 

  Genel anlamıyla; Halkla İlişkiler bir kuruluşun hedef kitlesi ile ilişki 

kurma, güçlendirme ve korumaya yönelik çabalarının tümüdür. Aynı zamanda 

bir yönetsel işlev olan halkla ilişkiler, örgüt ile o örgütün ilgili çevresi arasında 

karşılıklı iletişim, anlayış, işbirliği ve hoşgörü ilişkisi kurulmasına, iç ve dış 

hedef kitleye bilgi verme, kamuoyunda olumlu bir kurum imajı yaratma ve itibar 

kazandırma adına gerçekleş- tirilen stratejik planlama ve uygulamaları da kapsar. 

Kurumların planlı bir biçimde yürüteceği halkla ilişkiler uygulamaları ile tüm 

paydaşlarına hangi mesajları, hangi araç ve ortamlarla vereceği ve bu 

uygulamaların örgütlü bir biçimde yürütülmesi, kurumsal itibar açısından da 

büyük önem taşımaktadır. (Göksu, 2015) 

 

  Halkla ilişkiler kavramının önemli isimlerinden biri olan ve alanda pek 

çok çalışması ile halkla ilişkiler literatürüne katkı sağlayan Edward Bernays’ın 

ortaya koymuş olduğu tanıma göre ise; halkla ilişkiler, enformasyon, ikna ve 

uyum aracılığıyla faaliyetler, itibar, gelişim eğilimleri veya kurumsallaşma için 

kamunun desteğini kazanma denemesidir. (Okay & Okay, 2007: 6) 

 

 Halkla ilişkiler çalışmalarında psikolojiden özellikle yararlanan Bernays, 

gerçekleştirdiği çalışmalarda iki yönlü asimetrik model ile ikna olgusunu kullanmıştır. 

Bernays’ın halkla ilişkiler için yaptığı tanımda kamu desteğini kazanma, ikna öncelikli 

sırada yer almaktadır. Kamuoyu bu noktada, şirketler için halihazırdaki müşterileri ya 

da gelecekteki müşterileri, çalışanları, yatırımcıları, iş ortakları anlamlarına 

gelebilmektedir. Karşılıklı güven içinde iletişim kurma gerekliliğinin yanı sıra 

özellikle yönetim ve halk kavramları tanımları sıkça karşımıza çıkmaktadır. 
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 Public Relations News’te yeralan Denny Grisworld’dan alınan bir halkla 

ilişkiler tanımı şöyledir: ‘Halkla ilişkiler, hedef kitlenin tutumlarını değerlendiren, 

kamu yararı ile bir kuruluşun işlemlerini ve politikalarını belirleyen ve hedef kitlenin 

anlayışı ve onayını kazanmak için bir eylem programını yürüten bir yönetim 

fonksiyonudur. (Okay & Okay, 2007: 2) Halkla ilişkiler kavramının tarihsel sürecinde 

bu kavramının yalnızca tanıtım amacı sınırlarında değil, kurumların yönetimsel 

süreçlerinde de yer almaya başladığını söyleyebilmekteyiz. 

 

 James Grunig ile Fraser P. Seitel’e göre halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitlesi 

arasında iletişim yönetimidir. Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir; çünkü halkla 

ilişkiler, kurum felsefesinin oluşturulması, amaçlarının saptanması, kuruluşun değişen 

çevre koşullarına uyum sağlaması gibi, önemli yönetimsel kararlara etkide 

bulunmaktadır. (Peltekoğlu, 2016: 6) Elbette ki, halkla ilişkiler bir iletişim 

yönetimidir. Reklam ve tanıtım kavramlarının ötesinde karşılıklı iletişim bu noktada 

önem kazanmaktadır. Rekabet ortamının hız kazandığı günümüz dünyasında şirketler 

için güvenilirlik ancak uygun ve açık iletişim kanallarının, profesyonel uygulayıcılar 

tarafından oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilir. 

 

  Cutlip, Broom ve Center’ın ortak tanımlarına göre halkla ilişkiler, bir 

kurum ile kurumun başarı ya da başarısızlığına önemli bir yeri olan hedef kitleleri 

arasında, karşılıklı yarara ve iletişime dayalı ilişkilerin kurulması ve 

sürdürülmesini sağlayan, kanaat ve eylemleri etkilemek amacıyla 

gerçekleştirilen bir yönetim fonksiyonudur. (Özkan, 2009: 14) 

 

 Halkla ilişkiler kavramına dair yapılan tanımlarda da görmekteyiz ki, iletişim 

yönetiminin önemi, kurumların başarısını doğrudan etkilemektedir. Gerek kurumsal 

başarılara ulaşmada; gerekse çalışanlara, kurumların felsefe ve kültürünü aktarmadaki 

sorumluluklarını tanıtmada, hatırlatmada ve uygulatmada önemli rolleri vardır. 

Kurumun birimlerini ve kamularla olan ilişkilerini planlama ve yürütme işlevi, halkla 

ilişkiler stratejileri ile gerçekleştirilmektedir. 
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  1920’lerde ve 1930’larda halkla ilişkiler uzmanının yaptığı işlevler 

tanıtım ve propagandaya yaklaşırken, 1940’larda halkla ilişkiler mesleği 

üzerinde yapılan tanımlamaların arttığını görmekteyiz: “Sosyal davranışa bir 

rehber”, “sosyal ve politik yönetim”, “iyi niyet geliştiricisi”, ”kamuoyu 

oluşturan”, “harekete geçiren”, “ikna edici”, “aydınlatıcı” gibi ifadeler bu 

tanımların içerisinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. (Okay & Okay, 2007: 1-2) 

 

 Halkla ilişkiler alanında pek çok önemli çalışma gerçekleştirmiş olan Cutlip ve 

Center, halkla ilişkiler kavramını tanımlarken “iki yönlü iletişim” konusuna dikkat 

çekmişlerdir. İki yönlü iletişim, halkla ilişkileri; reklam ve propaganda gibi iletişim 

çalışmalarından ayıran önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Halkla ilişkilere akademik anlamda önemli katkılarıyla tanınan Cutlip ve 

Center halkla ilişkileri “Karşılıklı yarar sağlayan iki yönlü iletişime dayanan dürüst ve 

sorumlu uygulamalarla kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı çabalardır” biçiminde 

tanımlayarak, halkla ilişkileri, dürüstlük ve sorumluluk yaklaşımı içinde iki yönlü 

iletişim olarak değerlendirmişlerdir. (Peltekoğlu, 2016: 5) Kurumların yalnız olağan 

durumlarda değil, olumsuz bir durumda karşılaşmaları ihtimallerinde de (krizler gibi) 

gerçekleştireceği iletişim planları ile stratejik yönetime olumlu etki sağlamaları 

gerekmektedir. Nitekim, halkla ilişkileri "stratejik ilişki yönetimi" olarak açıklayan 

tanımlar da mevcuttur. 

 

  Bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, örgütün felsefesini 

oluşturmasına, amaçlarını başarmasına, değişen çevreye uyum sağlamasına ve 

rekabet yarışında başarılı olmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca halkla ilişkilerin 

yönetim fonksiyonu olarak tanımlanması, örgüt içerisindeki halkla ilişkiler 

biriminin önemini de artırmaktadır. (Kalender, 2008: 22) 

 

 Halkla ilişkiler, kurumların iletişimine dair çalışmalar yürütürken, onların iş 

süreçlerini en verimli yönde etkilemek adına çift yönlü iletişim sağlarken, yine 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak ön çalışmalar ve değerlendirme çalışmaları 

gerçekleştirmeli, kurumlara bu anlamda danışmanlık sağlayabilmelidir. 
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  Halkla ilişkiler, trend analizleri yaparak ve bu trendlerin sonuçlarını 

öngörerek yöneticilere, hem kamu hem de organizasyon faydasına faaliyetler 

düzenlemesi konusunda danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalıdır. 

(Wilcox Akt. Theaker, 2004: 4) Halkla ilişkiler iki ana öğeden oluşmaktadır. 

Halk ve ilişkiler. Halk, basit bir şekilde anlatıldığında, ortak ilgi ve özelliklere 

sahip bireylerden oluşan topluluk olarak tanımlanabilmektedir. İlişkiler kavramı 

ise, iletişimin esas alındığı en azından iki tarafı içeren ve amaçlı faaliyet olarak 

tanımlanmaktadır. (Özkan, 2010: 22) 

 Kurumların imajı ve itibarını etkili iletişim ile güçlendiren çeşitli çalışmaları 

içeren, yönetim işlevi olarak kabul gören halkla ilişkiler; genel bağlamda tanıtma ve 

tanıma kavramlarını içermektedir. İletişim çalışmalarının yönetim felsefesi ile doğru 

orantılı olması, iki yönlü olması ve araştırmaya dayalı, planlı, programlı biçimde 

oluşturularak uygulanması, gerçekleştirilen çalışmalar sonrası değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. 

 

  Halkla ilişkiler, hedef kitlenin anlayış ve kabulünü kazanmak için bir 

organizasyonla ilgili hedef kitlelerin tutumlarının belirlenmesini, politikaların 

tanımlanmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini içeren bir yönetim 

fonksiyonudur. (Akt.: Lin, 2007:13; Akt.:Akar, 2011: 9) Halkla ilişkiler kurumlar 

ve paydaşları arasında olan ve başarı ya da hata aşamasında karşılıklı faydaya 

dayanan bir yönetim fonksiyonudur. (Cutlip, Center, Broom, 1985: 4) 

 

 Amerikan Halkla İlişkiler Derneği PRSA’nın 1982'de kabul ettiği tanımda ise 

“Halkla ilişkiler, bir kurumun ve halkın birbirleriyle karşılıklı olarak uyum 

sağlamasına yardımcı olur.” denilmektedir. Yine 2012’de karar verilen bir diğer tanım 

da “Halkla ilişkiler, kurumlar ve halkları arasında karşılıklı olarak yararlı ilişkiler 

kuracak stratejik bir iletişim sürecidir.” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(https://www.prsa.org/all-about-pr/) Özünde, halkla ilişkiler, bir örgütün kamusal 

algısını şekillendirmek ve çerçevelemek için sayısız platformda önemli paydaşlarla bir 

ilişki kurmak, etkilemek ve ilişki kurmakla ilgilidir denilebilir. Pazarlama, teknoloji 

ve halkla ilişkiler disiplinleri gelişmeye devam ettikçe, halkla ilişkiler 

profesyonellerinin tanımı ve rolü de gelişmeye devam etmektedir. Günümüzün 
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iletişimcileri, organizasyonun mesajını daha da güçlendirmek için farklı 

konumlandırmalar oluşturmak ve iş hedeflerini genel bağlamda birbirine yakın tutmak 

için çeşitli platformlarda stratejiler geliştirmek ve entegre taktikler uygulamaktan 

sorumludur. 

 

 Daha fazla organizasyon tarafından kabul edilip, uygulanmaya başlamasından 

sonra, halkla ilişkiler tanımları aşağıdaki özellikleri içermeye başlamıştır: (PRSA, 

2000: 1). (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/150434 16.03.2018) 

 

- Faaliyetlere başlamak, dikkatli bir plan yapmak, sonuçların ölçümlenmesi ve 

değerlendirilmesi için araştırma önceliğine duyulan ihtiyaç 

- Bir kerelik çalışmalar yerine sürekli ve sistematik bir süreç 

- Çoklu hedef kitle 

- Yönetimin esas fonksiyonlarından birisi olmak 

- Önemli araçlar olarak, halk katılımı, arabuluculuk, gönül alma, sorunu hakem 

kararıyla çözme ve uzlaşma 

- Uzun süreli sorumluluğa duyulan ihtiyaç 

 

 Halkla ilişkilerin gelişimine geçerken, 1 Mayıs 1955’te İngiltere, Londra’da 

kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA (International Public Relations 

Association) (https://www.ipra.org), 1947’de Amerika, New York’ta kurulan 

Amerikan Halkla İlişkiler Derneği PRSA (Public Relations Society of America) 

(https://www.prsa.org), 8 Mayıs 1959’da Fransa, Orleans’ta kurulan ancak şimdiki ana 

merkezi Brüksel, Belçika’da bulunan Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu CERP 

(European Confederation of Public Relations), 27 Nisan 1990’da Portekiz’de kurulan 

Portekiz İletişim ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı Şirketleri Derneği APECOM 

(Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações 

Públicas / Portuguese Association of Business Council in Communication and Public 

Relations) (http://apecom.pt/) ile 1972’de Türkiye’de kurulan Türkiye Halkla İlişkiler 

Derneği TÜHİD (http://www.tuhid.org) gibi önemli kuruluşlar ve dernekler; halkla 

ilişkilerde meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve 

gelişmesi yolunda çalışmalar sağlamak amacını gütmekte olduklarını söylemeliyiz. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/150434
https://www.ipra.org/
https://www.prsa.org/
http://apecom.pt/
http://www.tuhid.org/
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1.2. Halkla İlişkilerin Gelişimi ve Tarihi 

 

1.2.1. Dünyada Halkla İlişkiler Gelişimi ve Tarihi 

 

 İnsanlığın tarihi başladığından itibaren insanlar birbirleriyle devamlı iletişim 

içinde olmuşlardır. Halkla ilişkilerin tarihine baktığımızda insanların toplum olarak ilk 

bir arada yaşama sürecinin başlamasıyla, birbirine güven duyma ihtiyaçları ve 

karşılıklı iletişim gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıktığını söylemek mümkün 

olacaktır. İlk kurulan devletlerin flamaları, armaları aidiyet duygusu ve birliğini 

güçlendirmekteydi. Bu dönemlerden itibaren birbirlerini ikna etme, kendilerine güven 

duyulması ihtiyacı nedeniyle bir anlamda profesyonel olmayan ilk halkla ilişkiler 

çalışmaları başladı diyebiliriz. 

 

  Pek çok yazar, halkla ilişkilerin başlangıcını eski Roma ve Yunan 

imparatorluğu dönemine kadar geriye götürerek Julius Ceasar ve Cicero’nun, 

kamuoyunun biçimlendirilmesi konusunda ilk örnekleri verdiklerini 

savunmaktadır. Pers, Babil ve Asurlular ise özenle işledikleri portrelerle, vermek 

istedikleri güçlü imparator imajının tarih boyunca korunmasını sağlamışlar, Eski 

Mısır’da ise din adamları kamuoyu oluşturmak, uygulanan kuralları pekiştirmek 

ve halkın gözünde sürekliliklerini sağlamak için halkla ilişkiler tekniklerinden 

yararlanmışlardır. (Peltekoğlu, 2016: 92) 

 

 Geçmiş dönemlerde yüzyüze gerçekleştirilen ilişkilerle süregelen halkla 

ilişkilerin, 1440’da Gutenberg’in maatbayı icatıyla kitle haberleşmesine evrildiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

  15. yüzyılda İngiliz krallarının halk oyunun tepkilerini ve isteklerini 

öğrenmek üzere kendilerine danışman tutmaları ve bunlardan rapor istemeleri; 

16.yüzyılda Shakespeare’in İngiltere’de ve Montaigne’nin Fransa’da tanıtma ve 

reklamcılık konularından söz etmeye başlamaları, halkla ilişkiler çabalarının 

artmasına neden olmuştur. (Asna, 2004:14; Akt. Kalın, 2011: 11) 
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 Dünya tarihinin ilk çağlarında önemli filozof ve konuşmacıların, bir takım 

konularda halkı bilgilendirmek, desteklerini almak, dikkatlerini çekebilmek amacıyla 

yaptıkları çalışmaları, o devirler için birer halkla ilişkiler çalışmaları olarak 

değerlendirilmek mümkün olacaktır. Ancak halkla ilişkilerin bilim dalı ile mesleki 

anlamda gelişimi, ilk olarak Amerika’da gerçekleştiği görüşü dünya genelinde kabul 

görmüştür. 

 

  Halkla ilişkiler mesleği, çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek isteyen 

kurumların, hedef kitlesiyle arasında bilgi alıp aktarabilme ve iletişim kurabilme 

ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak isteyen kurumlar, amaçları 

doğrultusunda çeşitli uygulamalar yapmaya ya da karşılaştıkları kriz 

durumlarında müşteri ve çalışanlarıyla iletişim kurabilmek için halkla ilişkiler 

uzmanlarını bünyelerinde barındırmaya, kuruluşlarında halkla ilişkiler 

departmanları oluşturmaya başlamışlardır. Uygulamalarda görülen bu mesleki 

gelişim, kurumların, toplumun zaman içinde değişen beklentilerine ayak 

uydurabilmek için gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler uygulamalarının 

propagandadan çift yönlü iletişime doğru olan evrimiyle mümkün olmuştur. 

(Gül, 2014: 7) 

 

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

gelişiminde etkili olan dört farklı dönemden bahsetmektedirler. Bu dönemlerden 

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

ile 1799 yılları arasını kapsamakta ve tanıtımın, basın ajanlarının, 

organizatörlerin ve propagandacıların ortaya çıktıkları dönem olarak 

zikredilmektedir. İkinci dönem, karşılık verme/cevaplama dönemidir. Bu dönem 

1800 ile 1899 yılları arasını kapsamakta ve özel bilgiler için yazarların veya 

gazetecilerin konuşma yapmaları için görevlendirildiği dönem olarak 

bilinmektedir. Üçüncü dönem, planlama ve önleme dönemi olarak adlandırılır. 

Söz konusu yazarlar tarafından 1900 ile 1939 arası yılları kapsayacak şekilde 

sınırlandırılmış olan bu dönem, halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olarak 

ortaya çıkmaya başladığı ve halkla ilişkilerin olgunlaştığı yıllara denk 

gelmektedir. Dördüncü dönem ise halkla ilişkilerde profesyonellik dönemidir. 

1940’tan günümüze kadar olan süreyi içine alan bu dönem, halkla ilişkilerin 
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gelişimi, kullanımı ve uygulanması için belirli bir çabanın sarf edildiği bir dönem 

olarak bilinmektedir. (Akt.: Hines, 1990: 12-13; Akt.:Akar, 2011: 11)  

 

 Halkla ilişkilerin tarihsel süreçlerinde gerçekleşen değişimin, hem kurumlar 

hem de hedef kitleler arasında ihtiyaç duyulan ve yeni oluşan gereksinimleri 

karşılaması nedeniyle oluştuğunu söylemek mümkün olacaktır. Halkla ilişkilerin 

tarihinde biraz geriye gittiğimizde, 50 sene öncesine baktığımızda; iletişim araçlarının 

bu denli ivme kazanmadığı ve bireylerin ya da toplumların bilgi edinmelerinin daha 

zor olduğu yıllarda gerçekleştirilen iletişim çalışmaları ile günümüzde gerçekleştirilen 

iletişim çalışmaları arasında farklılıklar yaşanması son derece olağandır. 

 

 Yalnız iletişim çalışmaları değil, daha önce de belirtildiği üzere değişen iş 

süreçleri (gelişen sanayi, tekelleşmelerin artması, ekonomik krizler ve hatta savaşlar 

gibi) ile rekabetin artması da bu değişime neden olmuştur. Böylece halkla ilişkilerin 

önemi, gerek kamu kurumları gerekse özel kurumlar için artmıştır. Halkla ilişkilerin; 

tanıtımından paydaşlara bilgi aktarmaya, paydaşları manipüle/ikna etmeye, 

paydaşlarla karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, paydaşlarla çatışmaları çözmeye, 

paydaşlarla ilişkilerin kurulmasına, kurum için iyi bir itibarın kazanılmasına, dış 

çevrenin yansıtılmasına, kamunun değerlerini dikkate almaya ve bu değerlere uyumlu 

olmaya (örneğin iyi yönetişim, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik gibi) doğru 

değişim gösterdiğini söylemek mümkündür.  

 

  Halkla ilişkilerin, 1930-1940’lı yılları arasında bir meslek olarak 

benimsenmeye başlanmasıyla, uygulamalar daha geniş kitlelere yayılmış, 

konuyla ilgili yayınların sayısındaki artışla birlikte, akademik eğitimin önemi 

konusunda görüş birliği oluşmuştur. 1941-1945 savaş yılları halkla ilişkilerin 

öneminin bir kez daha gözden geçirilmesine neden olmuş, kamuoyunu 

bilgilendirmek amacıyla Office of War Information (OWI-Savaş Bilgilendirme 

Ofisi) kurulmuştur. 1946-1964 yılları arasında ekonomik ve sosyal yaşamda, 

halkla ilişkilerin sosyal bir disiplin haline gelmesine zemin hazırlamıştır. 

(Bernays; 1965: 77; Akt: Peltekoğlu, 2016: 96) 
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 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra önemi daha iyi anlaşılan halkla ilişkilerin 

Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra diğer Batı Avrupa ülkelerine 1950’li yıllarda 

yayılmaya başladığını söyleyebiliriz. Yine bu dönemde işletmelerin artık sadece para 

kazanma amacı güden ekonomik kuruluş olmaktan giderek çıkarak, sosyal 

sorumluluklarının da olduğu bilincine kavuşmaya başladıklarını söylemek mümkün 

olacaktır. 

 

 Halkla ilişkiler alanında önemli çalışmalar yapan James Grunig'in halkla 

ilişkiler uygulamalarını, 1850’lerden itibaren dört ayrı model altında incelediğini 

görmekteyiz. Buna göre, en başta tanıtım görevi üstlenen halkla ilişkilerin sonrasında 

bilgilendirme, iki yönlü asimetrik iletişim ve son olarak iki yönlü simetrik iletişime 

evrildiğini söyleyebiliriz. 21. Yüzyılın ilk on yılı, halkla ilişkiler mesleğinin 

uygulanmasında, kavramsallaştırılmasında ve kamu algısında yeni bir başlangıç 

yaratmıştır. (Falconi, 2010: 5; Ed. Şatır, 2011: 30) Halkla ilişkiler literatüründe, 

Grunig’in özellikle 1850-1900 yılları arası gerçekleştirilen çalışmaları Basın Ajansı ve 

Tanıtım Modeli olarak, 1900-1920 arası gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarını 

Kamuoyu Bilgilendirme Modeli olarak, 1920-1960 arası yapılan çalışmaları İki Yönlü 

Asimetrik Model, 1960’ların sonu ile 70’lerden sonraki çalışmaları ise İki Yönlü 

Simetrik Model isimleriyle ele aldığını görmekteyiz. 

 

1.2.2. Türkiye’de Halkla İlişkiler Gelişimi ve Tarihi 

 

 Halkla ilişkiler, tarihimizin pek çok döneminde gerçekleştirilen uygulamalarla 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında literatür araştırması kapsamında karşımıza 

sıklıkla çıkan, Göktürkler’de Orhun Abideleri, Selçuklular’da büyük devlet 

adamlarından Nizamülmülk’ün Siyasetname adlı eserinde yönetimin, halkın durumu 

hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olması gerekliliğine değinmesi, farklı ülke 

temsilcileri ve elçilere gösterilecek ilginin önemi üzerinde durulması, Anadolu 

Selçuklu döneminde hükümdarların haftanın belli günlerinde halkın şikayet ve 

önerilerini dinlemeleri ve bunlara çözüm getirmeleri, tarihimizin ilk halkla ilişkiler 

çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir.  
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  Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptırılan kervansaraylar, halkın 

faydalanabileceği çeşmeler, padişahın belirli dönemlerde halkın ihtiyaçlarını 

dinleme faaliyetleri çok basit birer halkla ilişkiler örneği olarak 

değerlendirilebilir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürelerinde yaşadığı sosyo-

ekonomik sorunlar ve büyük bir Kurtuluş Savaşı’nın ardından ticari kurumların 

oluşamaması, devletin halkla ilişkilerdeki tekelini açıklamaktadır. (Okay & 

Okay, 2007: 17-22) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında ise adı yine halkla 

ilişkiler olmasa da stratejik iletişim yönetiminin çok başarılı örneklerinden söz 

edilebilir. Cumhuriyetin kendisini tanımladığı yeni kimlikle dış dünya 

kamuoyuna anlatmayı hedefleyen Karadeniz Gemisi projesi ise, Cumhuriyet 

tarihimizin en kapsamlı iletişim çalışmasıdır. (Peltekoğlu, 2016: 139-140) 

 

 Halkla ilişkilerin ülkemizdeki gelişimine bakıldığında çağdaş anlamda ilk 

halkla ilişkiler çalışması 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

Koordinasyon Dairesi bünyesinde Temsil Şubesi’nin yer almasıyla başlamıştır.” 

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

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

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

hizmetlerinin en etkin bir biçimde uygulanmasına imkân verip vermediği 

incelenmiştir. (Peltekoğlu, 2001: 101; Akar, 2011: 13) Halkla ilişkilerin dünya 

genelindeki özel kurumlarca başladığının kabulüne karşın, Türkiye’deki ilk oluşum 

sürecinin devlet kurumları aracılığıyla başladığını görmekteyiz. Bu bağlamda 

başlatılan ilk halkla ilişkiler çalışmaları 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 Buna karşın Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla  

Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 

1920’de kurulan (https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/anadolu-ajansi-97-

yasinda/790121 - 10.04.2018) Anadolu Ajansı da, halkla ilişkiler çalışmalarına 

en güzel örneklerden biridir. Bir başka örnek ise yine aynı yılda Atatürk’ün 

önderliğinde, bugünkü Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 

kurulmasıdır.(https://tr.wikipedia.org/wiki/BasınYayın_ve_Enfomasyon_Genel

_Müdürlüğü-13.04.2018) 

https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/anadolu-ajansi-97-yasinda/790121
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/anadolu-ajansi-97-yasinda/790121
https://tr.wikipedia.org/wiki/BasınYayın_ve_Enfomasyon_Genel_Müdürlüğü-13.04.2018
https://tr.wikipedia.org/wiki/BasınYayın_ve_Enfomasyon_Genel_Müdürlüğü-13.04.2018
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              Ülkemizde özel kuruluşların halkla ilişkiler ile tanışabilmesi ancak 

1970’li yıllarda mümkün olabilmiştir. Asna’ya göre özel kuruluşların halkla 

ilişkiler birimleri oluşturmalarının başlıca sebebi, Türkiye’deki çok uluslu 

şirketlerin, örneğin petrol ve havayolu şirketlerinin önemli bir rolü olmuştur. 

