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11..ÜÜNNİİTTEE--HHAALLKKLLAA İİLLİİŞŞKKİİLLEERR VVEE YYÖÖNNEETTİİMM

SİSTEM TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN HALKLA İLİŞKİLER VEYÖNETİM
Halkla ilişkilerin yönetimdeki yerini ve önemini açıklayabilmek için çoğu kez sistem
teorisindenfaydalanılır. Sistem teorisine göre organizasyonlar, birbirini doğrudan ya da do-
laylı bir biçimde etkileyenve bir araya gelerek çevreyle etkileşim içerisinde olan birimler ola-
rak tanımlanır. Bu teorideki kilit sözcük etkileşimdir. Sistem teorisinin organizasyon içi ileti-
şimi de önemsemesi göz önünde bulundurulduğunda, sözkonusu etkileşim ve çift yönlü ileti-
şim, hatta bu ilişkilerin organizasyon içinde sürdürülmesi de halklailişkilerden beklenen ileti-
şim yönetimi kapsamındadır. Yeni dönem yönetim fonksiyonları içerisinde çalışanların kendi-
lerini ifade etme fırsatı bularak taleplerini ortaya koyması ya dayönetimin beklediği değişik-
likleri onlara aktarması kadar, yönetim dolayısıyla organizasyonun dadeğişiminin beklenmesi
söz konusudur. Söz konusu iki yönlü iletişim ve stratejik ilişki üzerinde1990’larda durulmaya
başlanmıştır. Özerklik, karşılıklı bağlılık ve ilişki kavramları üzerinde durularakilgili bu kavram
ve olgular, halkla ilişkilerin yönetim işlevini açıklamakta kullanılmaktadır.

Açık ve Kapalı Sistem Tartışmaları:
Kapalı sistem perspektifi, organizasyonların ortamları karşısında özerk olduğunu ve örgütün
etkinlikderecesini belirleyen şeyin örgüt içi yönetim yapıları olduğu düşüncesinden yola çık-
maktadır. Kapalısistemlerde sistem kendi içerisindeki dinamiklerle üstlendiği sorumlukları
rahatça yerine getirebilmektedir.

Anne Gregoryen (2008,84) çevreleriyle alışverişi asgari düzeyde tutan organizasyonları kapalı
sistemler; sınırları daha esnek ve alışverişe istekli organizasyonları ise açık sistemler olarak
tanımlar.

Ayrıca, kapalıorganizasyonların çevrelerinde olup bitenlere pek kıymet vermedikleri için yok
olmaya mahkûmolduklarını söyler.Açık sistem perspektifi, organizasyonların ortamlarındaki
diğer organizasyon ve gruplarla karşılıklıbağımlılık ilişkisi olduğunu kabul etmektedir. Açık
sistem perspektifinde, çikolata üreten aynıorganizasyonun, fındığın satış fiyatından, fındık
üretim politikalarından, kakaonun satın alındığı ülke ileilişkilerden, ithalat politikalarından,
çikolatanın sağlığa olumsuz olası etkilerinin sorgulanmasından,diyabetin büyüyen etkisi ve
çikolata gibi ürünlerin diyabet etkisine ilişkin bilgi üretiminden, beslenmealışkanlıklarına
odaklanan sağlıklı yaşam kampanyaları gibi süreçlerden etkileneceğini öngörür.

Hakla ilişkilerin yönetim işlevi açık sistem perspektifine dayanır.
Organizasyonların içyapılarında ve çevreleriyle etkileşimlerinde sorumluluk üstlenenhalkla
ilişkiler, özerk ve kapalı sistemler için değil daha çok açık sistem perspektifinin kabul gördüğü
yapılarda işlevseldir. Organizasyonların kapalı ve açık sistem türlerinden birisi içerisindeyer
aldığını kesin bir biçimde söylemek veya keskin hatlarla gruplama yapabilmekmümkün ol-
mamaktadır. Organizasyonların diğerine nispeten daha kapalı ya da daha açıkolduğunu söy-
lemek ya da böyle gruplandırmak daha olası görünmektedir.

Reaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler:
Kapalı sistem yapısı içerisindeki organizasyonlar reaktif halkla ilişkiler yöntemlerini, açık sis-
tem yapısı içerisindeki organizasyonlar ise proaktif halkla ilişkiler uygulamalarını tercih eder-
ler. Proaktif ve reaktif halkla ilişkiler nasıl tanımlanabilir ve birbirinden nasıl farklılaşır? Orga-
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nizasyonun sorun çözmekten çokfırsat yaratmaya yönelik çabaları proaktif halkla ilişkilere;
sorunlar ya da olumsuz durumlardan başarıylasıyrılabilme çabaları ise reaktif halkla ilişkilere
denk gelir. Kapalı sistemlerde halkla ilişkiler uzmanlarının, yönetim süreçlerindeki karar ver-
me aşamalarındafazlaca yer alma şansı yoktur. Karar aşamasında önemli işlevler üstlenme-
dikleri rahatlıkla söylenebilir.Halkla ilişkiler uzmanları, yönetime ait karar ve uygulamaları
bildirmekten sorumludurlar.

Kurumsal İletişim Tarzları ve ilgili Alanları:
İletişim basit anlamıyla bir mesajın gönderilmesi ve alınması ve sonrasında da yorumlanarak
geridönmesi olarak açıklanır. Kısacası iletişim mesaj iletimine dönük davranıştır. Keslin ve
Spannagl(1996), kurumsal iletişimi şu şekilde tanımlamaktadır: Kurumsal iletişim kuruluşa,
derneğe, kuruma veyaorganizasyona karşı kamuoyunu ve işletme iklimini etkileme hedefi
olan, tüm iletişim tedbirlerininsistematik bir biçimde kombine edilerek uygulanması-
dır.Bürokratik İletişim Tarzı: Bu iletişim tarzında hedef kamulardan bilgi almamayı ve verme-
meyi tercihetmektedirler. Bu tip iletişim tarzı daha çok bürokratik kurumlar tarafından uygu-
lanmakta ve hedefkitlelerle etkileşim ve iletişime ihtiyaç duyulmamaktadır.

Manipülatör İletişim Tarzı: Bu tarz hedefkamulara bilgi verildiği ve alındığı gibi bir izlenim
yaratmakta, bilgi alışverişi sadece kurum tarafındanbelirlenmiş ve istenilen bilgilerden oluş-
maktadır.

Demokratik İletişim Tarzı: Açıklığa dayanan bu iletişim tarzında kurum hedef kitlesinedoğru
bilgi iletmeye hazırdır ve iletmektedir.

Orantısız İletişim Tarzları: Bu tarzda kurumbilgilendirmeye hazır olduğu halde, kamuoyu
hakkında hiç bilgi almadığında oluşmaktadır.
Katı örgütyapılarına ait iletişim şekillerinin bir esnemesi ve iletişim işlevinin biraz daha değerli
ve gerekligörülmesi ile birlikte, iletişimin, insanların işlerini iyi yapmasını sağlayan bir araç
olmaktan çok, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir araç olduğunun kabulü aşaması baş-
lar. Bu bakış açısı İnsanİlişkileri Teorisi olarak adlandırılır. Bu dönemde doğum, evlilik ve
emeklilikle ilgili haberlerin tüm çalışanlara aktarılması istenmektedir. Bilindiği gibi kurumsal
iletişim kurum içini ve dışını hedeflemesine göre gruplandırılır ve bu gruplarfarklı iletişim
yöntem ve taktiklerle yönetilirler. Fakat dikkat edilmesi gereken önemli konu, içteki vedıştaki
bu iki iletişim yapısının her koşulda entegre olma zorunluluğudur. Bu entegrasyon sağlana-
maz iseya da karşılıklı etkileri göz önünde bulundurulmaz ise her iki iletişim biçiminde de
aksaklıklarlakarşılaşılacağı en başta kabul edilmesi gereken bir yönetim iletişimi sorunu olma-
lıdır

HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM İŞLEVİ
Stratejik yönetim yaklaşımı, organizasyonlar tarafından tanımlanmış ve kabul edilmiş hedef-
lere ve buhedeflere ulaşmakta yer alan yöntem ve taktiklere dayanır. Bu hedefler çoğu kez
organizasyonun misyonve vizyonuyla da işaret edilir. Bu süreçte halkla ilişkiler, yönetim işlev-
lerini yerine getirerek ulaşılmak istenen hedeflere gidenyolda yönetime destek olur. Bu des-
tek, organizasyonun çevresini anlama niyetiyle bilgi toplama veyorumlama gibi stratejiye
dayandırılan yolda gerekli bilgilere vakıf olmakla ilgilidir. İkincisi ise ilgilibilgilerin çevreye ak-
tarılma sürecine dayanır. Burada ifade edilmek istenen, halkla ilişkilerinyönetim işlevi değil
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yönetimin halkla ilişkiler işlevi olarak yeni ve geniş bir bakış açısıyla konunun değerlendiril-
mesidir.

