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1. Ünite – Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla
İlişkilerin Tarihsel Gelişim

HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMLANMASI

Halkla ilişkilerin tanımını daha iyi anlayabilmek için öncelikle, iki temel kavramın
açıklanmasında yarar vardır. Bunlar “halk” ve “ilişki” kavramlarıdır.

Halk Kavramı:

Halk kavramının halkla ilişkiler açısından nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili iki açıklama
aşağıda verilmektedir.

Halk, kuruluşun muhatap olmak durumunda kaldığı hedef kitledir.
Halk, bir kuruluşun hizmet politikalarından ve uygulamalarından etkilenen ve
bu politikalarla uygulamaları etkileyen, ortak çıkarlara ve birliktelik duygusuna
sahip birey, grup ve kuruluşlardır

İlişki Kavramı:

İlişki kavramı; hem kuruluşa hem de ilgili çevresine yani kamusuna çeşitli yararlar sağlayan,
olumlu bakışı geliştiren bağı ifade etmektedir. Halkla ilişkilerin en vazgeçilmezi iki yönlü
iletişime dayalı olmasıdır. Kurumlar ve kamuları arasında sürekli iletişimin olması gerekir.
Sadece kurumlardan bilgi aktarılması, buna karşılık ilgili çevreden bilgi alınmaması veya
alınan bilgilerin değerlendirilmemesi halkla ilişkilerin özüne ters düşer. Yine halkla ilişkilerin
temeli; karşılıklı anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesi esasına dayanır. Kurumlarla, ilgili çevreleri
arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti oluşturmak ve sürdürmek halkla ilişkiler tanımlarının
ortak vurgusudur

HALKLA İLİŞKİLER VE BENZER ALANLAR

Halkla İlişkiler ve Pazarlama:

Halkla ilişkilerin pazarlamayla ilişkisi konusunda, iki alanın uzmanları arasında görüş farklılığı
bulunmaktadır. Pazarlama uzmanları halkla ilişkileri bir pazarlama aracı olarak değerlendirme
eğilimindedir. Buna karşılık halkla ilişkiler uzmanları, bu alanın pazarlamadan ayrı tutulması
gerektiğini savunmaktadır Pazarlama, amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkileri genellikle bir
araç olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda halkla ilişkiler de amaçlarını gerçekleştirmede
pazarlamadan önemli ölçüde yararlanmaktadır Pazarlama ve halkla ilişkilerin her ikisi de,
kurumun ilişkileriyle ilgili olmasından ve kamulara ulaşmada benzer iletişim araçlarından
yararlanmalarından dolayı birbirleriyle benzeşmektedir. Pazarlama ve halkla ilişkiler önemli
açılardan birbirinden farklılaşmaktadır.
Bunlar;

 Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını
destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım
eder.

 Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun
hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir.
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 Pazarlamanın başarı ölçümü, satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü
ise, kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık:

Reklam ve halkla ilişkiler, birbirlerinden yararlanmaktadırlar. Halkla ilişkiler bir mesajı
kamusuna yaymak için genellikle reklamcılığı kullanmaktadır. Reklamcılık ise, tüketicilerle
ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanmaktadır
Reklamcılık ve halkla ilişkiler arasında yukarıda belirtilen benzerliklerin yanında farklılıklar da
bulunmaktadır. Bunlar; Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir. Halkla
ilişkiler ise, tüm örgütün politika ve icraatlarıyla, çalışanların moralinden telefon
operatörünün aramalara cevap vermesine kadar geniş bir alanla ilgilidir. Diğer bir deyişle
reklamcılık daha sınırlı ve özel bir alanda çalışırken, halkla ilişkilerin çalışma alanı daha
geniştir.
 Reklamcılığın temel amacı mal veya hizmetleri satmak, halkla ilişkilerin ise örgütün

Gelişebileceği bir çevre ve anlayış oluşturmaktır.

Halkla İlişkiler ve Propaganda:

Propaganda; bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve
Propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için
davranışları yönetme çabasıdır. Propaganda, halkla ilişkilere benzeyen ve karıştırılan
alanların başında gelmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarının başlangıç dönemlerinde,
propaganda amaçlı bazı çalışmalar yürütülmüştür propagandanın daha çok insanların
düşünce ve davranışlarını yönetme çabası olduğu görülmektedir. Propagandayı yapan kişi
veya kurumlar kendi istekleri doğrultusunda insanlarda bir görüş ve tepki oluşturmayı
amaçlamaktadır.

Propaganda ile halkla ilişkiler arasındaki önemli farkları şu şekilde açıklanabilir.
 Öncelikle her iki alanın amaçlarına bakmak farklılığı açıkça ortaya çıkaracaktır. Halkla

ilişkilerin temel amacı, kurumlarla kamuları arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti
geliştirmektir. Propagandanın temel amacı ise, istenilen sonucun başarılması için
insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.

HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA ALANLARI

Halkla ilişkilerin araştırma, üst yönetime danışmanlık, erken uyarı, iletişim gibi temel
görevleri bulunmaktadır. Bunların yanında bugün profesyonel düzeyde yürütülen önemli
uygulama alanları da vardır. Medya ilişkileri, finansal ilişkiler, kamusal işler, konu/sorun
yönetimi, lobicilik bu uygulama alanlarından bazılarıdır. Ayrıca; kriz yönetimi, itibar yönetimi,
pazarlama iletişimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kurumsal
kimlik ve imaj, çalışan/üye ilişkileri ve toplumla ilişkiler de halkla ilişkilerin uygulama
alanlarındandır
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HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİM SÜRECİ

Halkla ilişkilerin gelişim süreci, insanlığın var olmasıyla birlikte başlamıştır. Halkla ilişkilerin
gelişmeye başlamasının, önem ve ivme kazanmasının tarihi her ülkede farklıdır.
Ama hepsinde benzer bir gelişim sürecinden sözedilebilir. Diğer bir deyişle, ülkelerde halkla
ilişkilerin gelişmesi benzer etmenlerin sonucudur. Baskin ve arkadaşlarına göre (1997: 26)
halkla ilişkilerin gelişimi, üç etmenin ürünüdür.

Bunlar;

o Kamuoyunun bir güç olarak kabul edilmesi,
o Kamu desteğini almak için kurumlar arasında sürekli rekabet ve
o Kamuya kolayca ulaşılabilecek iletişim araçlarının gelişmesi olarak sıralanabilir.

Halkla ilişkilerin profesyonelleşerek başlı başına bir meslek olması, 20. yüzyıl başlarında
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Gelişimi:

Amerika Birleşik Devletleri’nde halkla ilişkilerin kökenleri oldukça eskidir. Kaynaklar, 17. ve
18. yüzyıllarda halkla ilişkilere benzeyen çalışmaların yapıldığını belirtmektedir. Halkla ilişkiler
deyimini ilk olarak 1807 yılında Thomas Jefferson’ın kullandığı belirtilmektedir. Ancak
Jefferson, halkla ilişkileri bugünkü düşündüğümüz biçimde değil, bir ülkenin dış ilişkileri
anlamında kullanmıştır Bu yılların önemli gelişmelerinden birisi Westinghouse firmasının ilk
kurum içi halkla ilişkiler birimini kurmasıdır.

Tarihi Dönemlere Göre Halkla İlişkilerin Gelişimi:

Halkla ilişkilerin gelişimi insanlığın var olmasıyla birlikte başlamıştır. Geçmiş dönemlerde
halkla ilişkilerle benzeşen uygulamalar bulunmaktadır. Ancak onun bir meslek haline gelmesi
20. yüzyılın başlarında olmuştur. Halkla ilişkilerin tarihi dönemler içerisindeki gelişiminde üç
temel etken rol oynamıştır. Bunlar; kamuouyunun bir güç olarak görülmesi, kamuların
desteğini almak için kurumların sürekli rekabet etmesi ve kitle iletişim araçlarının
gelişmesidir.

Halkla ilişkiler deyimini ilk olarak ABD’de 1807 yılında Thomas Jefferson kullanmıştır. Bu
yıllardan itibaren halkla ilişkiler önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle 1900’lü yıllardan
itibaren bugünkü anlamda halkla ilişkiler uygulamaları artmıştır. ABD’de halkla ilişkilerin
öncüleri olarak Ivy Lee ve Edward Bernays’tan sözedilebilir. Bernays yaptığı modern
uygulamalarla, halkla ilişkilerin babası olarak anılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki
gelişmeler ve küresel enformasyon çağı halkla ilişkileri ABD’de zirveye
ulaştırmıştır.Ülkemizde Cumhuriyet öncesinde halkla ilişkilere benzer çalışmalar
bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki divan toplantıları, camilerdeki duyurular, ayanlık
kurumu, muhtesiplik ve Divân-ı Hümayûn Şikâyet Kalemi gibi uygulamalar; halkla ilişkiler
benzeri çalışmalardır.

Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün yaptığı çalışmalar ilk halkla ilişkiler
uygulamaları olarak kabul edilmektedir. 1946 yılında çok partili hayata geçiş ve Demokrat
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Parti dönemi halkla ilişkilerin yeşermesine önemli katkı sağlamıştır. 1961 Anayasası’ndaki
bazı düzenlemeler halkla ilişkilerin gelişiminin önünü açmıştır. 1960-1980 yılları arasındaki
birçok uygulamayla halkla ilişkiler profesyonelleşmeye başlamıştır.
1980’li yıllardan sonra, ülkemizdeki halkla ilişkiler uygulamaları profesyonelleşmesini
hızlandırmış ve ileri ülkelerdeki düzeyi yakalamıştır. Bu dönemde halkla ilişkiler eğitimi
artmış, meslek örgütleri çoğalmış, uluslararası düzeyde birçok halkla ilişkiler ajansı
kurulmuştur.

Ayrıca kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkilerle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapılmış ve bazı
kuruluşlar kurulmuştur. 2000’li yıllardan sonra çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Yasası,
Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’in kurulması, elektronik devlet uygulamasına geçilmesi
bunların örnekleridir.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/halkla-iliskiler-hit102u?search=hit102u
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