Bunlar kendi ülkelerinde olduğu gibi bu çalışmaları ülkemizde de başlatınca Türk 

özel kuruluşları da bu alana ilgi duymaya başlamışlardır. Ülkemizde 

gerçekleştirilmiş olan ve başarılı sonuçlar elde edilen ilk halkla ilişkiler 

kampanyalarından birisi 1964 yılında hayata geçirilen ve nüfus planlamasını 

halka benimsetmeye çalışan kampanyadır. (Okay & Okay, 2007: 24-19) 

 

  Halkla ilişkiler eğitim alanı Türkiye’de 1948’de Yahya Fehmi Tuna 

tarafından kurulan “İstanbul Özel Gazetecilik Okulu” ile oluşmuştur. Bu okul 

ilerleyen dönemlerde “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü”ne daha sonra 

“Basın ve Yayıncılık Yüksekokulu”na son olarak ise “İletişim Fakültesi”ne 

evrilmiştir. 1966 yılında ise akademik anlamda ilk halkla ilişkiler eğitimleri 

verilmeye başlanmıştır. Söz konusu bu eğitimin ilk müfredat programı Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın ve Yayıncılık 

Yüksekokulu’nda 3. ve 4. sınıflardaki “uzmanlık bölümü” olarak başlamıştır.” 

(Okay, 2003: 20) 

 

  Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler 

uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin 

tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 

yılında kurulmuştur. (http://www.tuhid.org/tarihce.html 10.04.2018) 

 

 Ülkemizde, halkla ilişkiler çalışmalarını uygulamak üzere kurumların kendi 

içlerinde oluşturdukları halkla ilişkiler departmanları ya da dışarıdan destek almak 

üzere birlikte çalıştıkları halkla ilişkiler firmaları gerek kamu gerekse özel sektörde 

faaliyet göstermektedir. 

 

 

 

 

http://www.tuhid.org/tarihce.html
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1.2.3. Portekiz’de Halkla İlişkiler Gelişimi ve Tarihi 

 

  Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (República 

Portuguesa) Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, 

Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülkedir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya 

ile, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun 

kuzey yarım küredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları 

özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’in birer parçasıdır. 

 (https://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz#Yararlı_bilgiler 20.04.2018) 

 

  Başkenti Lizbon olan, 2011 sayımına göre yaklaşık olarak 10,5 milyon 

nüfusa sahip 92 bin 152 kilometre karelik alana sahip Portekiz, 1910 yılında cum-

huriyet yönetim biçimine geçmiştir ve günümüzde demokrasi yönetim biçimiyle 

yönetilen bir ülkedir. Ana dili Portekizce’dir ve 1986 yılında AB üyeliğine 

girmiştir. 1999 yılında ise avro kullanmaya başlamıştır. 

(https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/portugal/sobre-portugal - 20.04.2018) 

 

  1143'te bağımsız bir krallık olan Portekiz’in bugünkü sınırları 13. 

yüzyıl ortalarında çizilmiştir. 15. ve 16. yüzyıldaki coğrafi keşifler sayesinde 

Portekiz, Asya, Afrika ve Güney Amerika'da büyük bir sömürge imparatorluğu 

kurarak, Avrupa ve Doğu arasındaki ticaretin önemli bir bölümüne hakim 

olmuştur. 17. yüzyıldan itibaren zayıflayan ve zaman zaman bağımsızlığı ve ülke 

bütünlüğü kesintiye uğrayan Portekiz, Brezilya’nın 1822’de bağımsızlığını ka-

zanmasıyla birlikte 20. yüzyıla kadar süren bir çöküş dönemine girmiştir.  5 Ekim 

1910 tarihinde gerçekleşen devrimle Portekiz monarşisi yıkılmış, devam eden 

kaos ortamı ve ekonomik sorunlar 28 Mayıs 1926’daki askeri darbeye yol 

açmıştır. Bu darbe sonucunda, sağ eğilimli diktatörlük tarafından önce Ekonomi 

Bakanlığı görevine getirilen Antonio de Oliveira Salazar, 1932’de Başbakan 

olarak ülke yönetiminin başına geçmiş ve “Novo Estado” adı altındaki diktatör-

lük dönemine damgasını vurmuştur.  1960’lı yılların ortasında Mozambik’te 

başlayan bağımsızlık hareketleri Portekiz Sömürge Savaşı’na yol açarak yöne-

timdeki rejimi zayıflatmıştır. 25 Nisan 1974’te gerçekleşen Karanfil Devrimi’yle 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz#Yararl%252525252525252525252525252525C4%252525252525252525252525252525B1_bilgiler
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/portugal/sobre-portugal%25252525252525252525252525252520-%2525252525252525252525252525252020.04.2018
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ülkede diktatörlükten demokrasiye geçilmiştir. Portekiz, Karanfil Devrimi ve ar-

dından 1986’da AB üyeliğiyle birlikte hızlı bir dönüşüm ve gelişme göstermiştir. 

(http://www.mfa.gov.tr/portekiz-siyasi-gorunumu.tr.mfa - 06.11.2018) 

 

 Coğrafi konumu dolayısıyla ve aynı zamanda dil, kültür, din, yaşam biçim-

lerindeki çeşitliliklerle Portekiz, “iletişim” konusunda uzun bir geçmişe sahip 

ülkelerden biridir. Brezilya, Mozambik gibi ülkelerle aynı dili konuşması, İngiltere ile 

önemli bir diplomatik ve ticari işbirliği geçmişi olması, Amerika ile olan politik ve 

askeri bağları, Fransa ve Belçika ile olan akademik bağları, İspanya ile yakınlığı gibi 

nedenlerle, Portekiz halkla ilişkiler geçmişi açısından her zaman güzel bir mozaik 

örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 20.yüzyıldan beri bağımsız bir ulus olan 

Portekiz, 13.yüzyıldan beri aynı sınırlara sahiptir. Halkın yaklaşık olarak yarısının ise 

ekonomik olarak aktif olduğunu söyleyebiliriz. 

 

  Portekiz’deki ilk halkla ilişkiler çalışmaları olarak adlandırabi-

leceğimiz çalışmalar; Portekiz’in ilk küresel boyutlarda ticaret yaptığı, deni-

zlerde güçlü olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. (Peres, 1947; Soares, 

2011) Dönemin Kralı D. Manuel I, 1509 yılında yayımladığı bildiride, Portekiz 

imparatorluğunun krallık ticaret kuralları, paydaşların (tüccarlar ve işbirliği ya-

pan herkesin) ve krallığın kaygıları, krallıkla işbirliği yapan herkesin şikayetle-

rinin dinlenmesi, karşılıklı adil iletişim kurulması, diyalog ihtiyacının ortaya 

çıktığının göstergesi sayılabilmektedir. (Eiró-Gomes: 2016: 43) 

 

 Portekiz’in halkla ilişkiler konusunda batılı ülkelerden ve özellikle de İngil-

tere’den etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Portekiz’de 1970’lerin sonuna 

doğru meslek olarak tanınan halkla ilişkiler, halihazırda iş dünyasında tam olarak hak 

ettiği değeri görmediği, konuyla ilgili literatürde de yer almaktadır. 

 

  Halkla ilişkilerin sosyal ve ekonomik önemi her ne kadar özel sektörde 

tam olarak anlaşılamamış olduğu düşünülse de, 20. yüzyılın ortalarında 

Portekiz'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler sayesinde yaygınlaşan halkla 

ilişkiler teknisyeni rolü, birçok devlet dairesinde, kamu işletmelerinde ve askeri 

kurumlarda 1980'lerin sonlarına kadar yer almaya devam etmiştir. (Avellar-

http://www.mfa.gov.tr/portekiz-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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Soeiro, 2007; Ramalho, 1983; Moura, 2014) 1974 devrimine1 kadar propaganda, 

bilgi, hükümet bilgilendirmesi gibi isimlerle bağdaştırılan halkla ilişkiler; 

dönemin özel kuruluşlarındaki halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında 

“sansür”e imkan bırakmadan çalışmalarını gerçekleştirmeye devam 

ettirebilmekteydi. (Moura, 2014). Devrimden sonra ise pek çok halkla ilişkiler 

uygulayıcısı kamu sektörüne geçmiş, uluslararası özel kurumlarda az sayıda 

uygulayıcıya yer verilmiştir. (Viegas; Marques, 2004) 

 

  19. ve 20. yüzyıl boyunca Portekiz’de faaliyet gösteren İngiliz 

şirketlerle, halkla ilişkiler, diktatörlük rejimi döneminde dahi (1960’larda bile) 

akademik bir disiplin haline gelmeye başlamış, 1974 sonrası da İspanyol ve 

Fransız okullarından büyük ölçüde etkilenmiştir. 1979 yılında halkla ilişkiler, 

resmi olarak bir meslek olarak tanınmıştır. Halkla ilişkiler teknisyeni görev 

tanımı olarak ise 1960’lardan beri üzerine tartışılan ve Portekiz Halkla İlişkiler 

Derneği SOPREP (Sociedade Portuguesa de Relações Públicas / Portuguese 

Public Relations Society) tarafından önerilen “Taraflar veya gruplar ile bu 

kurumların doğrudan veya dolaylı olarak bağlandığı kamuoyu arasındaki bilgi ve 

anlayışı oluşturmak, sürdürmek ve geliştirmek için bilinçli olarak planlanmış ve 

planlı bir faaliyet yürütür” şeklinde belirlenmiştir. (Weinstein, 1983: 73)  

 

  Portekiz’de ilk halkla ilişkiler ofisi sayılabilecek ofis, LNEC’de 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil / National Laboratory for Civil 

Engineering / Ulusal İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı), 1960 yılında, “ilk halkla 

ilişkiler uzmanı” olarak kabul edilen Avellar-Soeiro tarafından kurulmuştur. 

(Cabrero, 2001; Avellar-Soeiro, 2007) İkinci dünya savaşı devam ediyorken, 

1890’den beri Portekiz’de faaliyet gösteren British Eastern Telegraph Co.’ta 

çalışmalarına başlamış ve “halkla ilişkiler uygulayıcısı” olarak kabul görmüştür. 

(Avellar-Soeiro: 2007) 

 

                                                

1 Revolução dos Cravos: Karanfil Devrimi - Portekiz'de 25 Nisan 1974 günü şiddet 

kullanılmadan gerçekleştirilen askerî darbedir. Portekiz'in otoriter bir diktatörlükten 

demokrasiye geçişini sağlayacak iki yıllık bir değişim döneminin başlangıcı olmuştur.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karanfil_Devrimi - 10.05.2018 

Politik karışıklıklar nedeniyle yaşanan bu dönem ekonomik ve sosyal açıdan zorlu iki sene 

yaşanmasına neden olmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/25_Nisan
https://tr.wikipedia.org/wiki/1974
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karanfil_Devrimi
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  50’li ve 60’lı yıllarda pek çok Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcısı 

uluslararası şirketlerde, özellikle Amerikan şirketlerinde (Mobil, BP gibi) 

çalışmaya başlamıştır.  1974’ten sonra ise 10 yıl içinde, yeni politik ve ekonomik 

belirsizlikle, yalnızca devlet tarafından halkla ilişkiler adına katkı sağlayıcı 

adımlar atıldığını ve özel sektörün bu alanda risk almak istemediğini 

görmekteyiz. İlk ufak çaplı Portekiz halkla ilişkiler ajansı 1976 yılında Martins 

Lamprey tarafından açılmıştır. Bugün Brüksel ve Brezilya’da da faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Portekiz, 1986 yılı ocak ayında EEC’ye (European Economic 

Community - Avrupa Ekonomik Topluluğu) sosyal ve politik görünümüyle bir 

avrupa ülkesi olarak ilk adımını atmıştır ve böylece Portekiz, büyük bir skaladaki 

yabancı yatırımla; Avrupa Ekonomik Topluluğu yatırımlarıyla ülkenin 

ekonomisinin yeniden doğuşunu izlemiştir. Uluslararası düzeyde bir hizmet 

sunan ilk Portekiz halkla ilişkiler danışmanlığı, 1986 yılında, Paixão Marins 

tarafından kurulmuştur. LPM bugün hala, en önemli halkla ilişkiler 

kurumlarından biri sayılmaktadır. Portekiz'de Ketchum, Fleishman-Hillard, Hill 

& Knowlton, Porter Novelli, Weber Shandwick, Citigate gibi büyük uluslararası 

halkla ilişkiler grupları en az 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. (Eiró-

Gomes: 2016: 46) 

 

  Portekiz’de iletişim çalışmaları 20.yüzyılda 70’lerin sonlarında, 

baskıcı rejimin sona ermesiyle başlamıştır. İlk profesyonel dernek 1968 yılında 

Portekiz Halkla İlişkiler Topluluğu (Portuguese Public Relations Society) adıyla 

kurulmuş, 1982 yılında ise mesleği düzenlemek için profesyonel bir kurul 

oluşturmak amacıyla Portekiz Halkla İlişkiler Birliği’ne (Portuguese Association 

of Public Relations) dönüşmüştür. Bu dernek, içsel sebeplerden ötürü hayatını 

devam ettirememiştir. Bunun yanı sıra, önemli bir bilinirliği ya da görünürlüğü 

olmadığını belirtebileceğimiz ARPP (Public Relations Association of Portugal - 

Portekiz Halkla İlişkiler Derneği) hayata geçmiştir. Bugün Portekiz’de iki büyük 

halkla ilişkiler derneği bulunmaktadır: (Eiró-Gomes, 2016: 48) 
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- APECOM (Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e 

Relações Públicas / Portuguese Association of Business Council in Communication 

and Public Relations) Portekiz İletişim ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı Şirketleri 

Derneği 

 

- APCE (Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa / Portuguese 

Association for Corporate Communication) Portekiz Kurumsal İletişim Derneği 

 

 Ayrıca, sadece halkla ilişkiler alanında değil, diğer iletişim alanlarını da içeren 

bilimsel amaçları takip eden bir başka kuruluş: SOPCOM (Associação Portuguesa de 

Ciências da Comunicação / Portuguese Association of Communication Sciences) 

Portekiz İletişim Bilimleri Derneği örnek gösterilebilir. 

 

 

 Genel bağlamda, Portekiz’de halkla ilişkilerin gelişimini 3 döneme ayırmak 

mümkün olacaktır; 

 

• 1959/1974 dönemi: Politik ve ekonomik durum, halkla ilişkilerin gelişimine 

yön vermiştir. Medya hükümet kontrolündedir, sansür ve propaganda söz 

konusudur. Basın ajansı modeli bu dönemde öne çıkmaktadır. 

  

• 1974/1990 dönemi: Politik, ekonomik ve sosyal anlamda önemli 

değişikliklerin yaşandığı dönemde; medya sistemindeki büyüme, ekonomik 

özgürlüğün genişlemesi, artan rekabet, devletin yurttaşlarından sorumlu olduğu 

modele geçiş söz konusudur.  Medya önem kazandıkça, kurumların 

profesyonel iletişim çalışmalarına ihtiyacı artmaktadır. 

  

• 1990 ve sonrası: Yüksek öğrenimin arttığı, profesyonel standartlarda halkla 

ilişkiler eğitimlerinin verildiği, uluslararası firmaların varlığının arttığı 

dönemde; halkla ilişkilerin medya iletişimi olmaktan çıktığı ve kurumsal 
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iletişim ile bütünleşik pazarlama iletişimine, stratejik halkla ilişkilere evrildiği 

dönem. 

 

 Portekiz’de halkla ilişkiler çalışmalarına bakıldığında alanda gerçekleştirilen 

eğitimin ağırlıklı olarak Amerika, İngiliz ve Brezilya kaynaklı olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Türkiye’deki TÜHİD’in Portekiz’deki karşılığı olarak ise 

APECOM’u ele almak mümkündür. 

 

  APECOM - Portekiz İletişim ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı 

Şirketleri Derneği, 1989 yılında kurulmuş olup Portekiz'deki iletişim ve halkla 

ilişkiler danışmanlığı sektörünü temsil eden Portekiz ticaret birliğidir. Halen bu 

dernek, sektörün cirosunun ve istihdamının yaklaşık % 70'inden sorumlu 24 

şirketi kapsamaktadır. (http://apecom.pt/a_apecom/  10.09.2018) 

 

  Portekiz’de ilk halkla ilişkiler eğitimi 1964 yılında Instituto de Novas 

Profissões (INP) okulu tarafından, İngiliz halkla ilişkiler eğitimi içeriği baz 

alınarak oluşturulan ve lisans derecesi olarak değil, daha çok 4 yıllık bir kurs 

statüsü taşıyan eğitim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. (Eiro-Gomes, 2016: 

47) Portekiz'de halkla ilişkiler alanında yüksek öğretim son yıllarda 

genişlemektedir. Portekizli çağdaş örgütlerde PR / iletişim yönetimi uzmanlarına 

artan talep, halkla ilişkiler alanında lisans çalışmalarının genişlemesine yol 

açmıştır. (Gonçalves: 2009: 328)  

 

 Günümüz dünyasında iletişimin hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesi, 

Portekizlilerin de çevre, tüketici hakları gibi sosyal konularda harekete geçme 

kültürüne katkı sağlamış, bu durum da; gerek kamu gerekse özel sektörde halkla 

ilişkilerin önemini artırmaya başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

http://apecom.pt/a_apecom/
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1.3. Halkla İlişkilerin Temel Uygulama Alanlarına Dair 

 

 Halkla ilişkiler çalışmalarında tüm operasyonların sistemli biçimde 

yönetilmesi gerekmektedir. Kurumun tek sesliliği, güven yaratacak iletişim 

çalışmalarının etkili, sürdürülebilir ve kalıcı olması önemlidir. Halkla ilişkiler 

uygulamalarının amacı; kurumların, çevresinden destek ve güvenin sağlamasına 

yönelik olumlu görüntü yaratması ile kurum politikalarının çevre beklentileri 

doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

  Halkla ilişkiler: 

 

1) Bir yönetim fonksiyonudur. 

2) Birçok aktiviteyi ve amacı barındırmaktadır. 

3) Çift yönlü ya da interaktif olarak bilinir. 

4) Kurumun tekil olarak değil (sadece müşteri), çoğul olarak toplumla 

yüzleşmesi gerektiğini önerir. 

5) Kısa dönemli olmasından çok uzun dönemli ilişkileri benimser. 

(Kitchen 1997: 27) 

 

  Kurumun çevresiyle, başka bir ifadeyle, hedef kitleleri ile olan 

ilişkilerini düzenleyen, iletişimlerini sağlayan birimin halkla ilişkiler 

birimi olması nedeniyle kurum açısından sosyal sorumluluğun yerine 

getirilmesinde de halkla ilişkiler, önemli bir işleve sahiptir. Hedef 

kitlelerine ve topluma karşı sorumlu davranma ihtiyacı duymayan bir 

işletmenin ise, halkla ilişkilere bir gereksinimi yok demektir. 

(Peltekoğlu, 2014: 195-196). 

 

 Halkla ilişkiler yönetimi aşağıda yer alan 5 başlıkla yakından ilgilidir: 

- Kurum içi ve dışındakilerle etkili iletişim kurmak. 

- Yanlış anlamaları azaltmaya çalışmak ve kurum için çalışan herkesle 

iyi ilişkiler geliştirmek.  

- Görüş alışverişinde bulunmak ve açık bir iletişim tarzı kullanmak.  
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- Müşterilerle ve tedarikçilerle karşılıklı güvene dayanan devamlı ve 

memnun edici ilişki kurmak. 

- Tüm kamusal ilişkilerin doğru temellere dayanmasını ve yanlış 

anlamaya yol açmamasını sağlamak. (Stone, 1991: 12). 

 

 Halkla ilişkiler uygulamaları oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir ve 

genel bağlamda aşağıda yer alan sorumluluklara sahiptir diyebiliriz. 

- Medya ilişkileri 

- Yönetim danışmanlığı 

- Finansal ilişkiler 

- Kamu ilişkileri 

- Konu-sorun yönetimi 

- Lobicilik 

- Sorun yönetimi 

- Kriz yönetimi 

- İtibar yönetimi 

- Pazarlama iletişimi 

- Sponsorluk 

- Kurumsal sosyal sorumluluk 

- Etkinlik yönetimi 

- Kurumsal kimlik ve imaj 

- Çalışan/üye ilişkileri 

- Toplumla ilişkiler 

- Lider iletişimi 

- Web siteleri, sosyal medya, portal gibi çevrim içi halkla ilişkiler çalışmaları 

- Ajans yönetimi 

- Çevrimiçi halkla ilişkiler 
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Sorumluluk işlevi  

Medya ilişkileri  

Halkla ilişkiler  

İletişim stratejisi  

Kriz iletişimi  

İletişim politikası  

Yönetsel iletişim  

İtibar yönetimi  

Çalışanlarla iletişim  

Sosyal medya  

İnternet iletişimi  

İntranet iletişimi  

Yıllık rapor  

Kurumsal kimlik  

Sorun yönetimi  

Topluluk ilişkileri  

Misyon tanımı  

Kurumsal yurttaşlık  

Marka stratejisi  
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Pazarlama iletişimi  

Reklamcılık  

Kurumsal kültür  

Yatırımcı ilişkileri  

Hükümetle ilişkiler  

Teknik iletişim  

Etik  

Eğitim ve gelişim  

İş gücü ilişkileri  

 

Tablo 1: Kurumsal İletişim Sorumluluk İşlevleri (Goodman ve Hirsch, 2010: 18). 

 

 Halkla iliş̧̧̧ kiler çalış̧̧̧ malarının amaçlarını, işletmeler açısından izlenen 

amaçlar ve toplumsal açıdan izlenen amaçlar olarak iki ayrı kategori 

altında değerlendirebiliriz: (Karaca, 2010: 41-42). 

 

İşletmeler açısından izlenen amaçları şu şekilde özetleyebiliriz; 

 

- Özel giriş̧̧̧ imciliği benimsetme 

- Kurumu koruma 

- Kurumun saygınlığını sağlama 

- Kurumun satış̧̧̧ larını arttırma 

- Kurum için iş̧̧̧  görenlerin bulunmasını sağlama 

- Kurumun hedef kitleleri ile ilişkilerini geliş̧̧̧ tirme 
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Toplumsal açıdan izlenen amaçları ise şu şekilde özetleyebiliriz: 

 

- Halka bilgi vermek 

- Halk ve yönetim arasındaki iliş̧̧̧ kiyi kolaylaş̧̧̧̧̧ tırmak 

- Halkla iş̧̧̧  birliği sağlayarak hizmetlerin daha çok, daha hızlı ve daha 

kolay    görülmesini sağlamak 

- Halkın dilek, istek, tavsiye, telkin ve ş̧̧̧ ikâyetlerini dinlemek, 

aksaklıkların giderilmesi için çalış̧̧̧ malar yapmak.  

 

 

1.4. Stratejik Halkla İlişkiler Kavramına Dair 

 

 Ekonomi üretimden çok bilgiye dayandığından beri iletişim, iş dünyasındaki 

büyümede hayati önem taşır hale gelmiştir. Günümüz koşullarında müşteriler, 

çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, paydaşlar gibi hedef kitleler; kurumlardan hızlı ve 

açık bir iletişim beklemektedirler. İletişim çalışmaları; kurumları, diğer kurumların 

taklitlerinden koruyarak eşsiz olmalarını sağlayabilmektedir. Her geçen gün değişen 

dengeler, üretimin tüketimden fazla olur hale gelmesi, kurumların rekabette ayakta 

kalması zorunluluğu; kurumların rekabet sürecinde farklı olmaları ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. Ürünlerin farklılaştırılması, çalışan iş gücünün profesyonelleştirilmesi 

gibi rekabet unsurları zamanla yetersiz kalmaya başlamıştır. Rekabette iletişim bu 

noktada önemlidir. Halkla ilişkiler ile kendisine özgü iletişim çalışmaları oluşturan 

kurumlar farklılaştırmaktadır. 

 

 Stratejik halkla ilişkiler, hızlı değişen çevrenin ortaya çıkardığı belirsizlik 

ortamında gelişmeleri takip etme, yeni koşullara uyum sağlama, esnek olma, tehlike 

ve tehditlere karşı koyma gibi zorunlu gereksinimlere hizmet eden bir yönetsel işlev 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişkenlik gösteren toplumsal olaylar karşısında 

kurumun stratejik düşünme, davranma ve bunlara cevap verebilme yeteneğini ifade 

etmektedir. 
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  Stratejik yaklaşımda; halkla ilişkiler, örgütler ve (işletme, hükümet, 

STK veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar) çevresi arasında bir koordinasyon 

mekanizması olarak hareket eder ve ‘toplu çıkar’ veya ‘ortak fayda’ olarak da 

anılan toplumun refahını gözeterek örgütsel amaçların dengelenmesi amacı 

doğrultusunda örgütün konumunu değerlendirmesine yardımcı olarak dışarıdan 

(toplumsal) bir bakış açısıyla yönetime sunar. (Steyn, 2009a: 8; Akt. Karakaya 

Şatır, 2011: 2)  

 

 Halkla ilişkilerin, iletişimin ve iletişim yöneticilerinin “stratejik rolleri” 

iletişim alanında tartışılan konulardan biridir. (Brønn, 2014) Ancak günümüz 

dünyasında ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmeler doğrultusunda artan rekabet 

ortamı, küreselleşme, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kurumların 

kendilerini daha iyi ifade edebilmesini zorunlu kılmıştır. Değişimin kaçınılmaz olduğu 

ortamda kurumlar yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken daha planlı olmak 

durumundalardır.  