Kamuları Tanıma:
Halkla ilişkiler, basit anlamda organizasyonlar ve çevreleri arasındaki iletişim yönetimi olarak
tanımlanır. Bu tanımlama, halkla ilişkilerin organizasyon yaşamında yer edinen bir yönetim
işlevi olduğu, iletişimodaklı olduğu ve organizasyonun hedef kitlelerine yoğunlaştığı anlamına
gelir. Halkla ilişkilerin yönetim işlevi olarak tanımlanan rolünde ilgili kamuları tanıma ve
anlamasorumluluğu ifade edilir. Şöyle ki halkla ilişkiler organizasyonun tüm paydaşlarıyla
(çalışanlar,tedarikçiler, hisse senedi sahipleri, müşteriler, yerel halk gibi) ilgili bilgi toplamakla
mükelleftir.

PaydaşTeorisine göre, halkla ilişkiler, paydaşların yapabileceklerini, beklentilerini ve en
önemlisi ihtiyaçlarınıbilmek ve tüm gelişmelerin farkında olmak zorundadır. Halkla ilişkiler
uygulamalarında segmentasyon, kamuları bölümleme yöntemlerinden daha fazla
tercihedilmektedir. Burada kamular ile pazarlar arasındaki ayrımı daha net bir biçimde ortaya
koymak faydalıolacaktır. Şöyle ki şirketler pazarlarını kendi iradeleri ve yapmak istediklerine
bağlı olarakseçebilmektedir. Kamular için bu durum çoğu kez söz konusu değildir.Şirketler
kendi pazarlarını seçebilirler ya da istedikleri pazarlaraodaklanabilirler. Oysaki kamular kendi-
liğinden ortaya çıkar ve ilgi göstermemek mümkünolmayabilir ya da problem yaratabilir.

Trendleri Takip Etme ve Adaptasyon Sağlama:
Halkla ilişkiler uzmanlarının bilgiyi edinmek kadar toplam bilgiyi gelişmeler ve değişimler
çerçevesindedeğerlendirmeleri ve değişime uyum sağlama konusunda rehber olarak kullan-
maları da gerekmektedir.Bilgiyi yorumlamak araştırma, analitik ve sistematik düşünme ve
yorumlama yeteneklerini gerektirir. Halkla ilişkiler, çevreyi ve trendleri takip etme ve elde
olmayan sebeplerden veya beklenmedikgelişmelerden haberdar olmak ve bu değişimlere
adaptasyon sağlayıcı çözümler üretmek ve yürürlüğekoymaktan sorumludur ya da sorumlu-
luğun önemli bir aktörüdürAdaptasyon sağlayıcı çözümleri aşan durumlar için sorun yönetimi
çabaları kendini gösterir. Sorunyönetimi alanı da halkla ilişkilerin önemli yönetim işlevleri
arasında yer alır. Sorun yönetiminde, sorun,kurumsal uygulamalar ve paydaşların beklentileri
arasındaki farklılık olarak tanımlanır.

