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GİRİŞ 

“Belediyelerde Halkla ĠliĢkiler Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi  Örneği” 

baĢlıklı tez çalıĢması dört bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölümde halkla iliĢkilerin genel tanımlaması yapılmıĢ, tüm 

Dünya‟daki tarihsel geliĢimi üzerine detaylı olarak bilgi verilmiĢtir. Halkla iliĢkiler 

kavramının amaçları ve hedef kitleleri belirtilmiĢ, bunun yanında halkla iliĢkiler 

kavramının etkileĢtiği alanlar üzerinde durulmuĢtur. 

Ġkinci bölümde “ Yerel Yönetimlerde Halkla ĠliĢkiler Uygulamaları” 

incelenmiĢtir. Bu bölümde belediyelerde halkla iliĢkiler faaliyetlerinin nasıl 

yürütüldüğü, faaliyetlerde hangi halkla iliĢkiler araçlarının tercih edildiği 

araĢtırılmıĢtır. 

Üçüncü bölümde ise, “Çankaya Belediyesi‟nde Halkla ĠliĢkiler 

Uygulamaları”  konusuna değinilmiĢtir. Buna göre Çankaya Belediyesinin halkla 

iliĢkilere bakıĢ açısı, halkla iliĢkilere yönelik faaliyetleri tespit edilmiĢtir. Halkla 

iliĢkiler faaliyetleri yerine getirilirken kullandıkları araçlar belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın en uzun ve son bölümü  “Çankaya Belediyesi Halkla ĠliĢkiler 

Uygulamaları Üzerine Saha AraĢtırması‟ndan oluĢmaktadır. Bu bölümde iki farklı 

kesime iki farklı anket uygulamasının sonuçlarına Ġlk anket çalıĢmasında Çankaya 

Belediyesi personelinin halkla iliĢkilerden ne anladığı, halkla iliĢkilere verdiği önem 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve mevcut halkla iliĢkiler uygulamaları hakkında fikirleri 

öğrenilmiĢtir. Ġkinci anket uygulaması ise, Çankaya Ġlçesi içerisinde ikamet eden 

vatandaĢların belediyenin halkla iliĢkiler faaliyetleri üzerine düĢüncelerini 

öğrenmeye yönelik olarak yapılmıĢtır. Bu anket sonucunda Çankayalı vatandaĢların 

bağlı bulundukları belediyenin halkla iliĢkiler uygulamalarındaki baĢarısı üzerine 

görüĢ ve önerileri alınmıĢtır. Çıkan sonuçlar daha önce yapılmıĢ benzer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılarak yorumlanmıĢ ve belediyelerin olumlu kurum imajı oluĢturabilmek 

adına neler yapılabilecekleri üzerine önerilerde bulunulmuĢtur. 
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I. BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI 

1.1.ÇEŞİTLİ TANIMLAR 

E. Reck‟e göre halkla iliĢkiler;  “Güdülecek politikayı, sunulacak hizmetleri, 

yapılacak isleri bireyler ve grupların yararlarına uygun Ģekilde planlamak için sürekli 

olarak geliĢtirilen bir oluĢumdur”(Kazancı, 2002:1) 

Byron Christian halkla iliĢkileri, halkı, haberleĢme yoluyla bir kuruluĢun 

lehinde düĢünmeye, onu desteklemeye, güçlüklerle karĢılaĢsa da onu uzun süre 

yılmadan denemeye teĢvik etmek, bu yolda etkilemek olarak tanımlıyor 

(Ertekin,1995:8) 

Scott M. Cutlip  ise; “halkla iliĢkiler, çeĢitli insan grupları arasında karĢılıklı 

yararların korunmasını sağlayacak uyumu yerleĢtirme sanatıdır. Kamu veya özel 

Ģirket ya da baĢka bir kuruluĢun, eylem alanına giren kiĢiler veya gruplarla, karĢılıklı 

yararları göz önünde tutarak güçlü bir denge kurma iĢlevidir.”diyor. 

Public Relations News halkla iliĢkiler tanımını, “yöneticiliğin, halkın 

davranıĢlarını değerlendiren kiĢinin ya da kuruluĢun güttüğü politika ve eylemleri 

kamu yararı ile bağdaĢtıran ve halkın anlayıĢ ve desteğini kazanacak bir iĢ programı 

düzenleyip uygulayan yanıdır” biçiminde veriyor. 

Filiz Balta Peltekoğlu Ģu biçimde tanımlıyor; KiĢi ya da kuruluĢun amaçlarını 

gerçekleĢtirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman 

dağıtımcı ve çalıĢanlar gibi, kuruluĢun yapısına göre değiĢkenlik gösteren hedef 

kitlelerle gerçekleĢtirilen stratejik iletiĢim yöntemidir.  

Halkla iliĢkiler kavramı üzerine öncü görüĢleri bulunan  Alaaddin Asna ise 

Ģöyle söylüyor; “Halkla iliĢkiler, özel ya da tüzel kiĢilerin belirtilmiĢ kitlelerle dürüst 

ve sağlam bağlar kurup geliĢtirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, 
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tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karĢılıklı yarar sağlayan 

iliĢkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır”. 