 

  Strateji, "organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmek için ilerlemeyi 

tercih ettiği yön" olarak tanımlanmaktadır. Strateji, hedefe "nasıl" ulaşılacağını 

belirlemektedir, hedefe ulaşmak için "neler" yapılması gerektiği ise taktikleri 

oluşturmaktadır. En genel tanımı ile stratejik yönetim, kurumun değişen çevre 

koşulları paralelinde, amaçlarına ulaşabilmek için yönetim sürecinde alacağı 

kararlar ve bu kararların uygulanmasıdır.  (Göksel, 2013: 41-42) 

 

 Kurumların hedeflerine ulaşmasında organizasyonun, vizyon ve misyonları 

dahilinde planlamalar yapmaları ve bunları doğru biçimde uygulamaları, devamında 

kontrol mekanizmaları ile süreçleri tamamlamarı beklenir. Bu noktada en temel 

öğelerin başında çevreyi analiz etme, edinilen bilgileri doğru değerlendirme ve bu 

bilgiler ışığında strateji geliştirerek uzun ya da kısa vadeli planlamalar yapmaları 

gerekmektedir. Bu da, planların uygulanması, denetlenmesi ve kontrolü ile 

gerçekleştirilir. 

 

 Dünya genelinde yaşanan hızlı değişimlerin oluşturduğu belirsizlik, kurumları 

daha planlı ve stratejik davranmaya yönlendirmektedir. Değişimlerin yalnızca 
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teknolojik, ekonomik, siyasal boyutları değil, aynı zamanda toplumsal bir boyutu da 

bulunmaktadır. Halkla ilişkilerin özellikle toplumsal yönüyle, kurumların çevresel 

uyumuna yönelik yol gösterici, stratejik bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu stratejik 

yönüyle, halkla ilişkiler gerek iç, gerekse dış çevrede yaşanan gelişmeleri sürekli ve 

düzenli biçimde izler; gelişmeler doğrultusunda kurumun, doğru yönetsel kararlar 

almasına fayda sunar. 

 

 Stratejik yönetim; organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için kararların 

formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimidir. (David, 1999: 5; Akt.: 

Göksel, 2013: 54) Kurumların değişen çevreye uyum sağlaması, kamulara ve 

paydaşlara hesap verme gerekliliği nedeniyle kurumsal stratejinin yanı sıra sosyal 

(enterprise) streteji düzeyini de tanımlanmasını gerektirir. Halkla ilişkilerin, 

kurumlarda üst yönetimin karar alma sürecinin bir parçası haline gelmesi önemlidir. 

Halkla ilişkiler, bir karar alındıktan sonra sadece bilginin yayılmasını değil, aynı 

zamanda danışmanlık yapmayı ve üst düzeylerde problem çözmeyi içermektedir. 

Dolayısıyla, halkla ilişkilerin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtmek doğru 

olacaktır. 

 

  Multidisipliner bir alan olarak değerlendirilen halkla ilişkiler disiplini, 

özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının 

yanında kar amacı gütmeyen kuruluşlarda dahi hayati bir öneme sahip olduğunu 

göstermiştir. İster kamu, ister özel sektör, isterse kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

olsun günümüzde hemen her kurum ve kuruluşun bilgiye ulaşmak, 

değerlendirmek ve bu bilgiyi kendi çıkarı doğrultusunda yaymak gibi bir 

amacının bulunması halkla ilişkiler alanına stratejik bir hüviyet kazandırmıştır. 

Bu yönüyle halkla ilişkiler, kurum ve kuruluşların yönetim kademesinde, uygun 

iletişim teknikleriyle çözüm üretmeye yarayan bir “yönetim fonksiyonu” olarak 

konumlanmıştır (Vural ve Yurdakul, 2004; 254). 

 

  Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, iş ve 

yönetim anlayışındaki değişimler, rekabetin artması, uluslararası anlaşmalar, 

yoğun rekabet, küreselleşme ve tüketici davranışlarındaki farklılıklar, sosyal, 

kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmeler ile birlikte kurumların da hedef 
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kitleleri ile etkili iletişim kurmalarında halkla ilişkiler faaliyetleri önem kazanan 

bir uygulama alanı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzün gözde meslekleri 

arasında yer alan halkla ilişkiler, medya ve çalışan ilişkilerinin sürdürülmesinden 

kurum kültürünün oluşturulmasına, kurumsal sosyal sorumluluktan sponsorluk 

uygulamalarına, bütünleşik pazarlama iletişiminden etkinlik yönetimine ve 

lobiciliğe kadar çok çeşitli uygulama alanlarının yer aldığı bir iletişim yönetimi 

faaliyetidir. (Göksu, 2015) 

 

 Halkla ilişkiler, kurumların yönetimleri paralelinde faaliyetlerini planlarken, 

yönetimin fikir ve uygulamalarında da değişiklik yaratabilecek bir konumda yer 

almalıdır. Halkla ilişkiler departmanı da kurumun stratejik yönetimi içinde önemli bir 

konuma sahip olmalıdır. Stratejik yönetilen halkla ilişkiler ile kurumların hedeflerine 

ulaşmasına fayda sağlayacağından halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğunu 

söylemek mümkün olabilir. 

 

 Halkla ilişkilerin geçirdiği evrim ve gelişim sonunda, halkla ilişkilerin kapsam 

alanı genişlemiş ve yeni pek çok etkinlik ve fonksiyonlar ortaya çıkmıştır. (Bozkurt, 

2007: 117 - Akt.: Göksel, 2013: 113) Benzer pazarlarda yer alan ve benzer hedef 

kitlelere ulaşmak isteyen kurumların diğer kurumlardan ayrışabilmeleri ve tercih 

edilen olmaları için gerek iş süreçlerinde gerekse iletişim çalışmalarında fark 

yaratmaları gerekmektedir. Hedef kitlelerinin dikkatlerini çekebilmek için sundukları 

ürün ya da hizmetin yanı sıra rekabet üstünlüğünü sağlamak adına kurum imajları ve 

iletişimleri bu noktada önem kazanmaktadır. Bu noktada, sağlıklı iletişim 

gerçekleştirmek amacında olan kurumların araştırma, planlama, uygulama ve 

değerlendirme adımlarıyla halkla ilişkiler çalışmaları yürüttüklerini görmekteyiz. 

  

  Kurumsal iletişim stratejisi, kurumsal strateji ile ya aynı çizgide 

oluşturulmakta ya da kurumsal stratejinin iletişimi biçiminde işlev görmektedir. 

Her iki durumda da strateji formülasyonu oluşturma sürecinde uygulayıcıya 

proaktif bir rol tanınmamaktadır. Üst yönetim seviyesinde stratejik formülasyonu 

etkileyecek güce sahip az sayıda uygulayıcının olması gerçeğinin arkasında yatan 

sebep bu olabilir. (Steyn, 2004: 177). 
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  Kurum yöneticilerinin kurumların toplumdaki rolüne yaklaşma 

şekilleri ile halkla ilişkilerin değişim süreci birbiriyle yakından ilgilidir. Örneğin, 

1900-1950 arası kar odaklı yaklaşım, 1950’ler dönemi sosyal sorumluluk 

yaklaşımı, 1960’lar kurumsal sosyal yanıt verilebilirlik yaklaşımı, 1980’ler 

kurumsal sosyal performans yaklaşımı, 1980-1990 dönemi paydaş, konu 

yaklaşımı, kapsayıcı yaklaşım, kurumsal topluluk yaklaşımı, üçlü sorumluluk 

yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınma/sürdürülebilirlik yaklaşımı, kurumsal 

yönetişim yaklaşımı, itibar yönetimi yaklaşımı gibi değişen iş süreçleri, zaman 

içinde halkla ilişkilerin, stratejik halkla ilişkilere evrilmesine neden olmuştur. 

(Ed. Karakaya Şatır, 2015) 

 

  Halkla ilişkiler stratejistinin örgütsel eylemlerden doğrudan ya da 

dolaylı fayda ya da zarar gören kamu ve paydaşlarla ilgili konuları erken teşhis 

etmesi, hem örgüte fayda hem de kamu yararına hizmet şeklinde programlar 

sunması ve yönetmesi, uygulamalarda etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle 

hareket etmesi, iknadan ziyade karşılıklı anlayışı ve müzakereyi amaçlaması 

örgütün güven ve itibar edinmesine (Steyn, 2007:139) katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca, örgütün toplumsal açıdan kabul edilebilir davranışlar ve ticari zorluklar 

arasında bir denge kurmasına ve örgütün çevreye uyum sağlamasına (Steyn ve 

Bütschi, 2003:178) da yardımcı olunmaktadır. Ancak halkla ilişkiler yönetimde 

etiğin tek savunucusu değil, etik karar alımında önemli bir çerçeveyi 

sağlamalıdır. (Grunig, 2006; Akt.: Hoştut, 2013: 425) 

 

 Çevresine karşı duyarlı olan bir kurumun hedef kitlesinden onay görmesi daha 

mümkün olacaktır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının eğitimi, deneyimi, kurum 

hakkındaki bilgisi, toplumsal olaylara hakim olması, yönetimsel bilgiye sahip olması 

önemlidir. Halkla ilişkiler uygulayıcıların yukarıda belirtilen özelliklere sahip 

olmayışı nedeniyle yöneticilerin bu birimi kurumun stratejik planlama ve yönetimine 

dahil etmeyeceği açıktır. 

 

  Araştırma bilgisine, stratejik düşünme yeteneğine, uygulamaların etki 

ve sonuçlarını önceden tahmin edebilme becerisine sahip (Steyn, 2007:141-146), 

yetkin, uzman ve deneyim sahibi (Dozier 1984) stratejist, ortamdaki gelişmeleri 

ve konuları gözlemlemekte, incelemekte ve örgütün politika ve stratejileri için 
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sonuçları tahmin etmeye (Steyn ve Everett, 2009:97) çalışmaktadır. (Akt.: 

Hoştut, 2013: 424) 

 

 Kurumlarda stratejik halkla ilişkiler uygulayıcı rollerinin geçerliliği ile 

kurumların iyi bir kurumsal vatandaş olarak algılanması, toplumun değerleriyle 

uyuşacak faaliyetlerde bulunması, güven ile itibarın korunmasını destekleyecektir. 

Hakla ilişkiler uygulayıcılarının, yönetimin karar alma üyeleri arasında varlıklarını 

artırması için eğitim, deneyim ve profesyonelleşme aracılığıyla kendi uzmanlıklarını 

geliştirmek zorunda olmaları kaçınılmazdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ, 

UYGULAYICI ROLLERİ VE 

HALKLA İLİŞKİLERDE LİDERLİK EĞİLİMİNE DAİR 

 

2.1. Halkla İlişkiler Modelleri  

 

 Halkla ilişkilerin, kurumların hedeflerine ulaşmalarında önemli katkıları 

olduğuna değinmiştik. Kurumların halkla ilişkiler modellerini uygularken hedef 

kitlelerini yakından tanımaları, iletişim planlarını oluşturur ve uygularken dikkatli 

olmaları gerekmektedir. 

 

 Halkla ilişkilerde model kavramının ne anlama geldiğine bakıldığında bu 

kavramın, bir halkla ilişkiler departmanı ya da uygulayıcısının bütün halkla ilişkiler 

programlarına ya da bazı durumlarda spesifik program ya da kampanyalara yönelik 

yaklaşımların merkezinde duran bir değerler kümesine ve bir davranış kalıbına işaret 

ettiği görülür. (Grunig ve Grunig, 2005:309 - Akt.: Akar, 2011: 17) Bu bağlamda, 

Grunig ve Hunt tarafından geliştirilen Basın Ajansı Tanıtım Modeli, Kamuyu 

Bilgilendirme Modeli, İki Yönlü Asimetrik Model ile İki Yönlü Simetrik Model, 

günümüzde halkla ilişkiler literatüründe yer edinmiş ve dünya genelinde kabul görmüş 

dört  önemli halkla ilişkiler modelidir. 

 

  Grunig’in halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini esas alarak ortaya 

koyduğu dört halkla ilişkiler modeli, kurumların savundukları, kullandıkları 

değerlerin, amaçların ve davranışların sunum biçimidir. Grunig ve Hunt (1984), 

bu dört modeli halkla ilişkiler tarihindeki evreler şeklinde tanımladılarsa da, her 

birinin günümüzde de kullanıldığına inandıklarını söylemişlerdir. (Balta 

Peltekoğlu, 2007: 126 - Grunig, Grunig, 1992: 289;  Akt.: Akım, 2009: 125) 
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2.1.1. Basın Ajansı/Tanıtım Modeli 

 

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

başlarına denk düşmektedir. Basın ajansı/tanıtma modeli kapsamındaki 

uygulamalar daha çok Hollywood galalarını ve boks müsabakalarını konu edinen 

eğlence sektörüyle ilgilidir. Bu modelde amaç, anlayış kazanmaktan ziyade 

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

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

ya da durumun tanıtımı amacıyla provokatif olayları kolay bir şekilde sahneye 

koyabilen iknacılar olarak bilinmektedirler. (Heath, 2005: 639; Akt.: Akar, 2011: 

20) Başarının, "medyada yer alma oranı" ile ölçüldüğü modelde, karşılıklı 

anlayışın sağlanması önemli görülmemektedir.  (Tarhan, 2008: 127 - Akt.: 

Özkan, 2010: 19) 

 

 Basın ajansı/tanıtım modeli çerçevesinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler 

uygulamalarının, daha çok propaganda işlevi gördüğü kabul görmektedir. Mesajların 

göndericiden alıcıya "tek yönlü” olarak iletildiği bu modelde, hedef kitlede kısa zaman 

içinde arzu edilen davranışların oluşturulması amaçlanmaktadır. Basın ajansı tanıtım 

modelinde hedef kitlenin ilgisini çekmek önemlidir. İletilen mesajın 

doğruluğu/gerçekliği ise ikinci plandadır 

 

  19.yüzyılda kamuoyunun kazanılması için mümkün olan her türlü 

uygulamadan yararlanılmış, basın ajanları iş dünyasından çok siyasal 

kampanyalar ve showlar için “maniplasyon” adı verilen tekniğin uygulayıcıları 

olmuştur. Basın ajansı temsilcilerinin en tanınmışı Barnum & Bailey Circus’un 

kurucusu olan P.T. Barnum’dur. Kimi uydurma olan haberleriyle ünlü olan 

Barnum’un, bilinen popüler uygulamaları arasında General Tom Thump, Jumbo 

adında bir fil, deniz kızı ve Joice Health adlı bir kadın bulunmaktadır. 

(Peltekoğlu, 2016: 97) 

 

 Halkla ilişkiler literatüründe bu modelin özellikle sinema yıldızları, sporcular, 

ünlüler, politikacılar tarafından, ayrıca tatil yeri, gezici tiyatrolar tanıtımları için 

kullanıldığını görmekteyiz. Ancak sahte ve anlık haberlerle hedef kitlesine ulaşmaya 
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yarayan bu tek yönlü modelde kurumların kendi imaj ve itibarlarını zedeleyebilmeleri 

olasıdır.  

 

  Bu modelde, halkla ilişkilerin ya da halkla ilişkiler uzmanının medyada 

kapladığı yer ne kadar büyük ise o kadar başarılı olduğu düşünülür. Yani bu 

modele göre sütun/cm ölçümü, halkla ilişkiler başarı ölçümünün en gözde 

tekniklerinden birisidir. (Demir, 2012: 63) 

 

2.1.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli 

 

  Kamuyu bilgilendirme modelinin ortaya çıkış amacı 20. yüzyılda basın 

mensupları tarafından ortaya atılan haberlerin iş dünyasını ve hükümetleri zor 

durumda bırakmasıdır. Hükümet ve iş dünyasını olumsuz etkileyen haberlerin 

ortaya atılması, imajlarının kötü etkilenmesine neden olmuştur. Kötü etkilenen 

bu imajların telafisi olması bakımından halkla ilişkiler faaliyetlerinde yeni bir 

anlayışın doğmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu yeni anlayışta ise kamunun 

ikna edilmesinden ziyade bilgilendirilmesi temel hedef alınmıştır. (Ertürk, 2016: 

216).  

 

  Kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi; bir kişi ya da 

kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir. 

Kamuyu bilgilendirme modeli 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılan bir 

modeldir. Bu modelin amacı ikna edici bir niyet olmaksızın bilginin yayılmasıdır. 

İknaya ihtiyaç yoktur çünkü ürün/hizmet; rekabetin olmadığı ortamda zaten rahat 

bir şekilde satılmaktadır. Ivy Lee bu modelin öncü ismidir. Bu modelde halkla 

ilişkiler görevlisi bir gazeteci gibi çalışır. Görevi daha çok basın bülteni 

hazırlamak, bilgilendirici toplantı ve konferans düzenlemektir. Teoride basından 

bilgi saklamak gibi bir kaygının olmadığı kabul edilmektedir. İkinci modelin ilk 

modelden farkı “doğru ve eksiksiz bilgi sunma” hedefidir. Sunulan bilgilerin 

hedef kitlede var olan şüpheleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Kamuyu 

bilgilendirme modelindeki iletişim yönü kaynaktan alıcıyadır ve tek yönlüdür. 

(https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-

halkla-iliskiler-modelleri/ - 10.09.2018) Hükûmetler, kâr amacı gütmeyen 

https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-halkla-iliskiler-modelleri/
https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-halkla-iliskiler-modelleri/


34 

kurumlar ve iş dünyası günümüzde bu modelin başlıca uygulama alanlarını 

oluşturur (Dennis L. Wilcox et. al., 2005: 50; Akt.: Akım, 2009: 118) 

 

 Sanayileşme ile birlikte değişen iş süreçleri dahilinde, özellikle 19. yüzyılın 

sonuna doğru sömürü anlayışının artışı ve tehlikeli çalışma şartlarını protesto eden bir 

seri grevler yaşanmıştır. Yaşanan bu süreçlerin ardından halkla ilişkilerde yeni bir 

dönem başlamış kabul edilmektedir. Bu yeni dönemin adı Kamuoyu Bilgilendirme 

Modeli olarak anılacaktır. Bu modelin adından da anlaşılacağı üzere, kurumlar kendi 

faaliyetlerini tanıtan, açıklayan ve bilgileri aktarmaları için kendi gazetecilerini 

görevlendirmeye başlamışlardır. 

 

  Bu modelde esas olan "kamunun bilgilendirilmesi", kuruluşların basın 

aracılığıyla kendilerini kamuoyuna anlatması, tanıtmasıdır (Okay-Okay, 2002: 

124 - Akt.: Özkan, 2010: 20). Kamuyu bilgilendirme modelinde öncelik, 

mesajların hedef kitleye aktarılmasında olduğu için hedef gruplar hakkında çok 

fazla bilgi sahibi olunmaz. Bu modelde yapılacak araştırmalar genellikle 

ulaşılacak hedef kitlenin profili ile sınırlı kalmaktadır. (Tarhan, 2008: 129 - Akt.: 

Özkan, 2010: 20) 

 

 Dönemin en önemli isimlerinden Ivy Lee, alanda önemli çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Lee tarafından 1906 yılında yayınlanan “Prensipler Deklarasyonu” 

ile basın ajansı tanıtım modeli uygulamalarından farklılaşan çalışmalara yönelim 

başlamış sayılmaktadır. Basın ajansı modelinin aksine, bu modelde ikna amacı 

güdülmeksizin, doğru bilginin objektif olarak paylaşılması hedeflenmiştir. Bu 

noktada, iletişimin tek yönlü olduğunu ve hedef kitleler ile karşılıklı bir iletişimde 

bulunulmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de, ikna çabası olmaması ve 

doğru bilginin objektif olarak aktarılması amaçlandığından; bu modelin, basın ajansı 

tanıtım modelinden daha profesyonel bir model olduğunu söylemek mümkün 

olacaktır. 
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  Lee’nin yayınladığı deklarasyon ile basın ve halk için memnuniyet 

veren gerçek ve zamanında bilginin yayınlanması anlayışını benimsemesi, 

kamuyu bilgilendirme modelinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur (Grunig ve 

Hunt 1984:32).  Bu sunum sırasında uygulayıcılar, kitle medyasını ya da basın 

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

aracı olarak kullanmaktadırlar. (Vercic vd., 1996: 39; Akt.: Akar, 2011: 21-22)  

 

2.1.3. İki Yönlü Asimetrik Model 

 

  Edward Bernays iki yönlü asimetrik modelin öne çıkan ismidir. 

Geribildirim, araştırma sonuçları, sosyolojik teoriler, kampanyaların ileteceği 

mesajları daha anlaşılır ve şeffaf hale getirmek için kullanılır. İki yönlü asimetrik 

modelin amacı şu cümleyle özetlenebilir: Tarafsız tutumları olumluya 

dönüştürmek, olumsuz tutumları ortadan kaldırmak. 

(https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-

halkla-iliskiler-modelleri/ - 11.09.2018) 

 

  1920’lerden itibaren başlayan ve iki yönlük simetrik modelin 

uygulanmasına kadar, yani 1960’lara kadar, yaygın bir şekilde kullanılan 

asimetrik model; karşılıklı fakat dengesiz bir iletişim temelinde 

gerçekleşmektedir. (Okay ve Okay, 2011: 159) Asimetrik iletişimde, halkla 

ilişkiler uygulayıcıları, kuruma yarar sağlamak adına toplumun davranışlarını en 

iyi şekilde değiştirmek için araştırma yapar ve toplumu dinler (Grunig, Grunig, 

Dozier, 2006: 46). Ancak kurum, gerçekleştirdiği halkla ilişkiler çalışmaları 

sonucunda değişmez, halkın tavır ve davranışlarını değiştirmeye çalışır. (Grunig 

ve Hunt, 1984: 23; Akt.; Akım, 2009: 121) 

  

 İki yönlü asimetrik modelde, kurumların hedef kitlelerinden bilgi almak 

istedikleri ancak bu bilgileri daha çok kendi oluşturdukları iletişimde kullanmayı ve 

iletişim mesajlarını bu bilgiler doğrultusunda hazırlamayı amaçladıklarını söylemek 

mümkün olacaktır. 

  

https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-halkla-iliskiler-modelleri/
https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/18/grunig-ve-huntin-halkla-iliskiler-modelleri/
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  Basın ajansı modelinden farklı olarak bu modelde, ı̇ki yönlü asimetrik 

model, kurumun davranışını değiştirmesine gerek kalmadan hedef kitlenin 

desteğini kazanmayı sağlayacak mesajları belirlemek amacıyla araştırmalardan 

ve bilimsel ikna çabalarından yararlanır. (Dozier ve Grunig, 2005: 425). İki yönlü 

asimetrik model uygulayıcılarının, basın ajanlarına benzer fonksiyonları 

olmalarına rağmen bunların asıl amacı bilimsel iknanın nasıl 

gerçekleştirilebileceğini belirlemektir. Basın ajanlarının ikna faaliyetlerinde, 

bilimsel olmaktan ziyade daha sezgisel ve içgüdüsel davranmalarına karşın; iki 

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

onların desteğini kazanmak için tutum ve davranışlar hakkında gerçekleştirilmiş 

olan sosyal teori ve araştırmaların verilerinden de faydalanılmaktadır. (Grunig ve 

Hunt, 1984: 22; Akt.: Akar, 2011: 22) 

 

 Karşılıklı fayda sağlamak gözetilmeksizin yalnız kurumların çıkarları bu 

modelde ön plandadır. Hedef kitleyi ikna amacı güdülmekle birlikte basın ajansı 

modelinden farklı olarak bu modelde daha bilimsel çalışmalar yapıldığını söylemek 

mümkündür. Yine de iletişimi kuran kurumların (gönderici diyebiliriz) kendi kanı-

tutum-davranışlarını değiştirmektense hedef kitlelerin (alıcı diyebiliriz) kanı-tutum-

davranışlarını etkileme amaçları söz konusudur. 

 

  Asimetrik iletişimde, halkla ilişkiler uygulayıcıları, kuruma yarar 

sağlamak adına toplumun davranışlarını en iyi şekilde değiştirmek için araştırma 

yapar ve toplumu dinler (Grunig, Grunig, Dozier, 2006: 46). Ancak kurum, 

gerçekleştirdiği halkla ilişkiler çalışmaları sonucunda değişmez, halkın tavır ve 

davranışlarını değiştirmeye çalışır. (Grunig ve Hunt, 1984: 23 - Akt.: Akım, 

2009: 121)  

 

 1900'lü yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan iki yönlü asimetrik 

model, temel olarak karşılıklı ancak dengesiz bir iletişime dayanmaktadır (Okay-

Okay, 2002: 147) İki yönlü asimetrik modelin amacı, bilimsel verilere dayanarak ikna 

stratejilerini hayata geçirmek, yani hedef kitleyi ikna etmektir. Bu ikna işlemini 

gerçekleştirmek için araştırma sonuçlarından, sosyolojik gerçeklikten 

yararlanılır,·mesajlar daha anlaşılabilir hale getirilir. Asimetrik iletişim modelinin 
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uygulandığı halkla ilişkiler uygulamalarında diğer iki modelden farklı olarak hedef 

kitleden bir geribildirim alınır ama bu bilgiler öncelikle kuruluş lehine hedef kitleyi 

daha başarılı bir şekilde etkilemek için kullanılır. Burada hallda ilişkiler aracılığıyla 

hedef kitlede bir "davranış değişikliği" hedeflenmektedir. (Okay-Okay, 2002: 150 - 

Akt.: Özkan, 2010: 20) Her ne kadar, basın ajansı modelinden farklı olarak bu modelde 

daha bilimsel çalışmalar yapıldığını söyleyebilsek de bu modelde asıl amaç hedef 

kitlenin iknasıdır. 