Konuyu daha geniş bir çerçevede değerlendirmek için ekolojik dengeyi bozan şirket
uygulamalarınagösterilen tepkileri ve benzer kurumsal hassasiyetleri ve uygulamaları burada
tartışmak yerinde olacaktır. Şöyle ki ekolojik dengeyi bozan şirket uygulamalarına gösterilen
tepkiler ve baskı grupları kendisini hissettirmektedir.
Uluslararası Halka İlişkiler Derneği’nin 1954 yılında yapılan kongresinde yapılan halkla
ilişkilertanımı, halkla ilişkileri, bir organizasyonun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimse-
lerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bu desteği almaya devam ettirmek için geliş-
tirdiği sürekli veörgütlenmiş bir yönetim görevi olarak tanımlar.
Yerel yönetimler dikkate alındığında, daha doğrusu yerel yönetimlerin çoklu kamuları ve
paydaşlarıgöz önünde bulundurulduğunda diyaloğa dayalı ilişkiler ve sorunları ele alış ve çö-
züm yöntemleri hayatiönem taşıyan bir hal almaktadır.
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Kriz İletişimi ve Etkileşim Süreçleri:
Nanoteknoloji, genetik olarak değiştirilmiş besinlerle ilgili tartışma, küresel ısınma ve diğer
riskler, günlük yaşamda bireylere yeni seçenekler ve meydan okumalar sunmaktadır. Özellik-
le globalleşme sonrası ortaya çıkan kavramlardan birisi olan RiskToplumu kavramı bireyler
için olduğu kadar kurumlar içinde geçerlidir. UlrickBeck’in (1992) savınagöre risk toplumu
çevresel ve sağlıkla ilgili risklerle sınırlı değil aksine çağdaş toplumsal yaşamın içerisindeki
bütün değişimlerle ilgilidir. Risk toplumunda faaliyet gösteren kurumlar için öngörülemeyen
krizlerin hemen her gün varolduğunu söylemek bir yanılgı olmayacaktır. Şirketler ve kurum-
lar, mücadele etmede fazlasıylazorlandıkları krizlere sıkça maruz kalabilmektedirler. Böylece
insanlar kadar kurumlar da kuşatılmış birşekilde yaşamaktadır.İletişim alanında kriz iletişimi
her geçen gün önemini hissettiren vekriz öncesi çalışmaları içerisinde barındıran bir pozisyon
elde etmiştir. Kriz iletişimini yok saymak ya dagünün birinde faydalanmayacağını beklemek
bir hayaldir.

Kriz iletişim çalışmalarına güzel bir örnekoluşturan COX-2’nin yasaklanması, farklı kriz iletişim
süreçlerinin somutlaştırılabilmesi ve örnek olarakele alınması için burada tartışılmaktadır.Kriz
iletişimi sürecinin değerli bir halkla ilişkiler çabası olarak görülmesi ve halkla ilişkilerin
krizöncesinde başlayan sorumluluk alanı olarak tanımlanmasıyla birlikte, kriz iletişimi yöne-
timi, halklailişkilerin öncü yönetim işlevlerinden birisi olarak kabul görmüştür. Burada üzerin-
de ısrarla durulmasıgereken konu, halkla ilişkileri yönetim işlevi olarak değerlendirmenin
gerekliliğidir.