 

  Uygulayıcılar, kurumun kilit hedef kitlelerinin desteğini kazanmasına 

yönelik halkla ilişkiler programlarını planlamak için anketler, görüşmeler ve 

fokus grup çalışmalarından yararlanarak toplumun tutumlarını ölçer (Baskin, 

Aranoff, Lattimore, 1997: 65). Halkla ilişkiler mesleğinin kurucu babalarından 

biri olduğu geniş ölçüde kabul gören Edward Bernays (Haberman, Dolphin, 

1988: 4), 1920’li yıllarda başlayan bu modelin önde gelen tarihsel şahsiyetidir. 

(Dennis L. Wilcox et. al., 2005: 50; Akt.: Akım, 2009: 121) 

 

2.1.4. İki Yönlü Simetrik Model 

 

 Kurumların 1960’larda toplumsal alanda yaşanan hareketlilik neticesinde güçlü 

konuma gelen halka uyum sağlama çabaları neticesinde oluşan uzlaşı anlayışı bu 

modelin temelini oluşturmaktadır. Model, hedef kitle ile karşılıklı anlaşma 

fikrine dayanmaktadır. İletişimin iki yönlü olarak işlediği bu modelde halkla 

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

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

 

  İki yönlü simetrik modelde geri bildirimlerin aktif bir şekilde 

kullanıldığını ve modern halkla ilişkiler uygulamaları için uygun bir model 

olduğunu söylemek mümkündür. (Geçikli, 2013: 32). İki yönlü simetrik model, 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin karşılıklı, anlayış, güven, hoşgörü ve iyi niyet 

çerçevesinde yürütülmesi gereğini vurgulamaktadır. Bu modelde hedef kitleden 

alınan geri dönüşlere göre örgüt, politikalarında değişikliğe gidebilir. (Ertürk, 

2016: 218) 
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 Söz konusu modelde, halkla ilişkilerin başlıca hedefi ikna etmek değil 

anlamaktır. (Grunig, Grunig, 1992: 289) İki yönlü simetrik model, daha önce değinilen 

üç modelden farklı olarak; mesaj ileticinin ve mesajı alan hedef kitlenin 

davranışlarında değişiklik yapabilmesini içerir. Bu modelde tek taraflı ikna çabasından 

söz etmek mümkün değildir. Kurumlar hedef kitleleri ile iletişim kurarken onların 

talepleri ve yönlendirmelerini göz önünde bulundurmakta ve iletişim çalışmalarına 

buna göre yön vermektedirler. 

 

  İki yönlü simetrik modelde uygulayıcılar, kurum ile hedef kitlesi 

arasında arabulucu hizmeti sunarlar. Sunmuş oldukları hizmetle uygulayıcılar, 

kurum ile hedef kitlesi arasında çatışmaları çözmeyi ve karşılıklı anlayışı 

sağlamayı amaçlarlar.” (Grunig ve Hunt, 1984: 22). Söz konusu model, iki yönlü 

olması, araştırmaya dayanması, müzakereye açık olması ve bu model 

doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda sosyal sorumluluk anlayışı 

içerisinde hareket edilmesinden dolayı çağdaş halkla ilişkiler anlayışına en uygun 

model olarak kabul edilmektedir. (Okay ve Okay, 2001: 199: Akt.: Akar, 2011: 

23-24) 

 

 Bu model, hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmesi ve kuruluşun sosyal 

sorumluluğunu uygulaması açısından 21. yüzyılın çağdaş halkla ilişkiler anlayışını da 

ortaya koymaktadır. (Okay-Okay, 2002: 199 - Akt.: Özkan, 2010: 21) Kurumların, 

hedef kitlelerini dinledikleri ve hedef kitlelerinin beklentileri doğrultusunda 

faaliyetlerini yapılandırdıkları bu modelde, güven temelinin daha sağlam oluğu 

söylenebilinir. İki yönlü simetrik model ile hedef kitleleri nezdinde olumlu profil 

çizme şansı yakalayan kurumların da gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları sayesinde 

karşılıklı anlayış sağlanır, çatışma önlenebilir. 
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                                           Dört Halkla İlişkiler Modeli  

 Özellikler  
Basın  

Ajansı/ Tanıtım  
Kamuyu 

Bilgilendirme  

İki Yönlü 
Asimetrik  

İki Yönlü 
Simetrik  

Amaç  
Propaganda 

Bilginin 

yayılması   
Bilimsel yolla 

ikna   

Karşılıklı 
anlayış  

İletişimin 

Doğası  

Tek yönlü, tam 

gerçek önemli 

değil 

Tek yönlü, 

gerçek önemli    

Çift yönlü, 

dengesiz etki    

Çift yönlü, 

dengeli etki  

İletişim Modeli  

Kaynaktan 

alıcıya  

Kaynak Alıcı  

  

Kaynaktan 

alıcıya 

Kaynak Alıcı  

  

Kaynaktan 

alıcıya, alıcıdan 

kaynağa  

Kaynak  

Alıcı 
Geribildirim  

Gruptan gruba  

 

Grup  

Grup  

Araştırmanın 

Doğası  
Çok önemli 

değil  

Çok önemli 

değil  
Davranışların 

değerlendirilmesi  

Karşılıklı 
anlayışın 

değerlendirilmesi  

En Önemli 

Tarihsel 

Temsilcisi  
P.T. Barnum Ivy Lee    

Edward L. 

Bernays   

Bernays, 

eğitimciler, 

meslek liderleri  

Günümüzde 

Uygulandığı 
Alanlar  

Spor, tiyatro, 

ürün 

promosyonu    

Hükûmet, kâr 

amacı gütmeyen 

kurumlar, iş 
çevresi    

Rekabetçi 

iş ortamı, 

ajanslar   

Kurallarla 

düzenlenmiş iş 
çevresi, ajanslar  

Tahmini 

Uygulanma 

Yüzdesi (1984 

yılında)  

%15 %50 %20 %15 

Tablo 2. Halkla İlişkilerin Dört Modelinin Karakteristiği (Grunig, Hunt, 1984: 22; Akt.: Akım, 

2009: 115) 
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2.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Kurumsal Rollerine Dair 

 

 Rol, bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır (Baskin, 

Aranoff, Lattimore 1997: 63). Halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendikleri roller, 

kurumların yönetiminde ve kurumların iletişim kurarken yaptıkları çalışmalarda 

önemli bir yer tutar. Uygulayıcılar, üstlerine düşen görevleri ve kendilerinden 

beklentileri net biçimde bildikleri takdirde, rol tanımlarındaki işleri yerine getirmede 

daha etkili olabilirler. 

 

  Roller, halkla ilişkiler çalışmalarını gerçekleştiren uygulayıcıların 

günlük iş faaliyetlerini betimlemektedir. (Dozier ve Gottesman, 1982: 1) 

Uygulayıcıların tekrar eden günlük işleri yürütmek ve örgütün kendilerinden 

bekledikleri yükümlülükleri yerine getirmek için çeşitli davranış biçimlerini 

benimsedikleri görülmektedir. Her ne kadar uygulayıcıların zaman içerisinde 

belirli bir rolü daha baskın hale gelse de genellikle değişen oranlarda farklı rolleri 

de yerine getirmektedirler. (Cutlip vd., 2006: 37-38) 

 

  Bir rolü oluşturan üç unsurdan bahsetmek mümkündür. Bunlar 

çevrenin beklentileri, kişinin algıları ve davranışlarıdır. Çevrenin talepleri kişinin 

rolü ile ilgili olarak çevresinin ondan bekledikleri ve kişiye aktardıkları 

baskılardır. Bir rolü oluşturan ikinci unsur ise kişinin kendisi ile ilgili rol 

tanımlamasıdır. Bir rolü çevrenin beklentileri kadar kişinin kendisi ile ilgili 

tanımlamaları oluşturmaktadır. Son olarak rolü oluşturan üçüncü unsur ise 

kişinin rol davranışlarıdır. Rol davranışları; kişinin çevresinin beklentileri ile 

kendi tecrübelerini birleştirip ortaya koyduğu davranış biçimleridir. (Heken, 

2006: 251). 

(http://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED_2013_16_91_112.pdf 

- 10.10.2018) 

 

  Halkla ilişkilerde rol kavramını incelerken toplumsal ve kurumsal 

roller olmak üzere iki ana kategoriden bahsedilebilinir. Çalışmamız kurumsal 

halkla ilişkiler rolleri üzerine gerçekleştirildiğinden, halkla ilişkilerin toplumsal 

rollerine başlıklarıyla yer verebiliriz; pragmatik toplumsal rol, tarafsız toplumsal 

http://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED_2013_16_91_112.pdf
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rol, muhafazakar toplumsal rol, radikal toplumsal rol, idealist toplumsal rol ve 

eleştirel toplumsal rol. (Grunig, 2005: 18-19). 

 

 Halkla ilişkiler uygulamalarının kurumlar ve uygulayıcılar arasında farklılık 

gösteriyor oluşu halkla ilişkiler uygulayıcı rollerinin oluşmasına neden olmuştur. 

Değişen iş süreçleri ile geleneksel sayılabilecek teknisyen halkla ilişkiler 

uygulamaları, stratejik uygulamalara ihtiyaç doğmasıyla daha da önem kazanmıştır. 

Halkla ilişkiler uygulayıcı rollerinin literatürde yer edinmesiyle de şirketlerin halkla 

ilişkiler uygulamalarındaki belirsizliğin ve görev tanımlarının da netleştiğini söylemek 

mümkün olacaktır. 

 

  Halkla ilişkiler uygulayıcısının rutin tepkilerin verildiği görevci rolden 

(Bell ve Bell, 1976:51), doğrudan üst yönetime bağlı ve stratejik karar alım 

ortamlarında bulunan bir rolü ifade etmesi, halkla ilişkilere stratejik bir yönelim 

kazandırdığı gibi halkla ilişkilerin toplam örgüt içerisinde stratejik olarak 

yönetilen (Grunig ve Repper, 2005:131) bir meslek (Cutlip vd., 2001:72) haline 

gelmesini de sağlamıştır. Bu süreçte örgütlerin halkla ilişkilere olan bakışının 

değişmesiyle birlikte halkla ilişkiler uygulayıcı rolleri de değişim göstermiştir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcı rollerinin ve kavramlarının sorgulandığı kurucu 

çalışmalar Broom ve Smith (1979) ile başlamış, Dozier (1984, 2005) Grunig ve 

Hunt (1984), Toth, Serini, Whrigt ve Emig (1998), Steyn (1999, 2002, 2007, 

2009), Moss ve Green (2001), Grunig, Grunig ve Dozier (2002), Moss, Newman 

ve DeSanto (2005) ve Zerfass, Moreno, Tench, Verčič ve Verhoeven (2009) gibi 

araştırmacılar tarafından devam ettirilmiştir. (Akt.: ed. Hoştut, 2013: 1) 

 

 Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin ne olduğuna dair çalışmaların ilk 

öncüleri Broom ve Smith’dir. Broom ve Smith’in 1978-79, Broom’ın 1982 de yapmış 

olduğu çalışmalar daha sonrakilere zemin oluşturmaktadır. (Geçikli, 2016:76)  

(https://pubrelpro.wordpress.com/2018/08/30/halkla-iliskiler-uygulayicisinin-rolu-

the-role-of-public-relations-officer/ 11.10.2018) Rol araştırmaları kapsamında yapılan 

çalışmalar yaklaşık olarak 40 yıla yakın zamandır sürdürülmekte diyebiliriz. Broom 

ve Smith’in 1979 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla halkla ilişkilerin zamanla bir 

meslek haline geldiği literatür araştırmalarında da karşımıza çıkmaktadır. 

https://pubrelpro.wordpress.com/2018/08/30/halkla-iliskiler-uygulayicisinin-rolu-the-role-of-public-relations-officer/
https://pubrelpro.wordpress.com/2018/08/30/halkla-iliskiler-uygulayicisinin-rolu-the-role-of-public-relations-officer/
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  Broom ve Smith (1978: 2), yaptıkları çalışmada danışmanlıkla ilgili 

literatürü gözden geçirmişler ve halkla ilişkiler bağlamında 

kavramsallaştırılabilecek beş rol belirlemişlerdir. Bu roller uzman reçeteci, 

teknik hizmetler sağlayıcı, iletişim sürecini kolaylaştırıcı, problem çözme 

sürecini kolaylaştırıcı ve kabullenmeyi meşrulaştırıcı (alınan kararların rasyonel 

bir şekilde alınmış kararlar olduğuna ilgili kişileri ikna edip, kararların 

onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak) rolüdür. Broom ve Smith tarafından 

1979 yılında yapılan çalışmada ise, halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş 

oldukları rollerle müşteri memnuniyetini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. 

(Piekos ve Einsiedel, 1990: 97) Söz konusu çalışma neticesinde 1978 yılında aynı 

kişilerin belirlemiş olduğu beşinci rol yani; kabullenmeyi meşrulaştırıcı rolü 

elenerek halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlendiği dört kuramsal rol ortaya 

konmuştur. Buna göre uygulayıcılar, uzman reçeteci rolünü, iletişim 

kolaylaştırıcı rolünü, problem çözme sürecini kolaylaştırma rolünü ve iletişim 

teknisyeni rolünü üstlenmektedirler. (Dozier, 2005: 351-352: Akt.: Akar, 2011: 

65) 

 

 Ayrıca, halkla ilişkilerin rolleri konusunda çalışmalar yapmış olan Dozier, 

Broom, Lauzen, L. Grunig, J. Grunig gibi isimler de bu dörtlü rol modelinden 

hareketle çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. 

 

 Halkla ilişkiler uygulayıcıları rolleri konusunun, literatürde iki farklı açıdan 

değerlendirildiğini söylemek mümkün olacaktır. Bunlardan ilki, normatif bakış 

açısıdır. Burada, halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumda yerine getirmeleri gereken 

işin idealde ne olduğunu açıklamaya odaklanır. İkincisi ise pozitif bakış açısıdır; halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının ne iş yapmaları gerektiğine değil, gerçekte ne yaptıklarına 

bakılır.  

 

  Halkla ilişkiler uygulayıcıların rolleri, kurumlarda halkla ilişkiler 

birimlerinin gücünün göstergeleri olarak görülmektedir. (Lauzen ve Dozier, 

1992: 209) Üstlenilen roller, halkla ilişkiler birimlerinin baskın koalisyonun 

stratejik kararlarına katılıp katılmayacağını ya da diğerleri tarafından alınan 
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kararların halkla ilişkiler birimlerince yürütülüp yürütülmeyeceğini 

belirlemektedir. (Dozier, 1986: 7) 

 

 Halkla ilişkiler rol araştırmalarına dair literatür taraması yapıldığında 1990’lı 

yıllara kadar teknisyen ve yönetici rollerinin öne çıktığını görmekteyiz. 1990’lar 

sonrası bu rollerin yetersiz kaldığı düşünülerek yeni rol kavramları üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin Dozier ve Broom’un 1995 yılında tespit ettiği uzman danışman 

rolü, Wright’ın yine 1995 yılında gerçekleştirdiği çalışma ile tepe yönetime raporlayan 

iletişim yöneticisi rolünü tespit etmesi ve Steyn’in 1999 yılında gerçekleştirdiği 

çalışma ile tespit ettiği halkla ilişkiler stratejisti rollerinden bahsedebilmekteyiz. 

Böylece, 2000’li yıllarda teknisyen ve yönetici rolü yanında stratejist rol kavramı da 

halkla ilişkiler uygulayıcı rolleri tanımlamaları arasında yer almaya başlamıştır. 

 

 Daha sonra yapılan bir başka halkla ilişkiler rol çalışmasında, Choi (2007) 

tarafından ortaya konulan uygulayıcı rollerinin daha detaylı olarak ele alındığını 

görmekteyiz. Bu roller başlıklarıyla, Sınır Bekçiliğine İlişkin Roller, Savunmacı Rolü, 

İletişim Kolaylaştırıcı Rolü, Gözlemci Rolü, Karar Vermeye İlişkin Roller, Danışman 

Rolü, Uzman Reçeteci Rolü,  Karışıklık Yönetici Rolü, Aktivist Rolü, İçsel İşleyişe 

İlişkin Roller, İçsel İletişimi Kolaylaştırma Rolü, Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 

olarak sıralanabilir. 

 

2.2.1. Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Rollerine İlişkin  

2.2.1.1. Uzman Reçeteci Rolü 

 Uzman reçeteci rolü, halkla ilişkilerde hasta-doktor ilişkisini anımsatan ve 

dünya genelinde de bu benzetmeyle kabul gören bir roldür. Yönetimin halkla ilişkiler 

uygulamalarına çok dahil olmadığı ve genellikle yaşanan bir sıkıntı ya da kriz 

durumunda profesyonel halkla ilişkiler desteğine başvurulması, uzman reçeteci rolüne 

örnek teşkil edecektir. 
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  Uygulayıcılar problemi araştırır ve tanımlar, program geliştirir ve 

uygulanması için büyük sorumluluk alırlar. (Broom, 1980: 2). Bu rol bir anlamda 

hasta doktor ilişkisine benzetilmektedir. Bu ilişkide hizmet alan taraf olarak hasta 

az çok pasif durumdayken, doktor hizmet sağlayıcı olarak aktif konumdadır.” 

(Broom ve Smith, 1978: 3) Uzun vadede gerek kurumlar gerekse uzman olarak 

kabul edilen halkla ilişkiler uygulayıcılarının bu rolden çok da memnun kaldığını 

söylemek mümkün olmayabilir. “Halkla ilişkiler sürecine yönetimi katmayan bir 

yapı otomatikman kendisini de yönetimden soyutlamış olmaktadır. Bu durum 

halkla ilişkiler uygulayıcılarında da memnuniyetsizliğe sebebiyet vermektedir. 

Çünkü kurumun işleyişinde hiç etkileri olmamalarına ya da çok az etkileri 

olmasına karşın yaşanan krizlerin sonuçlarından sorumlu tutulmaktadırlar. 

(Cutlip vd., 1994: 42-43) 

 

 Uzman reçeteci, uygulayıcının halkla ilişkiler problemlerini belirlediği ve 

yönetimden çok girdi almadan çözüm yolları önerdiği halkla ilişkiler rolüdür (Joey 

Reagan et. al., 1990: 177) Halkla ilişkiler yöneticisi, araştırma yapan, halkla ilişkiler 

sorunlarını tanımlayan, programlar geliştiren ve programların uygulanmasında 

sorumluluk alan bir “uzman” olarak işlev gösterir. (Grunig, Hunt, 1984: 91) Bu halkla 

ilişkiler uygulayıcısı tüm halkla ilişkiler sorunlarını en iyi şekilde analiz eder, bilir ve 

bu sorunlara yönelik çözümler sunar. Stratejik karar alma süreçlerinde bulunur. Bir 

nevi halk sözcüsüdür. Yönetimden yeterli bilgi almayan halkla ilişkiler 

uygulamalarının ne kadar sağlıklı çözümler sunabileceği aşikardır. Yönetimin etkin 

olmadığı bir halkla ilişkiler uygulaması da uzun vadede kurumlar ve halkla ilişkiler 

uygulayıcıları için olumsuz sonuçlar yaratabilir. 

 

2.2.1.2. İletişim Kolaylaştırıcı Rolü 

 

 İletişim Kolaylaştırıcı Rolü halkla ilişkilerde kurum ile çevresi arasında çift 

yönlü iletişimi sürdüren, anlayış ve uyum ortamı oluşturan bir rol olarak tanımlana-

bilir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, kurum yönetimi ve hedef kitlesi arasındaki bilgi 

alışverişini düzenler ve sağlar. 
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  İletişim kolaylaştırıcısı, kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayıcı, 

yorumcu ve arabulucu şeklinde hizmette bulunur. İlişkinin önündeki engelleri 

kaldırarak ve iletişim kanallarını açık tutarak bilgi alışverişini kolaylaştırır ve iki 

yönlü iletişimi sürdürür. Burada amaç, gerek yönetime gerekse kamularına, 

karşılıklı çıkarlarına yönelik karar almalarını sağlamak için gereken bilgiyi 

sağlamaktır. (Cutlip, Center, Broom, 2000: 43-44; Akt.: Akim, 2009: 97) 

Uygulayıcılar kurum ile hedef kitlesi arasında irtibat sağlayıcı, yorumlayıcı ve 

aracı olarak hizmet ederler. Bu rolde iki yönlü iletişim akışının sağlanmasına 

vurgu yapılır ve elde edilen bilgilerin değişimi için iletişim kanallarının açık 

tutulmasının önemi üzerinde durulur. (Broom, 1980: 3; Akt.: Akar, 2011: 78) 

 

2.2.1.3. Problem/Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolü 

  

 Uzman reçeteci rolüne benzer olmakla birlikte problem/sorun çözme sürecini 

kolaylaştırıcı rolünde, halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurum yönetimi ile daha yakın 

bir iletişim içinde olunduğunu söylemek mümkün olacaktır. 

 

 Bu roldeki uygulayıcılar, yönetimin kurumsal iletişim ve ilişki sorunlarına 

sistemli bir çaba ile çözüm getirmesine katkıda bulunur (Dozier, 1992: 330). Halkla 

ilişkiler uygulayıcıları iletişimsel ve ilişkisel sorunların çözümünde yönetime yardımcı 

olur. Tüm sorun safhalarında kurumdaki diğer yöneticiler ile beraber hareket ederek 

sorunun kısa sürede çözüme kavuşmasına yardımcı eder. Söz konusu uygulayıcılar 

uzman reçetecilerin aksine organizasyondaki diğer yöneticilerle iş birliği yapar ve 

rasyonel problemlerin çözümünde onlara rehberlik eder, (Joey Reagan et. al., 1990: 

177; Akt.: Akim,2009: 98) stratejik plan ekibinin bir parçası olurlar. 

 

 Gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarında kurum yönetiminin ve halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının kararları alırken göstermiş oldukları görüş-bilgi alışverişi, 

oluşacak sonuçlarda sorumluluğun da paylaşılması anlamına gelecektir. Bu rol 

uygulaması ile ile faaliyet gösteren kurumlar, hedef kitleleriyle aralarında daha sağlıklı 

iletişim gerçekleştirebilirken yönetimin ve halkla ilişkiler uygulayıcılarının karar 

verme mekanizmasında birlikte hareket etmesi mümkün olabilecektedir. 
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  Yönetim ekibinin bir üyesi olarak uygulayıcılar bu rolde problemlerin 

tanımlanması ve çözümünde kurum içerisindeki diğer kişiler ile işbirliği 

içerisinde hareket ederler. Halkla ilişkiler uygulayıcıları halkla ilişkilerin 

planlanması ve programlanması sürecinde diğer yöneticilere rehberlik ederler ve 

de aynı şekilde programların uygulamasının her aşamasında büyük oranda kurum 

yönetimini sürecin içerisinde tutarlar. (Broom, 1980: 3: Akt.: Akar, 2011: 79) 

 

2.2.1.4. İletişim Teknisyeni Rolü 

  

  Bu rol bağlamında halkla ilişkiler uygulayıcıları, bir kurumda yazma 

ve basınla ilişkiler gibi temel gazetecilik yeteneklerinden dolayı 

görevlendirilirler. Kurum yönetimi, halkla ilişkiler uygulayıcısından üstlendiği 

rol bağlamında grafik, fotoğraf, yayın, radyo ve televizyon programı, kamuoyu 

araştırmaları, özel etkinlik planlama, fon toplama gibi aktiviteleri yerine 

getirmesini beklemektedir. (Broom ve Smith, 1978: 4) Söz konusu uygulayıcılar, 

halkla ilişkiler programlarının uygulanmasında gereken iletişim ve gazetecilik 

yeteneklerini -yazarlık, redaksiyon, görsel-işitsel üretim, grafik ve mesajların 

üretimi- sergiler.” (Grunig, Hunt, 1984: 91:  Akt.: Akım, 2009: 96) 

 

  Halkla ilişkiler uygulayıcısı bir tekniker rolündedir. Yazışmaları 

düzenler, konuşma metni hazırlar, yıllık raporların ve web sitesinin içeriğinin 

hazırlanmasını sağlar, sergi, fuar, konferans vb. organize eder, kuruluş içindeki 

iletişim malzemelerini üretir, medya ile irtibat kurar. Teknisyen rolünü üstlenmiş 

olan uygulayıcı, yönetimin karar alımlarına katılmaz, bunun yerine, başkaları 

tarafından alınan politik kararların hayata geçirilmesini sağlayan iletişim 

ürünlerini üretmek gibi alt düzey bir mekaniği gerçekleştirir. (Dozier, 2005: 355; 

Akt. Akar, 2011: 80) 

 

 İletişim teknisyeni rolünde halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurum 

yönetiminde karar almada etkili olmadığını söylemek mümkün olacaktır. 

Gerçekleştirilecek halkla ilişkiler iletişim çalışmaları, uzman reçeteci rolünün aksine, 
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halkla ilişkiler uygulayıcısı tarafından değil kurum yönetiminin talebi ve kararları 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 

 Teknisyen rolü halkla ilişkiler için olmazsa olmazdır ancak halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının tekniker bir rolde sıkışıp kalması; gerek uygulayıcıların, gerekse 

bütün olarak halkla ilişkiler alanının profesyonel gelişimini engeller. Halkla ilişkiler 

uygulayıcısının yönetim kararlarının dışında tutulması; bağlı oldukları kurumlar için 

hatta toplumun geneli içinde zararlı sonuçlara neden olabilir. 
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 ROLÜ İÇERDİĞİ STRATEJİK ROLÜ 

İletişim 

Teknisyeni 

Kurum için iletişim 

malzemesi üretmek, medya 

ile ilgilenmek. 

Stratejistler, kurumsal sorunları 
belirledikleri ve çözüm getirdikleri 

zaman bu rol yoktu. Uygulayıcılar, 

bazen orijinal motivasyon ya da 

istenilen sonuçlar hakkında yeterli 

bilgileri olmadan iletişim kurup 

programlar uygular. 

Uzman Reçeteci 

Halkla ilişkiler sorunları ve 

çözümleri konusunda otorite 

kabul edilirler. 

Uygulayıcılar, halkla 

ilişkiler sorunlarını tanımlar, 

program geliştirip 

uygularlar. Üst yönetim 

pasif bir rol üstlenebilir. 

Halkla ilişkiler, çoğu kez 

organizasyonun ana merkezinden 

ayrı bir yerde bulunabilir. Halkla 

ilişkiler uygulayıcıları sadece 

periyodik olarak üst yönetimle 

çalışabilir (kriz durumları örnek 

verilebilir). 

İletişim 

Kolaylaştırıcısı 

Kurum ve kamuları arasında 

iki yönlü iletişim sağlayıp 

bilgi alışverişini 

kolaylaştırarak irtibat 

sağlayıcı, yorumcu ve 

arabulucu olarak hizmet 

vermek. 

Bütün amaç, yönetim ve 

hissedarlara, iki tarafın da 

çıkarlarına hizmet edecek biçimde 

kararlar almaları için ihtiyaç 
duydukları bilgileri sağlamaktır. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları, 

organizasyonları ve çevrelerini 

birbirine bağlayarak ve iletişimi 

kolaylaştırma yoluyla kararların 

kalitesini artırmak suretiyle sınır 

yeri rolü üstlenir. 

Sorun Çözme 

Süreci 

Kolaylaştırıcısı 

Kurumsal sorunları 
tanımlamak ve çözmek için 

diğer yöneticilerle iş birliği 

yapmak. 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları 
stratejik yönetim takımının bir 

parçası olarak görülür ve strateji 

formülleri ile uğraşırlar. 

Tablo 3. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri ve Anlamları (Warnaby, Moss 2000: 17: 

Akt.: Akım, 2009: 94) 
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  Halkla ilişkiler rol ve modelleri arasındaki bağlantı incelendiğinde, uz-

man reçeteci rolünün, iki yönlü asimetrik ve basın ajansı/tanıtım modeliyle; 

iletişim kolaylaştırıcısı rolünün, kamuyu bilgilendirme ve iki yönlü simetrik 

modelle; sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı rolünün iki yönlü simetrik modelle, 

iletişim teknisyeni rolünün ise, basın ajansı/tanıtım ve kamuyu bilgilendirme 

modeliyle ilişkilendirildiği görülür. (Dozier, 1992: 329-330: Akt.: Akım, 2009: 

143) 

 

2.2.2. Halkla İlişkilerde Rol Kavramına İlişkin Diğer Görüşler 

  

 Broom ve Dozier’in çalışmalarında halkla ilişkilerde iki belirgin rolün ön plana 

çıktığını söylemek mümkün olacaktır: Teknisyen ve yönetici rolleri.  Teknisyenler 

yönetimde karar alım sürecine dahil edilmezken, yöneticiler kurumların aldıkları 

kararlarda etkili görev görebilmektedirler. 

 

  Broom ve Dozier, uzman reçeteci, sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı 

ve iletişim kolaylaştırıcısı rollerini üç yönetici rolü olarak tanımlamıştır. (Baskin, 

Aranoff, Lattimore, 1997: 63-64).  Dozier, iletişim yöneticisi ve iletişim teknisy-

eni rollerine ek olarak iki orta seviye halkla ilişkiler yönetimi rolü ortaya ko-

ymuştur. Bunlar “medya ilişkileri rolü” ve “iletişim sağlayıcısı rolü”dür. (Grunig, 

Hunt, 1984:91) 

 

  

Broom ve Smith (1979) 

 

Dozier (1984) 

Temel Rol* Uzman Reçeteci Halkla İlişkiler Yöneticisi 

İletişim Kolaylaştırıcı İletişim Teknisyeni 

Destek Rol Sorun Çözücü İletişim Yetkilisi 

İletişim Teknisyeni Medya İlişkileri Uzmanı 

Tablo 4. Temel Rol ve Destek Rol 

(*Temel rol: değişimlere karşı duyarlılık gösterilmeyen, rutin tepkiler verilen ve tekrarlanan 

etkinlikler) 
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  Medya İlişkileri Rolü: Medya ile irtibatı sürdüren ve organizasyondaki 

diğer kişileri medyanın yaptıkları hakkında bilgilendiren uygulayıcılardır. 

Dolayısıyla bu rolün uygulayıcıları, medyayla iki yönlü simetrik rol geliştirir. 

(Grunig, Hunt, 1984: 91) Maaş ve organizasyonel statü açısından teknisyenlere 

benzerler ancak, iç iletişim üretme faaliyetlerinde değil, dış medya ilişkilerinde 

uzmanlaşırlar. (Dozier, 1992: 333, Akt.: Akım, 2009: 95) 

 

  İletişim Sağlayıcısı Rolü: Bu rolün uygulayıcıları, özel etkinliklerde, 

toplantılarda kurumu temsil ederek ve yönetimin dâhilî ve haricî kamularla 

iletişim kurması için fırsat yaratarak üst düzey halkla ilişkiler yöneticilerine hiz-

met ederler.(Grunig, Hunt, 1984: 91) Maaş ve statü açısından yöneticilere ben-

zerler ancak, yönetimin karar alımlarının dışında tutulurlar. Söz konusu uygu-

layıcılar, yönetim ile kilit kamular arasında iletişim bağlantısı olmada uz-

manlaşırlar. (Dozier, 1992: 333: aktaran: Akım, 2009: 95) 

 

 

Yazar(lar)  Yıl  Ülke  
Rol 

Sayısı  
 Uygulayıcı Rolleri  

Broom ve Smith  1979 ABD  4 

Uzman Reçeteci 

İletişim Kolaylaştırıcı 

Sorun Çözücü 

İletişim Teknisyeni  

Dozier  1984 ABD  4 

Temel Roller: 

Halkla İlişkiler Yöneticisi 

İletişim Teknisyeni  

Destek Roller: 

İletişim Yetkilisi 

Medya İlişkileri Uzmanı  
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Wright  1995 ABD  3  

İletişim Yöneticisi 

Halkla İlişkiler Yöneticisi 

İletişim Teknisyeni  

Dozier ve 

Broom  
1995 ABD  3 

Uzman Danışman 

Halkla İlişkiler Yöneticisi 

Teknisyen  

Toth, Serini, 

Whrigt ve Emig  
1998 ABD  3 

Yönetici Ajans Profili 

Teknisyen  

Steyn  1999 
Güney 

Afrika  
3 

Halkla İlişkiler Stratejisti 

Halkla İlişkiler Yöneticisi 

Halkla İlişkiler Teknisyeni  

Verčič, Van 

Ruler, Bütschi 

ve Flodin  

2001 
25 Avrupa 

Ülkesi  
4 

Yansıtıcı Rol 

Yönetimsel Rol 

Eğitimsel Rol 

Operasyonel Rol  

Petersen, 

Holtzhausen ve 

Tindall  

2002 ABD  4 

İrtibat Yetkilisi 

Medya İlişkileri 

Kültür Yorumcusu 

Kişisel Etki Yaratıcı    

Van Ruler  2004 Hollanda  7 

Kasaba Çığırtkanı 

Hizmet Sunan 

Trafik Yöneticisi 

Yol Gösteren 

Yaratıcı 

Kolaylaştırıcı Duygularıyla Davranan  

Van Ruler ve 

Verčič  
2005   4 

Danışmanlık Yapan 

Eğitim Veren 

İletişim Planları Oluşturan 

Uygulamaları Yapan  
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Van Heerden ve 

Rensburg    
2005 

Güney 

Afrika  
2 

Halka İlişkiler Stratejisti 

Birleştirilmiş Halkla İlişkiler Yönetici 

ve Teknisyen Rolü  

Moss, Newman 

ve Desanto  
2005  İngiltere  5 

Politika ve Strateji Danışmanı 

Gözlem ve Değerlendirme Yapan 

Konu Yönetimi Uzmanı 

Problemleri Saptayan 

Çözen İletişim Teknikeri  

Waters  2005  ABD  4 

Stratejist 

Köprü Kurucu 

Finans Uzmanı 

Genel Uygulamacı  

Zerfass, 

Moreno, Tench, 

Verčič ve 

Verhoeven  

2009  
34 Avrupa 

Ülkesi  
4 

Danışman 

Uzmanlar 

Stratejik Hizmet Kolaylaştırıcı 

İşlevsel Destek Sunan  

 

Tablo 5: Rol Araştırmalarında Tespit Edilen Halkla İlişkiler Uygulayıcı Rolleri 

(Hoştut, 2013: 422) 

 

 

  Tüm bu roller, halkla ilişkiler uygulayıcısının rutin kararlar 

doğrultusunda ritüelleşmiş programların yürütüldüğü teknik düzeyden (Dozier, 

2005:365) uzmanlığın ve profesyonelliğin söz konusu olduğu stratejik yönetim 

düzeyine doğru bir dönüşümü ifade etmektedir. Bir başka deyişle, halkla 

ilişkilerin zanaatkâr bir uğraştan profesyonel bir mesleğe (Ehling, 2005:465; 

Akt.: Hoştut, 2013: 420) yönelik dönüşüm sürecini açıklamaktadır. 

 

 Steyn’e göre, iletişim teknisyeni rolündeki halkla ilişkiler uygulayıcısı; 

gerçekleştirdiği çalışmalarında, gerek iletişim kanalının seçerken, gerek iletişim 

metnini hazırlarken, gerekse hazırlanan iletişim planını oluşturur ve uygularken 

stratejik davranabilir. Burada halkla ilişkiler uygulayıcısı, yalnızca destek birimi 

görevini yerine getirmekte değil aynı zamanda bu rolü güçlendirerek stratejik 
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uygulamalara yönelmektedir. Aslında yalnızca teknik işleri gerçekleştirdiği düşünülen 

halkla ilişkiler uygulayıcısı, gerçekte bu görevleri yerine getirirken stratejik 

davranabilir. 

 

  Halkla ilişkiler teknisyeni tanımındaki teknisyen, halkla ilişkileri bir 

tanıtım aracı, bir yaratıcı veya sanatsal bir uğraş olarak görmekte ve karar alım 

ortamlarına, stratejik planlamaya ve sorun çözümüne katkı sağlamamaktadır. 

(Cutlip vd., 2001:37-40) Ancak Steyn’ın teknisyen rolünü stratejik bir rol olarak 

ifade etmesi teknisyen rolünü güçlendirmiş ve hakla ilişkiler uygulayıcı rollerine 

önemli katkı sağlamıştır. Nitekim örgütün makro düzeyinde stratejik yönetim 

çerçevesinde stratejik kararların alınması, stratejik kamu ve paydaşların 

belirlenmesi, halkla ilişkiler departman düzeyinde iletişim programlarının 

stratejik olarak yönetilmesi ve uygulama aşamasında iletişim teknisyeninin 

halkla ilişkiler planlamasına katılarak stratejik kamu ve paydaşlarla kurulacak 

iletişim veya kodlanacak mesajlar konusunda iletişim etkinliklerine dair fikir ve 

düşüncelerini belirtmesi (Steyn, 2007:147) halkla ilişkilerin stratejik olarak 

yönetildiğinin göstergesidir. Halkla ilişkiler uygulayıcı rolleri özetlendiğinde 

sosyal düzeyde (makro) örgüt stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlayan halkla 

ilişkiler stratejisti, departman düzeyde (meso) hazırlanan iletişim 

programlarından sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi ve işlevsel düzeyde (mikro) 

stratejik uygulamalar sunan halkla ilişkiler teknisyeni stratejik halkla ilişkiler 

rolleri olarak tanımlanmaktadır. (Akt.: Hoştut, 2013: 428) 

 

 Tarihsel geçmişinde kurumlar adına iyi niyet oluşturma amacıyla basit teknik 

uygulamalarla karşımıza çıkan halkla ilişkiler, günümüzde stratejik yönetim 

fonksiyonu olarak, stratejik uygulamalarla kendini yenilemektedir. 
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2.3. Halkla İlişkilerde Liderlik Eğilimine Dair 

 

  Liderlik kavramı etimolojik anlamda incelendiğinde Anglo-Sakson 

kökenli olup “yol” ya da “yön” anlamına gelmektedir. Lider kelimesinin 

Yunancada karşılığı “hegemon”, Romalılarda ise “dux” kelimesidir. Bu 

kelimeler de yol ya da seyahat anlamına gelmektedir. Lider kelimesi ilk olarak 

Samuel Johnson tarafından 1755 yılında hazırlanan İngilizce sözlükte “kaptan, 

kumandan, önden giden kimse” olarak tanımlanmış, liderlik kelimesi ise ilk 

olarak 1828 yılında Webster Amerikan Sözlüğü’nde yer almış ve “liderin 

durumu, koşulları” olarak tanımlanmıştır. Lider kelimesinin Türkçe karşılığı 

“önder” kelimesidir, fakat lider kelimesinin dilimize yerleştiği ve yapılan 

çalışmalarda önder kelimesinin pek kullanılmadığı gözlenmektedir. (İbicioğlu 

vd., 2009) 

 

  Liderlik, başkalarının faaliyetlerine rehberlik etmek, koordinasyon ve 

düzeni sağlama ve kişileri yönlendirmek; bireylerin performanslarını 

değerlendirme ve onları bu konuda motive etmek; görevleri atamak ve kişilerin 

bu görevlerin getirdiği sorumlulukları izlemek, problemler karşısında başarılı 

çözüm yolları oluşturma ve görevlerin başarılmasında uygun insani ve teknik 

kaynakları sağlayabilme ve izleyicilerine karşı örgütsel rehberlik rolünü 

gösterebilmeyi ifade etmektedir. (Bernardin ve Russell, 1998: 153) 

 

 Halkla ilişkilerde liderlik eğiliminde kurumların yönetimine katılması ve karar 

alma süreci içinde dahil olması söz konusudur ancak literatür taramalarında yer alan 

Steyn’in gerçekleştirdiği çalışmalara göre halkla ilişkiler yönetiminde 2 temel olgudan 

bahsedilebilir. Birincisi departman düzeyinde halkla ilişkiler çalışmalarının 

uygulanmasını denetleyen halkla ilişkiler yöneticisi, ikincisi ise karar alma 

mekanizmasında danışman olarak yer alan halkla ilişkiler stratejistidir. 

 

 Kurumsal değer ve geleneklerin kurum çalışanlarınca benimsenmesi, iç ve dış 

hedef kitlelere doğru iletişim mesajının oluşturulması ve bu mesajların doğru iletişim 

kanallarıyla iletilmesiyle gerçekleşir. Elbette ki halkla ilişkiler uygulayıcısının liderlik 
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eğilimi gösteriyor oluşu, bu değer ve geleneklerin benimsetilmesinde, hedef kitlelerle 

kurumsal bütünleşme sağlanmasında önemli rol oynayacaktır. 

 

 Halkla ilişkilerle, bir kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişim ve 

uzlaşma sağlanırken, hem kurum içerisine hem de kurum dışına dönük olarak 

gerçekleştirilecek çalışmaları planlayan ve sürdüren halkla ilişkiler uygulayıcısının da 

liderlik eğilimleri sergileyip sergilemediği önemlidir. 

 

  Temelinde başka kişileri etkileme olgusunun yattığı (Efil, 1998:5) 

liderliği, “gönüllü biçimde ortak amaçlara ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere 

beraber çalışmaya yönelen bir kişi ile takipçilerinin içinde yer aldığı örgüt veya 

kurumda meydana gelen ve başkalarında gözleyebildiği bir faaliyet ve faaliyetler 

kümesi” (Gökçe ve Şahin, 2001:89) şeklinde, lideri ise, diğer insanları belirli bir 

amaç yönünde davranışa geçmeye sevk eden, onları etkileyen kişi, ya da, bir grup 

insanın kendi şahsi ve grup amaçlarını başarmak üzere peşinden gittikleri, 

emirleri yönünde davranışta bulundukları kişi (Koçel, 2001:465) şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Halkla ilişkilerin en önemli amacı kurumun genel 

stratejisi ve politikaları içinde kalarak, örgütün ekonomik ve sosyal menfaatlerini 

en üst seviyeye çıkarmak için, hedef kitlenin örgüte ilişkin duygu ve 

düşüncelerini etkilemek ve güvenilen, prestijli bir kuruluş olması için çaba sarf 

etmektir. Bütün liderleri içine alan tek bir yetenek ve kişisel nitelik kalıbı mevcut 

değildir. (McGregor, 1970:129) İyi liderin nitelikleri ikiye ayrılabilir. Bunlar; 

projeksiyon (dışsal) ve içsel (gizli) niteliklerdir. Liderin dışsal nitelikleri, güven, 

uzlaşmacılık, gündem belirleyicilik, öğrenme yeteneği, nezaket, sadelik ve 

ciddiyettir. İçsel nitelikleri ise, kendini bilme, dayanıklılık, eleştiriye açıklık ve 

kendisiyle barışık olmadır. (Coicaud, 1999:69-71; Akt.: Arklan, 2010: 620) 

 

 Liderliğin, bir statü ya da otorite işlevinden çok, ilişkinin ve lider ile izleyicileri 

arasındaki karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir işlev olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Halkla ilişkilerde liderlik eğilimi, süreçlerin yönetilmesi, amaçların 

belirlenmesi, kurumsal politikaların doğru yönetilmesi, kurumsal sorunlara yaklaşım, 

kurum içi ve kurum dışı ilişkilerin yönetilmesi gibi sürekli ve sistemli çalışmaların 

yanı sıra, aynı zamanda etkinlik, bütçe yönetimi ve doğru zaman kullanımı, krizin 
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profesyonel olarak yönetilmesini de kapsayabilir. Halkla ilişkilerde liderlik eğiliminde 

uygulayıcıların kurum yöneticilerini etkilemesi, güven kazanarak kurum itibarını 

birlikte inşa etmeleri ve sürdürmeleri söz konusudur. 

 

 Liderlik eğilimi, halkla ilişkiler alanında uygulayıcıların gerçekleştirdikleri ya 

da gerçekleştirecekleri uygulamaları önemli ölçüde etkileyebilir. Yalnız görev 

tanımları doğrultusunda ya da yetki ve donanımları çerçevesinde değil, içinde yer 

aldıkları kurum ve hedef kitlelerini etkileme kabiliyetine sahip uygulayıcıların 

alanlarında farklılaşabileceklerini söylemek mümkün olacaktır. Gerek kurum 

yöneticisinin gerekse halkla ilişkiler uygulayıcısının uyum içinde çalışması, kurumun 

halkla ilişkiler uygulamaları ile kurumun uzun vadeli başarısı açısından büyük önem 

taşır. Uzlaşmacı, eleştiriye açık, zamanı ve krizleri yönetebilen, toplulukları 

etkileyebilen yöneticilerin liderlik eğilimi gösterdiğini söylemek mümkündür.  

 

 Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurum içerisindeki işlevlerini sağlıklı bir 

şekilde yerine getirebilecekleri bir hiyerarşik konumda yer almaları, mevcut yarar 

sağlama potansiyellerini ortaya çıkarabilecek görevler üstlenerek, gerek nicelik 

gerekse nitelik yönünden yeterli personel istihdam etmesi, gerçekleştirilecek halkla 

ilişkiler faaliyetleriyle ilgili kararlar alma ve eyleme geçme noktasında gerekli 

yetkilerle donatılması da bu noktada önemlidir. Kurumların kaderini tayin edecek 

faaliyetler uygulanırken; kurum yöneticileri ile halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

birlikte uyum içinde çalışması oldukça önemlidir. Bu uyum içinde çalışma, 

yöneticilerin liderlik eğilimleriyle de yakından ilgilidir.    

 

 Liderlik davranışları pek çok araştırmacı tarafından çalışmalarına konu edilmiş 

ve literatürde liderlerin sergiledikleri davranış tarzlarıyla ilgili olarak pek çok 

sınıflama yapılmıştır. 

 

  Liderlik  davranışı,  liderin  izleyenlerle  veya  yönettiği  grupla  olan  

ilişkilerindeki  tutumu ile ilgilidir. Bu sınıflamadan, otokratik, demokratik-

katılımcı ve serbestiyetçi liderlik, literatürde en çok bilinen geleneksel liderlik 

davranışlarını oluşturmaktadır. (Tengilimoğlu, 2005: 26) 
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 - Otokratik Liderlik: 

 

  Geleneksel liderlik davranış tarzlarından biri olan otokratik liderlik 

tarzı, sahip olduğu konumundan kaynaklanan otoritesini kullanarak, örgüt 

içerisindeki kararların sadece yönetici tarafından alındığı ve grup üyelerini 

yönlendirici bir liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır. Otoriter lider, amaçları ve 

strateji hedeflerini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla standartları belirleyerek 

ve görevleri belirleyecek esnekliği sağlamaktadır. (Tağraf ve Çalman, 2009: 137-

138) 

 

 Gerek halkla ilişkiler yöneticisinin gerekse kurum yöneticisinin otokratik lider 

profiline bürünmesi kurumlar için çok da sağlıklı olmayacaktır. Ekip çalışması, bilgi 

akışı ve farklı düşüncelerin paylaşılarak dile getirilmediği, kararların örgütsel hiyerarşi 

içinde iletilerek, çalışanlarca sorgusuz biçimde yerine getirilmesi şüphesiz ki kurumlar 

için sağlıklı sonuçlar doğurmayacak ve mevcut potansiyelin kullanılması 

gerçekleşemeyecektir. Kararların hızlı biçimde alınmasını ve uygulanmasını 

gerektiren kriz gibi dönemlerde ancak otokratik lider eğilimi yarar sağlayabilir 

diyebiliriz. 

 

  - Demokratik Liderlik: 

 

  Demokratik liderlik tarzı, yönetimin insan ilişkilerine yöneldiği ve 

önem verdiği dönemde popüler olan liderlik davranış biçimi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu tarzdaki bir liderle izleyicileri arasında güven ilişlisinin iyi 

olması yani liderin izleyicilerine güven duyması, onları örgütsel amaç, plan ve 

politikaların belirlenmesi, örgütlenme, iş bölümü yapılması ve karar verme 

süreçlerine katılımında astlarını cesaretlendirmektedir. (Şafaklı, 2005: 134-135) 

 

  Demokratik liderlikte alınan kararlar örgüt için daha sağlıklı olmakta, 

lider üyelere daha kibar davranışlarda bulunmakta ve onlara değer vermektedir. 

Cezadan çok ödül sistemine ağırlık verilmektedir (Şimşek ve Ark., 1998:140). 

Demokratik ve katılımcı lider grup amaçlarının belirlenmesi ve her üyenin amaç 



58 

belirlemede ve amaçların başarılmasında geniş ölçüde yer almasına önem verir. 

(Alptekin, 1968:42: Aktaran: Arklan, 2010: 629) 

 

 - Katılımcı Liderlik: 

 

  Katılımcı liderlik, bir üstün nispeten çalışanlarıyla paylaştığı bir karar 

verme yetkisi ya da ortak bir karar verme şekli olarak tanımlanmaktadır. Bir örgüt 

içerisinde liderin katılımcı karar verme yetkisini kullanması çeşitli potansiyel 

faydalar sunmaktadır. Bu durum çalışanların motivasyon, adanmışlık ve 

memnuniyet düzeylerinin artırılmasının yanı sıra, iş hayatında da çalışanlara 

yönelik olarak niteliklerinin arttırılmasının mümkün olduğu bir durumu ifade 

etmektedir. (Somech, 2003: 1003) 

 

 Halkla ilişkilerde fikir alışverişinin, iş bölümü ve uzmanlaşmanın önemli 

olduğu aşikardır. İzlenecek politikaların ve iş süreçlerinin devamlılığında fikirlerin 

paylaşımı gerçekleştirilebileceği için gerek halkla ilişkiler yöneticisinin gerekse 

kurum yöneticisinin bu liderlik vasfında çalışma yürütmesi önemlidir. Hızlı karar alma 

ve uygulama gerektiren dönemlerde halihazırda bulunan kriz planları daha etkili 

iletişim yapılmasına olanak sağlayacaktır. Demokratik ve katılımcı liderlik tipi halkla 

ilişkilerin temel dayanağı olan karşılıklı iletişimi destekleyen bir liderlik tipidir 

diyebiliriz. 