Kurumsal İtibar Yönetimi:
Soyut bir değer olarak kabul gören kurumsal itibar, kuruma ait bilişsel ve duygusal öncü çağ-
rışımlar yaratmaktadır. Toplumların ve tüketicilerin aklına ve kalbine seslenmektedir. Kurum-
sal itibar terimini anlatan birçok tanım geliştirilmiştir. Ancak, baskın ve belirleyici iki düşünce
kabul görmüştür. Bunlardan ilki, kurumsal itibarı kurumsal imajla benzer hatta eş anlamlı
kabul eden düşüncedir. Konuyu daha somut bir çerçevede ele alabilmek adına her yıl Ameri-
ka’nın ve dünyanın en beğenilen şirketleri araştırmasını düzenleyen Fortune dergisinin her yıl
yaptığı “Fortune 500 – MostAdmiredCorporations” (Fortune 500–En Beğenilen Şirketler)
araştırmasının kurumsal itibar bileşenleri daha derinlikli bir biçimde ele alınabilir. Fortune’a
ait 9 Kurumsal İtibar Bileşenine aşağıda yer verilmiştir:
• Yenilikçilik• Finansal sağlamlık
• Çalışan yeteneği• Kurumsal varlıkların kullanımı
• Uzun vadeli yatırım değeri• Sosyal sorumluluk
• Yönetim kalitesi• Ürün ve hizmet kalitesi
• Küresellik
Bu bileşenler, görüldüğü gibi finansal ve genel yönetim konularını ilgilendirmekle birlikte,
çalışan yeteneği (yetenekli çalışanların şirketi seçmesi, uzun süre orada çalışma isteği vb),
yönetim kalitesi,kurumsal varlıkların kullanımı ve sosyal sorumluluk gibi halkla ilişkilerin yö-
netim işlevi kapsamında kendisini özellikle hissettiren bileşenlere de dayanmaktadır.Özellikle
ekonomik büyümenin ve refah artışında sınırların olması gereği odağındaki tartışmalar ve bu
anlamdaki toplumsal bilincin artışıyla, bireylerin, kurumların hatta ülkelerin gerekli sorumlu-
luğu yerine getirmesi ve duyarlılık göstermeleri çağdaş bir beklenti halini almıştır.
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Kurumsal İletişim Yönetimi:
Kurum içi iletişim çoğu kez içsel iletişim olarak da tanımlanabilir. Gerekliliği çoğu kez uygula-
malarda bertaraf edilse de yönetim bilimi açısından dışsal iletişimin sağlıklı yönetilmesi, ku-
rumsal imaj ve itibarın istenilen yönde güçlenmesi için içsel iletişim kökenli çalışmaların yürü-
tülmesi elzemdir. Ünitede birçok kez vurgulanan paydaş ya da kamu tanımında yer alan
önemli gruplardan bir tanesi de çalışanlardır. Cutlip ve arkadaşları (2000:315-317), çalışanlar-
la iletişimin, çalışan faydasına hizmet eden ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin korunması oldu-
ğunu ifade etmiştir. Kurum içi iletişim yapısı üzerine konuşmak söz konusu olduğunda biçim-
sel ve biçimsel olmayan iletişim yapıları üzerine odaklanmak gerekir. Biçimsel iletişim yapısı
daha çok kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen, kurum üyelerinin kişisel özelliklerinden ba-
ğımsız, hiyerarşik yapıyı dikkate alan statüler arası bir iletişim türüdür. Kurum içi iletişim ku-
rum kültürüyle yakından ilintilidir. Kurum içiletişim tarzı kurum kültürünün etkisiyle oluşur ve
gelişirken kurum kültürü de iletişim yapısından beslenerek değişikliğe uğrar. Biçimsel olma-
yan iletişim için çoğu kez keyif, sıkıntı paylaşımı, insani ilişkiler ve çoğu kez ‘dedikodu’ olarak
da adlandırılabilecek genel yorumlara dayanır. Dikey ve hiyerarşik yapıyı baz alan biçimsel
iletişim yapısının yanı sıra biçimsel olmayan iletişim yapılarının da işlemesi kurumsal anlamda
sağlıklı bir yönetim anlayışının sonucudur. Dikey ve hiyerarşik yapıyı baz alan biçimsel iletişim
yapısının yanı sıra biçimsel olmayan iletişim yapılarının da işlemesi, sağlıklı bir yönetim anla-
yışının göstergesidir. Özellikle şirketler büyüdükçe ve çalışan sayısı arttıkça içsel iletişimin
daha sistematik ve çoğu zaman resmi kalıplarla yönetilmesi gerekir. Bu amaçta şirketin dikka-
ti eğitime kayar, mesleki seminerler ve eğitimler gibi çabalar kullanılabilir yöntemler arasın-
dadır. Fakat çalışanların katılımı amaçlanıyorsa bunun için tek yönlü iletişim yetersiz kalaca-
ğından çift yönlü (simetrik) iletişime geçmek gerekecektir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gön-
deriyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/halkla-iliskiler-yonetimi-hit203u?search=hit203u
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iletişim yapısının yanı sıra biçimsel olmayan iletişim yapılarının da işlemesi kurumsal anlamda
sağlıklı bir yönetim anlayışının sonucudur. Dikey ve hiyerarşik yapıyı baz alan biçimsel iletişim
yapısının yanı sıra biçimsel olmayan iletişim yapılarının da işlemesi, sağlıklı bir yönetim anla-
yışının göstergesidir. Özellikle şirketler büyüdükçe ve çalışan sayısı arttıkça içsel iletişimin
daha sistematik ve çoğu zaman resmi kalıplarla yönetilmesi gerekir. Bu amaçta şirketin dikka-
ti eğitime kayar, mesleki seminerler ve eğitimler gibi çabalar kullanılabilir yöntemler arasın-
dadır. Fakat çalışanların katılımı amaçlanıyorsa bunun için tek yönlü iletişim yetersiz kalaca-
ğından çift yönlü (simetrik) iletişime geçmek gerekecektir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gön-
deriyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/halkla-iliskiler-yonetimi-hit203u?search=hit203u

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ

Sayfa 7

Kurumsal İletişim Yönetimi:
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ti eğitime kayar, mesleki seminerler ve eğitimler gibi çabalar kullanılabilir yöntemler arasın-
dadır. Fakat çalışanların katılımı amaçlanıyorsa bunun için tek yönlü iletişim yetersiz kalaca-
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