 - Serbestiyetçi Liderlik: 

 

  Serbestiyetçi liderlik, grup üyelerini tümüyle serbest bırakan bir 

liderlik tipidir. Güçten uzak durmaktadır. Lider diğer grup üyeleriyle benzer bir 

rol üstlenmekte, kararın alınması ve amaçların tespit edilmesini üyeler yapmakta, 

lider grup dışından bilgi ve kaynak sağlama doğrultusunda gruba katkı 

sağlamaktadır. Tümüyle oto kontrol sisteminin hakim olduğu ve çok fazla 

kullanılmayan bir liderlik tipidir. (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998:176: Akt.: Arklan, 

2010: 629) 

 

  Serbestiyetçi liderlik, liderin çalışanlarının işlerine müdahale etmeyen, 

işten kaçınan liderlik davranış tarzı olarak tanımlanmaktadır. (Baloğlu ve diğ., 
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2009: 461) Serbestlik tanıyan liderler, izleyicilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta 

çok az çaba gösteren, kararların gecikmeli olduğu ve sorumluluklarını üzerinden 

atan bir davranış gösterme eğilimindedirler. (Schwarzkopf, 2004: 64) 

 

 Halkla ilişkiler açısından bu liderlik tipi hem halkla ilişkiler yöneticisi hem de 

kurum yöneticisi tarafından uygulandığı takdirde kriz gibi durumlarda karar alma 

mekanizmasının hızlı işlemeyişinden kaynaklı iletişimsel sorunlar yaşanabilir. Halkla 

ilişkiler birimi çalışanlarının, karar alması ve amaçları tespit etmeleri; gerek 

yaratıcılığı gerekse iş tatminini arttırabilecek olsa da koordinasyon eksikliği söz 

konusu olabilir. 

 

 Bu öne çıkan lider sınıflamalarına ek olarak Karizmatik liderlik türünden de 

söz edebiliriz; 

 

 - Karizmatik liderlik: 

 

  Genelde buhranlı zamanlarda ortaya çıkmakta, bezginliğin, 

ümitsizliğin içerisinde bir ümit kaynağı olarak görülmekte (Ergezer, 1992:72) 

olan bu tip liderler, örgüt üyelerini, arkasından sürükleyen etkileyici bir yapıya 

sahiptir. Kararlar bizzat kendisi tarafından alınmakta ve liderin söylemiş olduğu 

her söz emir olarak algılanmakta, üyeleriyle mesafeli olmasına karşın verdiği 

emirler kolaylıkla yerine getirilmektedir. (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998:175) 

 

 Karizmatik liderlikte liderin söyledikleri, kararları ve davranışları 

sorgulanmadan doğru olarak kabul edildiğinden, uzun vadede araştırılmadan 

gerçekleştirilecek adımlar ile gerek kurumun güvenilirliği gerekse halkla ilişkiler 

biriminin güvenilirliği sarsılabilir. Bu durum da halkla ilişkilerin temel doğasına aykırı 

bir durum yaratabilir. 

   

  Goodman ve Hirsch (2010: 17-18) 2009 Kurumsal İletişim Pratikleri 

ve Trendleri Uluslararası Araştırması’ndan (Corporate Communication 

International Corporate Communication Practices and Trends Study 2009) 
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hareketle kurumsal iletişim uygulayıcılarının liderlik rollerini ve sorumluluk 

işlevlerini değerlendirmişlerdir. (Akt.: Kılınç, Akyol, 2018: 70 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/488691 - 09.10.2018) 

 

 

Liderlik rolü 

CEO’ya ve kuruma danışmanlık yapmak  

Kurum itibarı yöneticiliği  

Kurum hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye kaynaklık etmek  

Kurumun tanıtımını yönetmek  

Kurum imajının yöneticisi  

Kamuoyu savunucusu  

Ortaklar ve müşteri olmayan destek grupları ilişki yöneticisi  

Markalaşma ve marka algısı yönetimi  

Stratejik planlama liderliği ekibinin üyesi  

Çalışanlarla ilişkiler yöneticisi  

Bütün kilit destek grupları ilişki yöneticisi  

Pazarlama ve satışa yönelik destek  

Kurumsal hayırseverlik (yurttaşlık) destekleyicisi  

 

Tablo 6: Kurumsal İletişim Liderlik Rolleri (Goodman ve Hirsch, 2010: 17) 

 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/488691%2525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252009.10.2018
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PORTEKİZ VE TÜRKİYE’DEKİ 

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAYICILARININ 

PROFİLLERİ VE LİDERLİK EĞİLİMLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

 Bu çalışma, ülkemizde ve bir güney avrupa ülkesi olan Portekiz’de faaliyet 

gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının profillerini ve liderlik eğilimlerini ortaya 

koymayı, elde edilen verilerle her iki ülkedeki halkla ilişkiler uygulayıcıları ile kıyas 

yapılmasını amaçlamaktadır. 

 

 Bu amaç doğrultusunda, halkla ilişkiler uygulayıcılarının profilleri ve liderlik 

eğilimleri, çalışmaya dahil olan kurumlarda çalışan halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kurum içinde ne kadar söz sahibi olduğu, liderlik eğilimlerinin bu model ve rollerle 

örtüşüp örtüşmediği incelemesi hedeflenmiştir. Çalışmanın her iki ülke literatürüne de 

katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

  

3.2. Araştırmanın Soruları 

 

 Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerine dair ülkemizde ve Portekiz’de sınırlı 

çalışma olması dolayısıyla; gerçekleştirilen araştırma betimleyici olarak hazırlanmış, 

hipotez kurma yerine araştırma sorularına yer verilmiştir. Çalışma amacına ulaşmak 

doğrultusunda, aşağıda yer alan sorulara yanıt aranmaktadır. 

 

 Araştırma Sorusu 1: Portekiz’de ve ülkemizde faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının profilleri/üstlendikleri roller nelerdir? 
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 Araştırma Sorusu 2: Portekiz’de ve ülkemizde faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcıları liderlik eğilimleri göstermekte midir? 

 

 Araştırma Sorusu 3: Portekiz’de ve ülkemizde faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? 

 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

 Araştırmanın evreni, Portekiz ve Türkiye’deki tüm halkla ilişkiler 

uygulayıcılarıdır. Araştırmanın örneklemini; Portekiz’in otomotiv, gıda, perakende, 

bilgi sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi endüstrilerinde, 1.000’in üzerinde 

çalışanıyla faaliyet gösteren, 5 farklı kurumda çalışan 5 halkla ilişkiler uygulayıcısı ile 

Türkiye’nin otomotiv, içecek, akaryakıt, lojistik-taşımacılık, gıda gibi endüstrilerinde, 

1.000’in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren, 5 farklı kurumda çalışan 5 halkla 

ilişkiler uygulayıcısı olmak üzere toplamda 10 halkla ilişkiler uygulayıcısı 

oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve kurumlarının 

isimleri gizli tutulmuştur. 

 

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

 

 Araştırma, Portekiz’de otomotiv, gıda, perakende, bilgi sistemleri, bilgi ve 

iletişim teknolojileri gibi endüstrilerde, 1.000’in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren, 

5 farklı kurumda çalışan 5 Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcısı ile Türkiye’de 

otomotiv, içecek, akaryakıt, lojistik-taşımacılık, gıda gibi endüstrilerde, 1.000’in 

üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren, 5 farklı kurumda çalışan 5 Türk halkla ilişkiler 

uygulayıcısı olmak üzere toplamda 10 halkla ilişkiler uygulayıcısı ile 

sınırlandırılmıştır. Katılımcıların hepsi, bilinçli olarak yönetici ya da müdür 

konumunda çalışan halkla ilişkiler uygulayıcılarıdan seçilmiştir. Örneklem seçiminde 

ayrıca, tüm katılımcıların ekiplerinde en az 3 kişi olmasına dikkat edilmiştir. Evrenin 

ölçümlenmesi zorluğu sebebiyle, amaca yönelik örnekleme yöntemiyle örneklem 

seçimi yapılmıştır. Görüşme, yarı yapılandırılmış sorularla sınırlıdır.  
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 Örneği oluşturacak öge sayısının literatürde 5 ile 25 öge arasında 

değişebileceği belirtilmektedir (Creswell, 2013; Neuman, 2014; Patton, 2005; Rubin 

& Babbie, 2016). Elbette katılımcı sayısı arttıkça verilerin dikkatli bir şekilde 

incelenmesinin zorlaşacağı, bu nedenle de olguyla ilgili tecrübelerin anlaşılmasının 

zorlaşacağı açıktır. (McNabb, 2015; Akt.: Baltacı, 2018: 237) 

 

 Portekiz’in resmi dilinin Portekizce olması, literatür taraması sırasında farklı 

ve daha detaylı kaynak taraması yapılmasını güçleştirmiştir. Aynı zamanda, ülkemiz 

ile Portekiz arasında, diğer ülkelere nazaran çok daha az ticari, sosyal, kültürel 

iletişimin ve alışverişin söz konusu olması, alanda gerçekleştirilen çalışmanın 

sınırlılıklarına etki etmiştir. Yine de gerek Portekizce kaynakça çevirileri, gerekse artık 

bir dünya dili kabul edilen İngilizce dilindeki kaynaklardan literatür taraması, çalışma 

için son derece faydalı bilgiler sunmuştur. 

 

 Ayrıca, ülkemizde Portekiz ile ilgili olarak iletişim çalışmaları araştırmalarının 

olmayışı, bu alanla ilgili herhangi bir bilgiye erişimin zorluğuna sebebiyet vermiştir. 

 

3.5. Araştırmanın Yöntemi ve Verilerin Toplanması 

 

 Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilmiş, betimsel yönteme 

dayanan bir alan araştırması niteliği taşımaktadır. Betimsel araştırma, çalışılan 

konunun mevcut durumuna ilişkin sorulara cevap bulmak için veriler toplamayı 

gerektirmektedir. Bu yöntem doğrultusunda nitel veri toplama tekniklerinden 

çevrimiçi yarı yapılandırılmış yüz yüze veri toplama tekniği tercih edilmiştir. Sorular, 

katılımcıların tercihi doğrultusunda (iş yoğunluğu, müsaitlik durumlarına istinaden) e-

posta üzerinden cevaplandırılmıştır. 

 

 Nitel araştırma, bir alanda derinlemesine veri toplanmasını içeren bir araştırma 

biçimidir. Bir başka deyişle nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 

nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, aldıların ve olayların doğal ortamda 
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gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

çalışmadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2003: 47)  

  

 Veri toplama sürecinde, halkla ilişkiler uygulayıcılarından yoğun iş yükü 

dolayısıyla çalışmaya katkıda bulunmak için zaman bulamadıklarına ve soruların 

kurum içi gizlilik politikalarına yönelik olduğuna dair dönüşler olmuştur.  Bu 

dönüşleri sağlayanların yanı sıra, bir kaç kez bilgi alma talebine karşın hiç bir geri 

dönüş sağlamayanlar, sessiz kalanlar da olmuştur. 25 Portekiz, 25 Türk halkla ilişkiler 

uygulayıcısı olmak üzere toplamda 50 kişi ile irtibata geçilmiş, çalışma için hedeflenen 

5’i Türk, 5’i Portekizli, toplamda 10 kişi sayısına ulaşılmış, toplamda 22 günlük süre 

içinde geri dönüşler sağlanmıştır. 

 

3.6. Araştırma Bulgularının Sunumu 

 

  Çevrim içi yarı yapılandırılmış görüşme soruları 09.12.2018-31.12.2018 

tarihleri arasında 25’i Türk, 25’i Portekizli olmak üzere ve cinsiyet ayrımı 

gözetmeksizin, toplamda 50 halkla ilişkiler uygulayıcısına e-posta ile gönderilmiş ve 

bu tarihler aralığında, hedeflenen 5’i Türk ve 5’i Portekizli olmak üzere toplamda 10 

halkla ilişkiler uygulayıcısından dönüşler alınmıştır. 

 

  Portekiz ve Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulayıcıları profilleri ve liderlik 

eğilimlerine dair çevrim içi yarı yapılandırılmış görüşme ile gerçekleştirilen araştırma 

kapsamında, aşağıda sıralanmakta olan bulgulara erişilmiştir. Her iki ülke arasında 

kıyas çalışması hedeflendiğinden; elde edinilen cevaplar, ülke başlıkları altında 

ayırılmıştır. 
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3.6.1. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Cinsiyetleri 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara demografik özellikleri kapsamında cinsiyetleri 

sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Cinsiyetleri 

Cinsiyet 
Türk Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları 

Portekizli Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları 

Kadın 3 2 

Erkek 2 3 

 

 

Tablo 7: Katılımcıların cinsiyet dağılımı 

 

Çevrim içi görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının 5’i kadın, 5’i erkektir. 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; 3’ü kadın, 2’si erkektir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; 2’si kadın, 3’ü erkektir. 
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3.6.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Yaşları 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara demografik özellikleri kapsamında yaşları 

sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:  

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Yaşları 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

A.A., Akaryakıt 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
49 

P.L., Yiyecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
42 

E.K., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
43 

F.R., Perakende 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
40 

F.G., Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
41 

M.P.D.D., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
36 

S.A.B., İçecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
40 

S.J., Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

36 

M.G., Lojistik-

Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

36 

P.R., Bilgi Sistemleri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
31 

 

 

Tablo 8: Katılımcıların yaş dağılımı 

 

  Görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının yaş aralığı 31-49 arasında 

değişmektedir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının 36-49 yaş arası olduğu görülmektedir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının 31-42 yaş arası olduğu görülmektedir. 
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3.6.3. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Ünvanları 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara ünvanları sorulmuştur. Söz konusu bulgular 

aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Ünvanları 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

Kurumsal İletişim Müdürü Kurumsal İletişim Müdürü 

Kurumsal İletişim Müdürü Kurumsal İletişim Yöneticisi 

Kurumsal İletişim Müdürü İletişim Müdürü 

Kurumsal Marka Müdürü İletişim Müdürü 

Pazarlama İletişimi Yöneticisi Kurumsal Marka Müdürü 

 

Tablo 9: Katılımcıların ünvan dağılımı 

 

  Görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarından 4’ü ünvanlarını; Kurumsal 

İletişim Müdürü olarak belirtirken, 2’si İletişim Müdürü, 2’si Kurumsal Marka 

Müdürü, 1’i Kurumsal İletişim Yöneticisi ve 1’i de Pazarlama İletişimi Yöneticisi 

olarak belirtmişlerdir. Kurumsal İletişim Müdürü ünvanının öne çıktığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; 3 kişi Kurumsal İletişim Müdürü ünvanına sahip 

olduğunu belirtirken, 1 kişi Pazarlama İletişimi Yöneticisi, 1 kişi de Kurumsal İletişim 

Yöneticisi olduğunu belirtmiştir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; 2 kişi İletişim Müdürü görevini yürütmekte 

olduğunu bildirirken, 1 kişi Kurumsal İletişim Yöneticisi olduğunu, 1 kişi Kurumsal 

İletişim Müdürü olduğunu ve 1 kişi de Kurumsal Marka Müdürü olduğu bilgisini 

paylaşmıştır. 
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3.6.4. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Eğitim Durumları 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara eğitim durumları sorulmuştur. Söz konusu 

bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Eğitim Durumları 

 Türk Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları 

Portekizli Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları 

Lisans Derecesi 2 1 

Yüksek Lisans Derecesi 3 4 

 

Tablo 10: Katılımcıların eğitim durumu dağılımı 

 

  Görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının 3’ü lisans, 7’si yüksek lisans 

derecesine sahiptir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; 2 kişi yüksek lisans, 3 kişi lisans derecesine sahip 

olduğunu belirtmiştir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; 4 kişi yüksek lisans, 1 kişi lisans derecesine 

sahip olduğunu belirtmiştir. 
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3.6.5. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Alandaki Tecrübeleri 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara alandaki tecrübe süreleri sorulmuştur. Söz 

konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Alandaki Tecrübeleri 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

A.A., Akaryakıt 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
25 yıl 

F.R., Perakende 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
18 yıl 

F.G., Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
22 yıl 

P.L., Yiyecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
15 yıl 

S.A.B., İçecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
20 yıl 

M.P.D.D., 36, 

Otomotiv Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

14 yıl 

E.K., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
 19 yıl 

S.J., 36, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

10 yıl 

M.G., Lojistik-

Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

10 yıl 

P.R., 31, Bilgi 

Sistemleri Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

10 yıl 

 

Tablo 11: Katılımcıların alandaki tecrübe yılı dağılımı 

 

  Görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının alandaki tecrübeleri 10 ile 

25 yılları arasında değişkenlik göstermektedir. Yönetici ya da müdür konumunda 

bulunan halkla ilişkiler uygulayıcılarının alanda en az 10 yıl tecrübeleri olduğunu 

söylemek mümkündür. 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; 10-25 yıl arası tecrübeye sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; 10-18 yıl arası tecrübeye sahip olduklarını 

belirtirmişlerdir. 
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3.6.6. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Kurumdaki Çalışma Süreleri 

 

  Çalışmaya katılan katılımcılara bulundukları kurumdaki çalışma süreleri 

sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Bulundukları Kurumdaki Çalışma Süreleri 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

F.G., Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

17 yıl 

P.L., Yiyecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

8 yıl 

A.A., Akaryakıt 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

13 yıl 

M.P.D.D., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

4 yıl 

E.K., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

13 yıl 

F.R., Perakende 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

3 yıl 

S.A.B., İçecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

10 yıl 

S.J., Bilgi ve 

İletişim 

Teknolojileri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler 

Uygulayıcısı 

2.5 yıl 

M.G., Lojistik-

Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

7 yıl 

P.R., Bilgi 

Sistemleri Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

2 yıl 

 

Tablo 12: Katılımcıların bulundukları kurumdaki çalışma süreleri 

 

  Görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcılarının halihazırda çalıştıkları 

kurumda 2 ile 17 yıl arasında yer aldıkları ortaya konmuştur. Türkiye’deki halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının daha uzun süre aynı kurumda çalıştığını ve Portekizli halkla 
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ilişkiler uygulayıcılarının halihazırda bulundaki kurumlarda daha az süredir yer 

aldıklarını söylemek mümkündür. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; 7-17 yıl arası aynı kurumda çalışmakta 

olduklarını belirtmişlerdir. 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; 2-8 yıl arası aynı kurumda çalışmakta 

olduklarını belirtmişlerdir. 
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3.6.7. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Bağlı Bulundukları 

Departmanların İsimleri 

 Çalışmaya katılan katılımcılara bağlı bulundukları departman isimleri 

sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Bulundukları Departmanların İsimleri 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

Kurumsal İletişim Departmanı 
Kurumsal İletişim Departmanı 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Kurumsal İletişim Departmanı 

Pazarlama Departmanı Pazarlama Departmanı 

Pazarlama Departmanı 
İletişim ve Kültür Departmanı 

Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim 
İletişim ve Kurumsal Sorumluluk 

Departmanı  

 

Tablo 13: Katılımcıların bağlı bulundukları departman isimleri  

 

 Katılımcıların verdikleri cevaplara göre Kurumsal İletişim Departmanı ve 

Pazarlama Departmanı isimleri öne çıkmaktadır. Diğer departman isimleri ise Dijital 

Dönüşüm ve Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İletişim ve Kültür, 

İletişim ve Kurumsal Sorumluluk Departmanı olarak belirtilmiştir. 
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3.6.8. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Ekiplerinin Kaç Kişiden 

Oluştuğu 

 

 Çalışmaya katılan katılımcılara ekiplerinde kendileri de dahil olmak üzere kaç 

kişi bulundukları sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer 

almaktadır: 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Ekiplerinde Bulunan Kişi Sayısı 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

A.A., Akaryakıt 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
7 

F.R., Perakende 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
10 

S.A.B., İçecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
4 

S.J., Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

7 

F.G., Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
4 

P.L., Yiyecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
4 

E.K., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
3 

M.P.D.D., 36, 

Otomotiv Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

3 

M.G., Lojistik-

Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

3 

P.R., Bilgi Sistemleri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
3 

 

Tablo 14: Katılımcıların ekiplerinde bulunan kişi sayısı 
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 Çevrim içi görüşme yapılan halkla ilişkiler uygulayıcıları, bağlı bulundukları 

ekiplerin, kendileri dahil 3 ile 10 kişi arası olduğunu belirtmiştir. 1 kişi 10 kişi 

bulunuyor diye cevap verirken, 2 kişi 7 cevabını vermiştir. 3 kişi ekiplerinin 4 kişiden 

oluştuğunu belirtirken, 4 kişi ise 3 kişilik bir ekibe sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu durumda iletişim departmanlarında genellikle çok büyük ekiplerin yer almadığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları; ekiplerinde 3-7 kişi arası olduğunu belirtmiştir. 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları; ekiplerinde 3-10 kişi arası olduğunu 

belirtmiştir. 
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3.6.9. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Kime Raporlama Yaptıkları 

 Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak amacıyla çalışmaya katılan katılımcılara 

kime raporlama yaptıkları sorulmuştur. Söz konusu bulgular aşağıdaki tablolarda yer 

almaktadır: 

Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Kime Raporlama Yaptıkları 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

E.K., Otomotiv 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

CEO, 

Genel Müdür, 

Direktörler 

P.L., Yiyecek Sektörü 
Halkla İlişkiler Uygu-

layıcısı 
Genel Müdür 

A.A., Akaryakıt 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
CEO 

M.P.D.D., 36, Otomo-

tiv Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

Kurumsal İletişim 

Direktörü 

M.G., Lojistik-

Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler Uy-

gulayıcısı 

Ülke Müdürü, 

Direktörler, 

Pazarlama Müdürü 

P.R., Bilgi Sistemleri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

Planlama-Rapor-

lama ve 

Kontrol Direktörü 

F.G., Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
Pazarlama Direktörü 

S.J., 36, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

Pazarlama 

Direktörü 

S.A.B., İçecek 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

Kurumsal İlişkiler ve 

Rekabet Uyum 

Direktörü 

F.R., Perakende 

Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

İletişim ve 

Kurumsal 

Sorumluluk 

Genel Müdürü 

 

Tablo 15: Katılımcıların kime raporlama yaptığı 

 

  Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kime raporlama yaptıkları sorulduğunda; 

CEO, Genel Müdür, Pazarlama Müdürü, Kurumsal İletişim Direktörü, Planlama-
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Raporlama ve Kontrol Direktörü, Pazarlama Müdürü, Pazarlama Direktörü, Kurumsal 

İlişkiler ve Rekabet Uyum Direktörü, Ülke Müdürü, İletişim ve Kurumsal Sorumluluk 

Genel Müdürü cevaplarına ulaşılmıştır. Alınan cevaplara istinaden uygulayıcıların 

doğrudan yönetim ekibi ile iletişimde olduklarını söylemek mümkündür. Verilen 

cevapların bir çoğu, Genel Müdür ve Direktör’e bağlı olduklarına dair cevaplardır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, Pazarlama Direktörü cevabı da dikkat çekmektedir.  

 

3.6.10. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Görev Tanımlarına Dair 

Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak maksadıyla, katılımcılardan görev 

tanımlarını yapmaları talep edilmiştir. Buna istinaden sorulan “Görev tanımınızı nasıl 

yaparsınız?” sorusuna verilen cevaplar arasında Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları 

çoğunlukla iletişim stratejileri geliştirdiklerini, itibar yönetimi ve kriz yönetimi 

gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise 

özellikle çevrim içi projeler gerçekleştirdiklerini, iş veren markası stratejisi 

geliştirdiklerini ve marka elçileri yaratacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar; 

“Kurumsal iletişim kurumların iletişim süreçlerini ve itibarını yöneten 

bölümdür. Şirketlerin dışa/kamuoyuna açılan yüzüdür. Paydaş ilişkilerini, 

iletişimin bütününü, medya ile ilişkileri düzenler ve yönetir. 

Sürdürülülebilirlik, sosyal sorumluluk ve sosyal fayda ekseninde çalışmaları 

yürütür.” (A.A., 49, Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Kurum hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişim stratejilerinin 

belirlenmesi, kurum itibarına olumlu katkıda bulunacak şekilde uygulanması.” 

(S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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“Görev tanımım; kurumun stratejik iletişim haritasını oluşturmak, buna 

yönelik olarak uzun orta ve kısa vadeli planlar yapmak ve uygulamaktır.” 

(E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Şirketin tüm dış halkla ilişkiler çalışmaları, özel projeler, kriz iletişimi, halkla 

ilişkiler ajans ve medya takip ajans yönetimi.” (F.G., 41, Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar ise aşağıdaki 

gibidir; 

“İç ve dış iletişimi koordine etmek (bildirimler, haber bültenleri gibi) kurum 

için etkili iletişim stratejileri oluşturmak, hedef kitlemizi etkileyecek kanaat 

önderleri ve kilit paydaşlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak; etkinlikler, 

seminerler ve teknoloji etkinlikleri planlamak, insan kaynakları ile şirket için 

bir İşveren Markası stratejisi geliştirmek görev tanımlarım arasında yer 

almakta.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Kurum iletişimimizi gerek medya gerekse dijital ortamlarda yönetmekten 

sorumluyum. Kurumsal dergi hazırlama, sosyal medya için içerik oluşturma 

ve yönetimden de sorumluyum.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Marka-iletişim yönetimi sorumluluklarım kapsamında, kurumsal 

markalaşma konularına yönelik organizasyonda odak noktası olarak hareket 

ediyorum. Marka elçisi olarak kurum içersindeki ve dışındaki kitlelere 

kurumsal marka iletişim planını sunuyor, grubun iletişimlerini destekliyorum. 

Yeni marka elçileri yetiştirmek için şirket genelinde bütünsel bir iletişim 

yaklaşımını sağlıyorum, araç kiti ve tanıtılmasından itibar yönetimine kadar. 

Aynı zamanda, grubun kurumsal dergisi gibi, belirli paydaşlara yönelik sınırlı 

bir baskıyla dağıtılan ve ayrıca çevrim içi grup web sitesinde farklı iletişim 
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projelerini de yönetiyorum.” (F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Kurumun tüm hedef kitleleri için doğru platformlarda, doğru mesajla doğru 

zamanda iletişim stratejileri geliştirmek, bunları planlamak, uygulamak ve 

denetlemek.” (M.P.D.D., 36, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

3.6.11. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Gerçekleştirdikleri 

Çalışmalarına Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak maksadıyla, katılımcıların en sık ve en az 

gerçekleştirdikleri çalışmaları sorulmuştur. Bu bağlamda alınan cevaplara istinaden, 

Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının tamamı, çoğunlukla kurumsal sosyal 

sorumluluk çalışmaları yürüttüklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda kriz iletişimi de 

dikkat çeken bir başka başlıktır. Bununla birlikte en az gerçekleştirilen iş hakkında 

yapılan yorumlar ise gerçekleştirilen işlerin dönemsel olarak değişkenlik gösterdiği 

şeklinde yorumlanmıştır. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise iş veren markası 

stratejisi, çevrim içi çalışmalar, kanaat önderleri ile iletişim gibi çalışmaları düzenli 

olarak gerçekleştirdiklerini belirtilmiştir. Nispeten daha az gerçekleştirilen işler 

hakkında katılımcılardan herhangi bir yorum gelmemiştir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının ilgili soruya verdikleri bazı cevaplar 

aşağıdaki gibidir; 

“Lider iletişimi ve kurumun sosyal sorumluluk iletişimi, kriz iletişimi en yoğun 

çalışmalar arasında yer alıyor.” (E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“En sık kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları içi çalışmalar yapıyoruz, en 

az olanlar genelde dönemsel gerçekleştirilen çalışmalar, yıl içinde sürekli 
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ihtiyacımız olmayan rutin işler diyebilirim.” (A.A., 49, Akaryakıt Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Dönemsel olarak ağırlıklar değişiyor. Ancak şu ara kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri ve medya ilişkileri daha az, stratejik kriz iletişimi 

çalışmaları / planlamaları daha fazla.” (F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Medya ilişkileri yönetimi, itibar yönetimi ve kriz iletişimi her zaman 

gündemde. En az gerçekleştiriyoruz dediğimiz işimiz yok, dönemsel olarak 

daha az yaptığımız işler olabilir, sponsorluk, metinsel içerik çalışmaları gibi.” 

(M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının ilgili soruya verdikleri bazı cevaplar ise  

aşağıdaki gibidir; 

 

“Yaptığım en sık iş İşveren Markamızı artırmak için insan kaynakları 

departmanı ile olan ortak işler ve yaptığım en az iş dış iletişim. Bunun nedeni 

kurumumun Portekiz'deki en büyük özel kurumlardan birinin teknoloji kolu 

olması. Grup genelinde iletişim stratejileri belirlenerek uygulanıyor.” (P.R., 

31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İç ve dış iletişimi koordine etmek (bildirimler, haber bültenleri gibi) kurum 

için etkili iletişim stratejileri oluşturmak, hedef kitlemizi etkileyecek kanaat 

önderleri ve kilit paydaşlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak; etkinlikler, 

seminerler ve teknoloji etkinlikleri planlamak, insan kaynakları ile şirket için 

bir İşveren Markası stratejisi geliştirmek. Bu görevlerin hepsi günlük 

rutinimde düzenli.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“En sık, kurum iletişim çalışmalarımız için gerekli olan lider iletişimi, içerik 
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üretimi ve denetimi ile proje yönetimi.” (F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

3.6.12. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının İletişim Politikasında 

Söz Sahibi Olmalarına Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak maksadıyla, katılımcılara, yönetim 

kademesinde, iletişim politikalarında söz sahibi olup olmadıklarına dair iletilen 

“Yönetim kademesinde, iletişim politikalarında sizin söz hakkınız var mıdır?” 

sorusuna Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının 3’ü, iletişim alanında yönetim 

kademesinde söz hakkına sahip olduklarını belirtmiş; 2 katılımcı ise yönetimin daha 

etkin olduğunu belirtmiştir. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının tamamından 

ise koordineli bir çalışma gerçekleştiği yorumları alınmıştır. Portekizli 5 halkla 

ilişkiler uygulayıcısının tamamı, iletişim çalışmalarını kendilerinin projelendirdiğini 

ve yönetim kademesine sunduklarını, yorumlara göre revizeler gerçekleştirdiklerini 

bildirmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

 

 Yönetim ekibinin iletişim politikalarında daha etkili olduğunu belirten halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının yorumları aşağıdaki gibidir: 

“Maalesef kurumsal bir yapı olsa da henüz iletişim konusunda mantıklı bir 

kabul olmadığı için yönetim kademesi kendi bildiği doğruları her kanalda 

uygulamayı tercih etmektedir.” (E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Zaman zaman diyebilirim. Yönetim ekibinin daha çok etkisi olabiliyor.” 

(F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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  İletişim alanında yönetim kademesinde söz hakkına sahip olduğunu belirtmiş 

olan bir halkla ilişkiler uygulayıcısının yorumu ise aşağıdaki gibidir; 

 

“Evet, yönetim kademesinde ve iletişim politikalarında söz hakkımız oluyor. 

Sonuçta işi devam ettiren ekip biziz ve yönetim tarafında bu konu ile ilgili bir 

problem yaşamıyoruz.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise aşağıdaki ifadeleri iletmişlerdir; 

“İletişim politikalarının %90’ını ben ve ekibim belirler.” (P.R., 31, Bilgi 

Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Stratejik konularda yönetimden bağımsız değiliz, önerilerimiz dahilinde 

ortak paydada buluşuyor, çalışmalarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz.” 

(F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet, yine de yönetim ile çalışmalarımızı değerlendiriyoruz.” (P.L., 42, 

Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet ancak her zaman değil. Yönetim de bizi yönlendirebiliyor.” (M.P.D.D., 

36, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Fikirlerimizi alıyorlar, yönlendirmeleri de oluyor.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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3.6.13. Yönetim Ekibi ile İletişimin Devamlılığına Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak maksadıyla, katılımcılara “Kurum 

yönetimi ile iletişiminiz her zaman devam mı etmektedir yoksa yalnızca kriz gibi 

durumlarda mı yönetim ile ortak karar almaktasınız?” sorusu iletilmiştir. Türk halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının 4’ü her zaman devam etmektedir cevabını iletirken 1’i  

özellikle kriz durumlarında cevabını paylaşmıştır. Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının 5’i, yanı tamamı düzenli olarak yönetim ekibi ile iletişimde 

bulunduklarını bildirmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

 

“İletişim doğası gereği kesintisiz olmak durumunda. Biz üst yönetimi her 

zaman bilgi, rapor gibi yazılı ya da sözlü olarak besliyoruz. En temelinde 

günlük olarak sektör ve genel haberlerin bütününü görmelerini sağlıyoruz.” 

(E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Her zaman devam etmektedir. Yönetim ile bilgi akışı kesintiye uğramamakta. 

Yalnız kriz gibi bir durumda ortak karar almak söz konusu değil.”  (A.A., 49, 

Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Her zaman devam etmekle birlikte, özel durumlarda daha yoğun gerçekleşen 

bir iletişimden bahsetmek doğru olur.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Çoğunlukla kriz ortamları ve özel projelerde.” (F.G., 41, Yiyeyecek-Et 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

 

“Her ikisi de geçerli. Hem iletişimi kesintisiz olarak sağlıyoruz, düzenli 

raporlamalarla. Hem de kriz gibi durumlarda ortak karar alabiliyoruz.” (S.J., 

36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Düzenli aralıklarla iş birliği ve iletişim sağlıyoruz. Kriz durumları da buna 

dahil.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet, her zaman devam ediyor. Raporlamayı doğrudan genel müdüre 

yapıyorum, sürekli bir iletişim halindeyiz.” (F.R., 40, Perakende Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

 

3.6.14. Halkla İlişkiler Uygulamalarında Karar Alımına Dair 

Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

profillerini ve üstlendikleri rolleri anlamak maksadıyla, katılımcılara “Halkla ilişkiler 

çalışmalarına bir halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak siz ve ekibiniz mi yoksa kurumun 

yönetim ekibi mi karar vermektedir?” sorusu iletilmiştir. Türk halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının 1’i çalışmalara kendilerinin karar verdiklerini belirtirken, 4’ü  ayrıca 

yönetimin de etkili olduğunu belirtmiştir. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

tamamı ise yönetimle koordineli olarak çalışmaların gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Yönetim kademesi iletişim çalışmalarına doğrudan müdahale etmiyor, 

dolayısıyla ben ve ekibim karar veriyor diyebilirim. Gerekli görülmesi 

durumunda yönetimden yorumlar gelebiliyor ancak yönetim ekibi bu 

çalışmalara çok da müdahil olmamakta.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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“Yönetimin onayı olmak kaydıyla, biz karar alıyoruz.” (S.A.B., 40, İçecek 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

“Ben ve ekibim halkla ilişkiler çalışmalarına karar veriyoruz.” (A.A., 49, 

Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

“Biz karar verip, planlama yapıyoruz. Tabii şirketin ana vizyon ve misyonu 

ile uyumlu olmak durumunda. CEO düzeyinde bu strateji değişirse bizim de 

planlarımız dönüşüyor doğal olarak.” (E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“%80 halkla ilişkiler ve iletişim ekibi, % 20 de yönetim bu konuda söz 

hakkına sahip.” (F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise aşağıdaki ifadeleri iletmişlerdir; 

 

“Yönetimin de bilgisi dahilindedir çalışmalarımız ancak planlamaların çoğu 

konu kendi ekibim içinde görüşülür. Sonrasında karar almada aktif rol 

oynarım.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İş stratejisine uygun planlamadan ben sorumluyum ve Pazarlama 

Direktöründen tavsiye alıyorum. Genellikle takım çalışması içinde çalışırız, bu 

yüzden konuşur, tartışır ve iç görüleri paylaşırız.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İletişim ekibi, üst yönetim tarafından değerlendirilen ve onaylanan planı 

geliştirir ve uygular.” (F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 
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3.6.15. Yönlendirmeye, Motivasyona ve Sorumluluk Almaya Dair 

Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

liderlik eğilimlerini anlamak maksadıyla, katılımcılara “Kurum içi çalışmalarda, 

ekibinizi ve yönetim ekibini yönledirir, motive eder, sorumluluk alır, çözüm yolları 

sunar mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Hem Türk hem de Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının tamamı bu soruya olumlu cevap vermişlerdir. Resmi olarak bu 

göreve sahip olmasalar da takım çalışmasına önem verdiklerinden ötürü bu görevi 

üstlendiklerini belirtmişlerdir. 

 

-  Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

 

“İletişimin doğası gereği zaten ekip çalışması olmalı bunun dışında iletişim 

ekibi çözüm sunan ve hızlı hareket bir yapıda olmalı hele günümüzde bu çok 

önemli. Dolayısıyla, doğasının gerekliliğini yapıyorum diyebilirim.” (E.K., 43, 

Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Genel bağlamda kurum içi bu gibi çalışmalar departman kapsamı dışında, 

insan kaynaklarında ancak bireysel olarak yapmaya çalışıyorum.” (F.G., 41, 

Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet, ekibin motive olmasına önem veririm ve bunu destekleyici şekilde 

davranırım, yalnız benim değil, ekip arkadaşlarımın da çözüm yolları sunması 

önemli tabii.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise aşağıdaki ifadeleri iletmişlerdir; 

“Onları çalışmaya ve yaratıcı çözümler bulmaya teşvik eder, her zaman motive 

etmeye çalışırım. Daima sorumluluğu alırım. Bazı durumlarda, ekipler 

arasında daha iyi, esasen iç iletişim kurmaya yönelik çözümler bulmak için 
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farklı bölgelerdeki yöneticilerle doğrudan çalışıyorum.” (P.R., 31, Bilgi 

Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Elimden geldiğince ekibimi de yönetim ekibini de yönlendirmeye ve motive 

etmeye çalışırım. Tüm kurum olarak biz bir ekibiz sonuçta.” (S.J., 36, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Resmi olarak yönetim ekibini yönlendirmesem de, her çalışan zaman zaman 

birbirini motive etmeli, yönlendirmelerde bulunmalı. Çözüm önerileri 

getirecek sorumluluğa hepimiz sahip olmalıyız.” (F.R., 40, Perakende Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

 

3.6.16. Kurumsal Kültür, Vizyon ve Misyon Bilinirliğine Katkıya 

Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

liderlik eğilimlerini anlamak maksadıyla, katılımcılara “Kurumsal bütünleşme, 

sağlam bir kurumsal kültür ve vizyon ile misyon bilinirliğinde etkiniz olduğunu 

düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Hem Türk hem de Portekizli halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının tamamının cevabı olumlu olmuştur. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Evet etkimiz var. Kurumsal iletişimin ana görevlerinden odluğunu 

düşünüyorum.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Kurumsal iletişim departmanı olarak kurum kültürünün yaygınlaştırılması, 

vizyon ve misyonun bilinirliğinin sağlanması ana görev tanımımız içinde yer 

alıyor, dolayısıyla evet etkimiz var.” (E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 
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“Evet. Gerçekleştirdiğimiz her çalışma bunu destekler niteliktedir.” (A.A., 49, 

Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları ise aşağıdaki ifadeleri iletmişlerdir; 

 

“Elbette, yaptığımız iş aslında bu etkileri kuvvetlendirmeye yönelik 

çalışmalardan oluşuyor.” (P.L., 42, Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Evet, sesimizi duyuruyoruz.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Son iki yıldır, kurumumuzun kültürel değişim girişimi için çalışıyorum ve 

kurum için yeni değerler sağladığımızı düşünüyorum, artık daha çevik bir 

yapıdayız. Yani evet.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

3.6.17. Liderlik Eğilimi Gösteren Tanımlara Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

liderlik eğilimlerini anlamak maksadıyla, katılımcılara “Kendinize yakın hissettiğiniz 

tanımlar arasında, uzlaşmacı, ciddi, nazik, eleştiriye açıklık yer alır mı?” sorusuna, 

hem Türk hem Portekizli tüm iletişimciler olumlu cevap iletmişlerdir. 10 halkla 

ilişkiler uygulayıcısının tamamı kendilerini yakın hissettiklerini belirtirken, 1 

Portekizli katılımcı nazik eleştiriye açık olduğunun altını çizmiştir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Uzlaşmacı olmak zorundayız iletişimci olarak, nazik olmak da iletişim dili 

adına şart. Bunlar kendime yakın hissettiğim tanımlar.” (E.K., 43, Otomotiv 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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“Evet belirtilen tanımlara kendimi yakın hissediyorum. Söz konusu iletişim 

olduğunda bu öğeler hayatımızın olmazsa olmazı oluyor.” (A.A., 49, 

Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet. Bu özelliklere sahip olmayan bir halkla ilişkiler uygulayıcısı, kurum için 

oldukça zorlayıcı olabilir.” (S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının bazı cevapları aşağıdaki gibidir; 

 

“Nazik ve yapıcı eleştiriye açık bir insanım.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Kendimi çok bu tanımlara yakın hissediyorum, bulunduğum kurumda 

Portekiz'de bulmanın zor olduğunu düşündüğüm eleştiriye açık olma hakim. 

Bu beni nazik bir insan da yapıyor. Ekibime rehberlik ettiğimi düşünüyorum.” 

(P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

3.6.18. Yönetime Danışmanlık Etmeye Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

liderlik eğilimlerini anlamak maksadıyla, katılımcılara “Yönetime danışmanlık eder 

misiniz?” sorusu yönlendirilmiştir. Hem Türk hem Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının tamamı iletişim konularında yönetime danışmanlık ettiklerini 

bildirmişlerdir. Katılımcıların tamamı yönetim ekibine ve genel müdüre iletişim 

konularında danışmanlık ettiklerini bildirirken, aynı zamanda 2 katılımcı da proje bazlı 

olarak zaman zaman farklı departmanlardaki yöneticilere de danışmanlık ettiklerini 

bildirmişlerdir. 
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- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Bağlı olduğum direktöre evet, proje bazlı diğer yöneticilere de zaman zaman 

danışmanlık ediyorum.” (F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

“Evet. İletişim konularında danışmanlık ediyoruz.” (S.A.B., 40, İçecek 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

“Evet, iletişim stratejileri giyim ve davranış konularında danışmanlık 

ederim.” (E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının bazı cevapları ise aşağıdaki gibidir; 

“Yönetim ekibinin basın ile iletişim kuracağı durumlarda yönetime 

danışmanlık ediyoruz.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

“Evet, genel müdürümüze iletişim konularında danışmanlık ediyoruz.” (P.L., 

42, Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

 

3.6.19. Ekip İçi Karar Almaya Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

liderlik eğilimlerini anlamak maksadıyla, katılımcılara “Karar alma aşamasında 

ekibinizle nasıl çalışırsınız? Kararlar almada ekibin söz hakkı var mıdır? Evet ise siz 

bu karar almada etkin rol alır mısınız?” soruları yöneltilmiştir. Hem Türk hem de 

Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının tamamı karar alma aşamasında ekipleriyle 

fikir alışverişinde olduklarını ifade etmişlerdir. Yönetici ya da müdür konumundaki 
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Türk ve Portekizli katılımcıların gerekli durumlarda son kararı vermede etkili 

oldukları da bildirilmiştir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Karar almada genelde ekip toplantısı yapılarak konu tartışılır. Herkesin söz 

hakkı vardır çünkü ekibin yetkin olduğuna inanırım çalıştığım kişilere 

güvenirim farklı sesler duymayı severim ama karar almada bazen etkin rol 

aldığımı itiraf etmeliyim.” (E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Gerekli toplantılar yapılıp, fakir alışverişi yaparak çalışıyoruz. Ekibin söz 

hakkı vardır. Etkin rol oynarım.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Ekibinin fikirlerini dinler en doğru sonuç için yönlendirmeler yaparım.” 

(S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının bazı cevapları ise aşağıdaki gibidir; 

“Tabii, her hafta düzenli olarak toplantı yapar, ortaklaşa karar alırız. Kendim 

de aktif rol oynarım karar almada.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Alınacak kararların %90’ı ekip içinde görüşülür. Kuruma, iç ve dış hedef 

kitlemize katkı sağlayacak fikirleri tartışmak önemlidir. Her sesi duymak 

isteriz. Kriz gibi özel durumlarda karar almada aktif rol üstlenirim.” (P.L., 42, 

Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Aslında, her zaman doğru kararı vermeye çalışıyorum ama ekibimden farklı 

bakış açıları duymaya açığım, çoğunlukla birlikte güçlü çözümler üretiyoruz 
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ve son karar alan ben oluyorum.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

“Hem ekibim hem de ben aktif olarak karar almada etkiniz.” (F.R., 40, 

Perakende Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

3.6.20. Görev Tanımı Memnuniyetine Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

benzerlikleri ve farklılıklarını anlamak amacıyla, çalışmaya katkı sağlayacağı 

düşünülen “Halkla ilişkiler uygulayıcısı görev tanımınızdan memnun musunuz?” 

sorusu katılımcılara yönlendirilmiştir. Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından 1’i 

memnun olduğunu belirtirken, 4’ü “halkla ilişkiler uygulayıcısı” tanımını artık doğru 

ya da yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarından 3’ü görev tanımlarından memnun olduklarını belirtirken, 2’si tıpkı 

Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları gibi bu tanımın yetersiz olduğundan 

bahsetmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından görev tanımının yetersiz olduğuna dair alınan 

bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

“Bu tanım epeyce değişti artık yaptığımız işi de görev tanımımızı da tam 

anlamıyla ifade etmiyor.” (A.A., 49, Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

“Evet, yine de bu adın tam da yeterli olduğunu söyleyemem. İletişim çok farklı 

dinamikler barındırıyor.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Uygulayıcıdan ziyade belirleyici olmak daha doğru bir tanım. Uygulama 

stratejiyi her zaman kapsamaz çünkü ben stratejinin parçası olmaya 
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inanıyorum.” (E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Hayır. Halkla ilişkiler uygulayıcısı doğru bir tanım değil. Biz tüm paydaş 

ilişkilerini yöneten bir departmanız, kamuoyu ise bunun sadece bir halkası.” 

(S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının bazı cevapları ise aşağıdaki gibidir; 

Görev tanımının yetersiz olduğuna dair görüşler;  

 

“Görevimden memnunum, iletişimci kelimesi daha büyük bir anlam ifade 

ettiğinden halkla ilişkiler uygulayıcısından ziyade iletişimci denilmesini tercih 

ederim” (M.P.D.D., 36, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Halkla ilişkiler, Portekiz’de kelime imajı düşük bir kelime. Kurumsal iletişim, 

iletişim, pazarlama iletişimi, stratejik iletişim daha kabul gören kelimeler. 

Görevimin gerekliliklerinden memnunum, tanımın daha genel olması 

görüşündeyim.” (P.L., 42, Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

Görev tanımından memnun olduklarına dair gelen yorumlar ise aşağıdaki gibidir; 

 

“Evet, işimi çok severek yapıyorum. Halkla ilişkiler çok dinamik bir alan.” 

(F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet çok memnunum.” (S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 

Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Evet, iş tanımımı oldukça seviyorum. Yakında yeni bir kurumda işe 

başlayacağım, orada 360 derece iletişim yapabileceğim için mutluyum.” (P.R., 

31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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3.6.21. Halkla İlişkiler Uygulayıcısı Olarak Karşılaşılan Zorluklar ve 

Kolaylıklara Dair Bulgular 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

benzerlikleri ve farklılıklarını anlamak amacıyla katılımcılara “Halkla ilişkiler 

uygulayıcısı olarak karşılaştığınız zorluklar ve kolaylıklar nelerdir?” sorusu iletilmiş; 

Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının 2’si herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını 

belirtirken, Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının tamamı bir takım sorunlardan 

bahsetmişlerdir. 

 

- Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarından alınan bazı cevaplar aşağıdaki gibidir; 

Çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten halkla ilişkiler uygulayıcılarının yorumları 

aşağıdaki gibidir; 

“Halkla ilişkiler bir sosyal bilim alanı, teknik alandan gelen yöneticilere 

iletişimin önemi, ne olduğu ve iletişim yönetimini aktarmak bazen sıkıntılı 

olabiliyor. Kolay tarafı ise mektepli olmanın getirdiği uzmanlığa duyulan 

güven diyebilirim. Ne yazık ki bizim alanımızda iletişim fakültesi mezunu 

olmayan yöneticilere bağlı olarak çalışılmakta çoğunlukla. Bir kurumun 

halkla ilişkiler ayağı, yönetim kademesinde doğrudan temsil edilebilmeli.” 

(F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İtibar yönetimi uzun vadede sonucu görülen ama bir anda da tehlikeye 

girebilen bir alandır. Yaptığımız işim önemi ve gerekliliği bazen gözardı 

edilebilmektedir.” (S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İletişim çok göz önünde olduğu için, işi bilen bilmeyenin karıştığı ve fikri 

olduğu bir konu bunu yönetmek ve doğrusunu anlatmak sabır işi. En büyük 

zorluk bence bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar. Kolaylık diyemem ama 

keyifli yanları işinizin hemen kendini ortaya koyması. İletişim şeffaf bir alan. 
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Sonuçlar ister iyi ister kötü olsun kendini turnusol kağıdı gibi hemen gösterir.” 

(E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

Herhangi bir bir zorlukla karşılaşmadığını belirten halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

yorumları ise aşağıdaki gibidir; 

 

“Önce insan ilişkileri. Her konunun özünde doğru ilişkiler kurmak ve 

yönetmek gelir. Doğru iletişimle her türlü sorunu çözebildiğimizi görüyorum. 

Zorluklar bu anlamda çok da karşılaştığımız durumlar olmuyor.” (A.A., 49, 

Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Zorlukla karşılaşmıyorum. Sevdiğim işi yaptığım bu görev benim için keyifli 

geliyor.” (M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı) 

 

- Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının ilgili soruya yönelik cevapları aşağıda 

belirtilmiştir; 

“Benim için en büyük zorluk, yıl boyunca birçok farklı gününüz olması, her 

zaman farklı şeyler yapıyor olmanız ve her zaman şirkete olan değerinizi 

kanıtlamak ve hatırlatmak zorunda olmanızdır.” (P.R., 31, Bilgi Sistemleri 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Küresel olarak çalışıyoruz, özellikle Latin Amerika ve Afrika ile iş birliğimiz 

var. Bu nedenle Portekiz'den bu bölgelere halkla ilişkiler uygulamak zorlu ve 

dijital ortamda bir akış söz konusu. Hem zorlu hem de heyecanlı.” (S.J., 36, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Genel olarak medyanın değişimi zorluk yaratıyor. Çevrimiçi dünya, artık 

yazılı medyayı ele geçiriyor ve halkla ilişkiler profesyonelleri için bu bir zorluk 

teşkil ediyor. İletişim yönetimi için hızlılık ve şeffaflık açısından önemli bir 
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konu olduğunu düşünüyorum.” (M.P.D.D., 36, Otomotiv Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“Sektör son on yılda çok gelişmiş olsa da, halkla ilişkilerin profesyonel bir 

alan olması konusunda güçlü bir üne sahip olması için hala yapılacak çok şey 

var. Bunun temel zorluklardan biri olduğunu söyleyebilirim.” (F.R., 40, 

Perakende Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

“İletişim alanı dışından olan kişilerin zaman zaman bizlerin çalışmalarını 

görüyorum. Halkla ilişkilerin halkla ilişkilere her zaman ihtiyacı olacak.” 

(P.L., 42, Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 

 

3.6.22. Eklemek İstediğiniz Konu Sorusuna Dair 

 

  Ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

benzerlikleri ve farklılıklarını anlamak amacıyla katılımcılara “Eklemek istediğiniz 

herhangi bir konu var mı?” sorusu yöneltilmiş, 10 katılımcı arasından yalnızca 1 

cevap alınmıştır. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıların tamamı bu soruyu cevapsız 

bırakırken, Türk halkla ilişkiler uygulacılarından 1 kişiden cevap gelmiştir. 

 

“İletişim iletişimcilere bırakıldığında çok zevkli bir iş ve ben işimi seviyorum.” 

(E.K., 43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı) 
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3.6.23. Çalışmaya Katılan Türk ve Portekizli Halkla İlişkiler 

Uygulayıcılarına Dair 

 

Çalışmaya Katılan Türk ve Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 

Türk Halkla İlişkiler Uygulayıcıları 
Portekizli Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları 

E.K.,  43, Otomotiv Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

P.R., 31, Bilgi Sistemleri Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

A.A., 49, Akaryakıt Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

F.R., 40, Perakende Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

S.A.B., 40, İçecek Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 
S.J., 36, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Sektörü Halkla İlişkiler Uygulayıcısı 

F.G., 41, Yiyeyecek-Et Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 
M.P.D.D., 36, Otomotiv Sektörü Halkla 

İlişkiler Uygulayıcısı 

M.G., 36, Lojistik-Taşımacılık Sektörü 
Halkla İlişkiler Uygulayıcısı 

P.L.,42, Yiyecek Sektörü Halkla İlişkiler 

Uygulayıcısı 

 
Tablo 16: Türk ve Portekizli Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Listesi 
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SONUÇ 

   

 Dünyanın toplumsal, ekonomik, siyasi dönüşümü; halkla ilişkiler alanına 

büyük etki etmiştir. Rekabet ortamının artması, iletişimin eskiye göre çok daha hızlı 

ve kontrol edilemez oluşu, halkla ilişkilerin stratejik halkla ilişkilere evrilmesine 

neden olmuştur. Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için hesap verebilir bir 

sosyal kuruma dönüşmeleri gerekliliği, halkla ilişkiler alanında da uygulayıcıların 

görev tanımlarını ve rollerini yakından etkilemiştir. Bu da halkla ilişkiler alanında rol 

çalışmalarının gerçekleştirilmesine ortam oluşturmuştur. 

 

 Liderlik eğilimi gösteren bireyin her meslekte kuşkusuz farkı olacaktır fakat 

halkla ilişkiler alanında çalışan bir bireyin, liderlik eğilimi gösteriyor oluşu, stratejik 

halkla ilişkiler çalışmaları uygulanabilmesi, dolayısıyla, kurumların yönetim 

ekiplerinde güven kazanmaları için çok kıymetlidir. 

 

 1979 yılında Broom ve Smith ile başlayan halkla ilişkiler uygulayıcılarına dair 

gerçekleştirilen rol çalışmaları, hem ülkemizdeki hem de Portekiz’deki akademik 

çalışmalarda son yıllarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Ancak gerek ülkemizde 

gerekse Portekiz’de bu alanda yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek henüz 

mümkün olmayabilir. Araştırmanın alandaki çalışmalara katkı sağlaması bu nedenle 

önemlidir. Ülkemizde Portekiz’e ait herhangi bir halkla ilişkiler çalışmasına 

rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, bu araştırmanın, alanda ilk ve tek çalışma olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

 Bu bağlamda, araştırma kapsamında “Portekiz ve Türkiye’deki Halkla İlişkiler 

Uygulayıcıları’nın Profilleri ve Liderlik Eğilimleri”ni anlamak, Türkiye ile kıyas 

yapmak ve ülkemiz literatürüne de katkı sağlamak amacıyla Portekiz’de ve Türkiye’de 

görev yapmakta olan halkla ilişkiler uygulayıcıları ile çevrim içi yarı yapılandırılmış 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tüm sorular, birinci ve ikinci bölümlerde yer 

alan literatür çalışmaları sonrasında oluşturulmuş ve sınıflandırılmış sorulardır. 
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Literatür çalışması, çoğunlukla; Türkiye, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri 

çalışmalarını içermektedir. 

 

 Birinci bölümde, halkla ilişkiler kavramı ve tanımlarına, halkla ilişkilerin 

dünyada, Türkiye’de ve Portekiz’de gelişimine ve tarihine, halkla ilişkilerin temel 

uygulama alanlarına, stratejik halkla ilişkiler kavramlarına dair literatür taraması 

gerçekleştirilerek, araştırmaya temel oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise halkla 

ilişkiler modelleri; basın ajansı tanıtım modeli, kamuoyu bilgilendirme modeli, iki 

yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model, halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kurumsal rolleri; uzman reçeteci rolü, iletişim kolaylaştırıcısı rolü, problem/sorun 

çözme sürecini kolaylaştırıcı rol, iletişim teknisyeni rolü, halkla ilişkilerde rol 

kavramına ilişkin diğer görüşler ile halkla ilişkilerde liderlik eğilimine dair literatür 

taraması gerçekleştirilmiştir. İlk iki bölümde gerçekleştirilen literatür taraması 

sonrasında üçüncü bölüm olan araştırma bölümünde 5’i Türk ve 5’i Portekizli, 

toplamda 10 halkla ilişkiler uygulayıcısı ile yarı yapılandırılmış çevrim içi görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının tümü yönetici ve müdür 

konumlarında görev yapmaktadır. 

 

 Araştırmanın amacına istinaden, ilk olarak Türk ve Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarını daha iyi tanıyabilmek için, cinsiyetleri, eğitim durumları, yaşları, 

alandaki tecrübeleri, çalıştıkları kurumdaki çalışma süreleri, hangi departmana bağlı 

oldukları, ünvanları, ekiplerinin kendileri dahil kaç kişiden oluştuğu gibi sorular 

yönlendirilmiştir. 

 

 Alınan cevaplara göre, cinsiyet ve eğitim faktörünün çalışmada 

gözlemlenebilir bir fark yaratmadığı söylenebilir, yine de katılımcıların demografik 

özelliklerine erişmek ve onları daha iyi tanıyabilmek için ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Yönetici ya da müdür konumunda faaliyet gösteren Türk halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının 41,8 olan yaş ortalamasının, aynı kademede faaliyet gösteren ve 37 

yaş ortalamasına sahip Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarından daha fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. Yine alandaki tecrübeleri kıyaslandığında, Portekiz’deki halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının ortalama olarak 13,4 yıl ile daha az deneyime sahip oldukları 
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halde; 19,2 yıl ile daha deneyimli olan Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla aynı 

konumda; yani yöneticilik ya da müdürlük konumunda yer aldıkları belirlenmiştir. 

Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının halihazırda bulundukları 

kurumdaki çalışma süreleri ortalaması 3,9 yıl iken; Türkiye’de faaliyet gösteren 12 yıl 

ortalamaya sahip Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarına göre oldukça azdır. Bu 

sonuçlara istinaden, Türkiye’de halkla ilişkiler alanında yönetici ya da müdür 

olabilmek, Portekiz ile kıyaslandığında, daha çok zaman ve tecrübe gerektirmektedir 

diyebiliriz. Bununla birlikte hem Türkiye’de hem de Portekiz’de halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının bağlı oldukları departman adları “Kurumsal İletişim” ve 

“Pazarlama” olarak ön plana çıkmaktadır. Ünvanlarına dair kıyas yapıldığında 

“Kurumsal İletişim Müdürü” ya da “İletişim Müdürü” ünvanlarının öne çıktığını 

söylemek mümkündür. Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının ekiplerinde ortalama 4,2 

kişi bulunurken, Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının ortalama olarak 5,4 kişiyle 

çalıştıkları gözlemlenmiştir. Aradaki bu ufak farkın, kurumların büyüklükleri ile ilgili 

olarak değişkenlik gösterebilmesi mümkündür. 

 

 Yine araştırmanın amacına bağlı olarak, ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet 

gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının profilleri/üstlendikleri rolleri anlamak 

amacıyla kime raporlama yaptıkları, görev tanımlarını nasıl yaptıkları, en sık ve en az 

gerçekleştirdikleri çalışmaları, yönetim kademesinde iletişim politikalarında söz 

sahibi olup olmadıkları, kurum yönetimi ile iletişimlerinin her zaman mı yoksa 

yalnızca kriz gibi özel durumlarda mı devam ettiği, halkla ilişkiler çalışmalarına bir 

halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak kendilerinin ve ekiplerinin mi yoksa kurumun 

yönetim ekibince mi karar verildiği gibi sorular yöneltilmiştir. 

 

 Bu bağlamda, Türk halkla ilişkiler uygulayıcılarının verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde; çoğunlukla doğrudan Genel Müdür’e ve üst yönetim kadrosuna 

raporlama yapmaları, iletişim stratejileri geliştirmeleri, kurum yönetimiyle devamlı 

iletişimde olmaları, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmeleri, iletişim 

konularında danışmanlık yapmaları cevapları göz önünde bulundurularak halkla 

ilişkiler rollerinden problem çözücü ve iletişim kolaylaştırıcı rollerini üstlendiklerini 

söylemek mümkün olacaktır. Aynı zamanda halkla ilişkiler çalışmaları ve iletişim 
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politikalarında yönetimle koordineli ilerlendiği ve çoğunlukla yönetim kadrosunun da 

yönlendirmeleri olduğu öne çıkan ifadeler arasında yer almaktadır. 

 

 Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının aynı şekilde çoğunlukla doğrudan 

Genel Müdür’e ve üst yönetim kadrosuna raporlama yapmaları, marka elçileri 

yaratacak projeler yürütmeleri, itibar yönetimi, çevrim içi projeler yürütmeleri, kurum 

yönetimiyle devamlı iletişimde olmaları, iletişim konularında danışmanlık yapmaları 

cevapları göz önünde bulundurularak, tıpkı Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları gibi 

problem çözücü ve iletişim kolaylaştırıcı  rollerini üstlendiklerini söylemek mümkün 

olacaktır. Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları da, alanlarındaki çalışmalarında ve 

iletişim politikalarında yönetimle koordineli ilerlendiğini ve çoğunlukla yönetim 

kadrosunun yönlendirmeleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuca göre, her iki ülke 

halkla ilişkiler uygulayıcıları da iletişim politikalarında seslerini duyurabilmekte 

ancak ekipçe oluşturdukları çalışmalarda kurum yönetimi ekibinin onayladığı yöntemi 

takip edebilmektedirler. 

 

 Araştırmada ülkemizde ve Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının liderlik eğilimlerini de anlamak amaçlandığından, kurum içi 

çalışmalarda, ekiplerini ve yönetim ekiplerini yönledirmelerine, motive etmelerine, 

sorumluluk almalarına, çözüm yolları sunmalarına dair görüşlerini belirtebilecekleri 

bir soru yöneltilmiştir. Yine halkla ilişkiler çalışmalarında liderlik eğilimlerini 

anlayabilmek maksadıyla, katılımcılara; kurumsal bütünleşme, sağlam bir kurumsal 

kültür ve vizyon ile misyon bilinirliğinde etkilerinin olup olmadığı sorulmuştur. 

Liderlik eğilimi gösteren bireylerin ortak özellikleri arasında kabul görmüş davranış 

tarzlarından uzlaşmacılık, ciddilik, nezaket, eleştiriye açıklık gibi kavramlara 

kendilerini yakın hissedip hissetmedilerine dair bir başka soru araştırma kapsamında 

katılımcılarla paylaşılmıştır. Liderlik eğilimlerini anlamaya yönelik bir başka soru ise 

yönetime danışmanlık edip etmediklerine dair iletilmiş sorudur. Bu soru ayrıca rol 

araştırmalarını anlayabilmek için de geçerli bir sorudur diyebiliriz. Ülkemizde ve 

Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının liderlik eğilimlerini 

anlamaya yönelik son soru ise karar alma aşamasında ekipleriyle nasıl çalıştıklarını 

anlamaya yönelik olmuştur. Karar almada ekiplerinin söz hakkı olup olmadığı, ekibin 
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söz hakkı var ise ekibin yöneticisi/müdürü olarak kendilerinin karar almada etkin olup 

olmadıkları sorusu iletilmiştir. 

 

 Liderlik eğilimleri ile ilgili olarak karşımıza çıkan önemli bir sonuç, her iki 

ülkede faaliyet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının da bu eğilimleri gösteriyor 

oluşudur. Hem Türk hem Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcılarının tamamı liderlik 

eğilimlerini içeren davranış biçimlerini anlatan ifadeleri kendilerine yakın 

hissettiklerini belirtmişlerdir. Yine hem Türk hem Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının tamamı iletişim konularında yönetime danışmanlık ettiklerini 

bildirmişlerdir. Aynı şekilde hem Türk hem de Portekizli halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının tamamı karar alma aşamasında ekipleriyle fikir alışverişinde 

oldukları ancak gerekli durumlarda son kararı vermede etkili olduklarını ifade 

etmişlerdir. Bu sonuca göre, halkla ilişkiler uygulayıcılarının cevapları umut vericidir. 

Çalışanlarına rehberlik eden, onları motive eden, çözüm yolları sunan, 

yönlendirmelerde bulunan, nezakete önem veren, itibar yönetimi gerçekleştirebilen 

halkla ilişkiler uygulayıcılarının liderlik eğilimleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Aynı 

zamanda, demokratik ve katılımcı liderlik tipleri her iki ülke için de geçerlilik 

göstermektedir demek doğru olacaktır. 

 

 Son olarak; Türkiye ile Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

uygulayıcıları arasında kıyas yapılmasını kolaylaştıracak, benzerliklerin ve 

farklılıkların anlaşılmasında çalışmaya ayrıca katkı sağlayacak; halkla ilişkiler 

uygulayıcısı görev tanımlarından memnun olup olmadıkları, görevlerinde 

karşılaştıkları zorluklar ve kolaylıklar nelerdir gibi sorular da Türk ve Portekizli halkla 

ilişkiler uygulayıcılarına iletilmiştir. 

 

 Bu bağlamda her iki ülkenin halkla ilişkiler uygulayıcılarından, “halkla ilişkiler 

uygulayıcısı” tanımının artık yetersiz kaldığına dair dikkat çekici yorumlar gelmiştir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcısı tanımının Türkiye’de ve Portekiz’de tam olarak 

anlaşılmadığı bilgisi de ayrıca aktarılmıştır. Gerek departmanların isimleri gerekse 

ünvanlardan da anlaşılacağı üzere, Kurumsal İletişim, Stratejik İletişim gibi tanımların 

her ülke için de daha uygun olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Yine her iki 



102 

ülkede halkla ilişkiler uygulayıcılarının büyük çoğunluğu, alanda bir takım zorluklarla 

karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Özellikle iletişim çalışmalarının sosyal bir alan olması 

nedeniyle yoruma açık olması, itibar yönetimi sonucunun uzun vadede görülen bir alan 

olması ve halkla ilişkiler alanının profesyonel bir alan olmadığı konusunda güçlü bir 

üne sahip olması gibi sorunlarla yüzleşmeleri öne çıkan başlıklardandır. Bu noktada, 

yine her iki ülkede benzer problemlerin söz konusu olduğunu söylemek mümkün 

olacaktır. Bu sonuca istinaden, her iki ülkede halkla ilişkiler alanında daha stratejik, 

daha profesyonel çalışmalar gerçekleştirilmesi, halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kendilerini geliştirmeleri, alanlarında yüksek lisans eğitimlerine devam etmeleri, 

güncel bilgilere hakim olmaları ve belli bir dünya görüşüne sahip olmaları önemlidir. 

Böylece kurumların yönetim kademesinde söz sahibi olmaları daha mümkün olabilir 

diyebiliriz. 

 

 Araştırma göstermiştir ki, Portekiz’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimleri, Türkiye’deki halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının profilleri ve liderlik eğilimleriyle birbirine oldukça yakındır. 

Portekizli halkla ilişkiler uygulayıcıları, tıpkı Türk halkla ilişkiler uygulayıcıları gibi 

problem çözücü ve iletişim kolaylaştırıcı rollerini üstlenmektedirler. Her iki ülkenin 

de halkla ilişkiler uygulayıcılarının ortak ifadeleri doğrultusunda, kurumun yönetim 

ekibi ile koordineli biçimde iletişim çalışmalarını devam ettirdikleri ortaya konmuştur.  

Aynı zamanda, demokratik ve katılımcı liderlik tipleri her iki ülke için de geçerlilik 

göstermektedir demek doğru olacaktır. Katılımcıların çoğu kurum yönetim 

kademesinde seslerini duyurabildiklerini belirtirken, daha fazla söz hakkına sahip 

olabilmeyi istemektedirler. Katılımcıların hepsi, bilinçli olarak yönetici ya da müdür 

konumunda çalışan halkla ilişkiler uygulayıcılarıdan seçilmiştir. Ortaya çıkan en 

dikkat çeken farklılıklar; yaş, deneyim ve kurumdaki çalışma süreleri ilgili olmuştur. 

World Population Review’in 2018 yılı verilerine göre 

(http://worldpopulationreview.com/countries/median-age/ - 09.01.2019) 2018 yılı için 

Portekiz’in yaş ortalaması 42,2 iken; Türkiye’nin yaş ortalaması 30,9’dur. Bu bilgiye 

istinaden Türkiye’de ortalama yaşı geçtikten yaklaşık olarak 11 yıl sonra yönetici ya 

da müdür konumuna ulaşılması, Portekiz’de ise ortalama yaşa gelmeden yaklaşık 

olarak 5 yıl önce bu konuma ulaşılması dikkat çekicidir. 

http://worldpopulationreview.com/countries/median-age/
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EKLER 

 

EK 1. 

Çevrimiçi Yarı Yapılandırılmış Sorular - Türkçe 

 

 

 

    DEĞERLİ KATILIMCILAR 

 

 Bu araştırma, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda yapılan “Portekiz ve 

Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Profilleri ve Liderlik Eğilimlerinin 

Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasının uygulama evresi için yapılmaktadır. 

  

 Çalışmanın Türkiye ile kıyaslaması yapılması hedeflendiğinden, Türkiye’deki 

halkla ilişkiler uygulayıcıları olarak sizlerin aşağıda yer alan sorulara vereceğiniz 

samimi cevaplar, araştırmanın sonucu açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

 Gerçekleştirilen bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunduğunuz için teşekkür 

ederiz.  

 

        

 

      Gizem YILMAZ ŞAHİN 

      T.C. İstanbul Üniversitesi 

      Sosyal Bilimler Enstitüsü 

      Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1. Tarih: 

2. Kurum: 

3. Adınız: 

4. Ünvanınız: 

5. Yaşınız: 

6. Alandaki kaçıncı yılınız: 

7. Kurumdaki kaçıncı yılınız:  

8. Hangi departmanda çalışmaktasınız: 

9. Ekibiniz siz de dahil kaç kişiden oluşmaktadır: 

10. Görev tanımınızı nasıl yaparsınız? 

11. En sık ve en az gerçekleştirdiğiniz çalışmalar neleridir? 

12. Kime raporlama yapmaktasınız? 

13. Yönetim kademesinde, iletişim politikalarında sizin söz hakkınız var mı? 

14. Kurum yönetimi ile iletişiminiz her zaman devam mı etmektedir yoksa 

yalnızca kriz gibi durumlarda mı yönetim ile ortak karar almaktasınız? 

15. Halkla ilişkiler çalışmalarına bir halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak siz ve 

ekibiniz mi yoksa kurumun yönetim ekibi mi karar vermektedir? 

16. Kurum içi çalışmalarda, ekibinizi ve yönetim ekibini yönledirir, motive 

eder, sorumluluk alır, çözüm yolları sunar mısınız? 

17. Kurumsal bütünleşme, sağlam bir kurumsal kültür ve vizyon ile misyon  

bilinirliğinde etkiniz var mıdır? 

18. Kendinize yakın hissettiğiniz tanımlar arasında, uzlaşmacı, ciddi, nazik,  

eleştiriye açıklık yer alır mı? 

19. Yönetime danışmanlık eder misiniz? 

20. Karar alma aşamasında ekibinizle nasıl çalışırsınız? Kararlar almada 

ekibin söz hakkı var mıdır? Evet ise siz bu karar almada etkin rol alır 

mısınız? 

21. Halkla ilişkiler uygulayıcısı görev tanımınızdan memnun musunuz? 

22. Halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak karşılaştığınız zorluklar ve kolaylıklar 

nelerdir? 

23. Eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? 
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EK 2. 

 

Çevrimiçi Yarı Yapılandırılmış Sorular - İngilizce 

 

 

 

DEAR PARTICIPANTS 

 

 This research is called “Determination of Profiles and Leadership Tendencies 

of Public Relations Practitioners In Portugal and in Turkey” is held by Istanbul Uni-

versity, Institute of Social Sciences, Public Relations and Publicity Department and 

aims to understand public relations practitioners profiles and leadership tendencies 

who are working in Portugal and in Turkey. 

 

 Following questions were also sent to Turkish public relations practitioners to 

see the difference in between two countries. Your sincere answers to the following 

questions have  a  great importance for the outcome of the research. 

 

 Thank you for contributing to this scientific study. 

 

     

 

        

      Gizem YILMAZ ŞAHİN 

      Istanbul University (Turkey) 

      Institute of Social Sciences 

      Public Relations and Publicity Dept. 

      Masters Student 
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1. Date: 

2. Company Name: 

3. Your Name: 

4. Your Title: 

5. Your Age: 

6. For how many years you have been in communication field: 

7. For how many years you have been in the company you work for now: 

8. In which department are you working: 

9. How many person works in your team (you included): 

10. How do you describe your job? 

11. What are the most frequent and the least frequent things you do? 

12. To whom you do reporting? 

13. In management level, do you have a say in communication policies? 

14. Do you always communicate with the management of the company, or do you 

make common decisions with the management only in crisis situations? 

15. As a public relations practitioner, who decides on public relations plans and work? 

Do you and your team or the management team decide? 

16. Do you lead your communication/PR team and management team? Do you moti-

vate others, do you take responsibility, do you offer solutions? 

17. Do you have any influence on corporate integration, strong corporate culture, vi-

sion and mission? 

18. Do you you feel close to these definitions? Accommodationist, serious, kind, open 

to criticism? 

19. Do you advise management team? (to management team of the company; CEO, 

VP.. etc.) 

20. How do you work with your team in decision-making? Does your team have a say 

in giving decisions? If yes, do you take an active role in this decision-making? 

21. Are you satisfied with your public relations practitioner's job description? 

22. What are the challenges and conveniences you face as a public relations practi-

tioner? 

23. Are there any topics that you want to add? 
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EK 3. 

 

Çevrimiçi Yarı Yapılandırılmış Soruların İnceleme Aşaması İçin 

Başlıklara Ayrılışı 

 

 

 Aşağıdaki sorular, halkla ilişkiler uygulayıcısını daha iyi tanıyabilmek 

amacıyla hazırlanmıştır: 

 

1. Tarih: 

2. Kurum: 

3. Adınız: 

4. Ünvanınız: 

5. Yaşınız: 

6. Alandaki kaçıncı yılınız: 

7. Kurumdaki kaçıncı yılınız:  

8. Hangi departmanda çalışmaktasınız: 

9. Ekibiniz siz de dahil kaç kişiden oluşmaktadır: 

 

 

 Aşağıdaki sorular, Portekiz’de ve ülkemizde faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcılarının profilleri/üstlendikleri rolleri anlamak amacıyla 

hazırlanmıştır: 

 

10. Görev tanımınızı nasıl yaparsınız? 

11. En sık ve en az gerçekleştirdiğiniz çalışmalar neleridir? 

12. Kime raporlama yapmaktasınız? 

13. Yönetim kademesinde, iletişim politikalarında sizin söz hakkınız var 

mı? 
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14. Kurum yönetimi ile iletişiminiz her zaman devam mı etmektedir yoksa 

yalnızca kriz gibi durumlarda mı yönetim ile ortak karar almaktasınız? 

15. Halkla ilişkiler çalışmalarına bir halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak siz 

ve  ekibiniz mi yoksa kurumun yönetim ekibi mi karar vermektedir? 

 

 

 

 Aşağıdaki sorular, Portekiz’de ve ülkemizde faaliyet gösteren halkla 

ilişkiler uygulayıcıları liderlik eğilimlerini anlamak amacıyla hazırlanmıştır: 

 

16. Kurum içi çalışmalarda, ekibinizi ve yönetim ekibini yönledirir, motive 

eder, sorumluluk alır, çözüm yolları sunar mısınız? 

17. Kurumsal bütünleşme, sağlam bir kurumsal kültür ve vizyon ile misyon 

bilinirliğinde etkiniz var mıdır? 

18. Kendinize yakın hissettiğiniz tanımlar arasında, uzlaşmacı, ciddi, nazik, 

eleştiriye açıklık yer alır mı? 

19. Yönetime danışmanlık eder misiniz? (bu soru, rol araştırmaları için de 

geçerli bir sorudur) 

20. Karar alma aşamasında ekibinizle nasıl çalışırsınız? Kararlar almada 

ekibin söz hakkı var mıdır? Evet ise siz bu karar almada etkin rol alır mısınız? 

 

 

 Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar ile Portekiz’de ve ülkemizde faali-

yet gösteren halkla ilişkiler uygulayıcılarının benzerlikleri ve farklılıklarını 

anlamak mümkün olsa da, aşağıda yer alan soruların da bu çalışmaya ayrıca 

katkı sağlayacağı düşünülmüştür: 

 

21. Halkla ilişkiler uygulayıcısı görev tanımınızdan memnun musunuz? 

22. Halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak karşılaştığınız zorluklar ve ko-

laylıklar nelerdir? 

23. Eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? 