Yukarıda verilen örnekler gibi pek çok tanımlamayla karĢılaĢmak 

mümkündür. Ancak tüm bunlardan yola çıkarak ortak bir halkla iliĢkiler tanımı 

ortaya koyacak olursak; “söz konusu kiĢiler ya da kurumlar için belirtilmiĢ ve önemli 

sayılan hedef kitlelerle doğru, açık, güvenilir iliĢkiler kurma, karĢılıklı etkileĢim 

yoluyla yine karĢılıklı yarar sağlama, bazen stratejik bazen  stratejik olmayan yollarla 

yürütülen sürekli bir iletiĢim yöntemidir. “ denilebilir.  

Halkla iliĢkiler, bir meslek ve uzmanlık alanı olarak görülmektedir. Bu 

nedenle halkla iliĢkilerin, Uluslararası Halkla ĠliĢkiler Birliği (IPRA) tarafından 

yapılmıĢ tanımını da vermek gerekmektedir. IPRA halkla iliĢkileri; “özel ya da kamu 

kurum ve kuruluĢunun, iliĢkide bulunduğu kimselerin anlayıĢ, sempati ve desteğini 

elde etmek için sürekli olarak yaptığı örgütlendirilmiĢ bir yönetim görevi” olarak 

tanımlamaktadır (Erdoğan,2006:22).  

Tanımlamaların tamamında halkla iliĢkilerin süreklilik gerektiren bir yapıda 

olduğu dikkati çekmektedi. 

 Bir baĢka tanımda; “Halkla iliĢkiler, bir örgütün toplumdaki kiĢiler ve 

gruplar ile etkileĢim içine girerek, eylemlerini açıklamasını; toplumun desteğini 

kazanmasını ve onlardan gelebilecek tepkilerle yeni düzenlemelere gitmesini 

sağlayan yönetim iĢlevidir” (Ataol;1991:6). 

Kimi zaman kısaca P.R. (Performans Recognition) olarak da tanımlanan 

halkla iliĢkiler baĢka ve yaygın olarak bilindiği gibi P.R. (Public Relations) olarak da 

nitelendirilebilir (alıntılayan Erdoğan, 2006). 

Yapılan tanımlara bakıldığında halkla iliĢkilerin temelinde “halk” ın oldukça 

önemli bir unsur olarak yer aldığı ve halkın istemlerinin karĢılanmasında iyi niyet, 

doğruluğunun ve ikna etmenin önemli olduğu gözlenmektedir. ÇalıĢmada özellikle 

belediyeler açısından değerlendirilecek olan halkla iliĢkilerin, bilinçli, planlı ve 

yönetsel bir faaliyet olduğu yapılan tanımlarda göze çarpan önemli noktalardır. 

Genel olarak tanıtmak, duyurmak ve tanıma, duymaya dayalı olan halkla iliĢkiler 
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çeĢitli amaçlara yönelik olarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu amaçlar: (alıntılayan 

Erdoğan; 2006:23). 

 Örgütün faaliyetlerini hedef gruba duyurma ve örgüt hakkında olumlu imaj 

oluĢturma, 

 Halkın gereksinimlerini saptama, uygulamalardaki aksaklıkları giderme, 

 Etkin ve verimli bir iletiĢim sistemi kurma, 

 Örgütün faaliyetleri konusunda gerekli açıklayıcı, aydınlatıcı tüm bilgileri 

vererek hizmetlerin halka ulaĢtırılmasında etkinlik sağlayarak destek kazanma, 

 Halkın yakınmaları ve örgüte baĢvurmaları karsısında yöntemler geliĢtirme, 

iĢlemleri kolaylaĢtırma, 

 Mevcut ve yeni yasama geçirilen yasalar, kararnameler ve yönetmelikler, 

yeni pazara sunulan ürün ve hizmetler v.b. çeĢitli konularda gerekli açıklamaları 

halka yapma ve uygulamalarda halkın uyum sağlamasına özen gösterme, 

 Halkla iliĢkiler faaliyetlerini belirli süreç içerisinde gerçekleĢtirme, 

 Örgüt içi ve dıĢı olumlu insan iliĢkilerinin geliĢtirilmesini sağlamadır 

(Erdoğan; 2006:24)    

Tüm bu maddeler eksizsiz yerine getirilmesi kusursuz bir halkla iliĢkiler 

yönetimini beraberinde getirecektir. 

Ancak kuĢkusuz ki anılan amaçların tümünün yerine getirilmesi olanaklı 

değildir. Söz konusu olan, “halk” tan gelen istemlere göre örgütün yeterlilikleri göz 

önüne alınarak önceliklerin belirlenmesi ve buna göre hizmetlerin geliĢtirilmesidir. 

Hizmetlerin sunulduğu, iliĢkilerin kurulduğu alıcı kesimi olan “halk” farklı sosyal 

gruplardan oluĢmaktadır. Her bir sosyal grubun farklı psikolojik, demografik ve 

sosyo-kültürel özellikler taĢıması, örgütü ulaĢmak istediği hedef grubun özelliklerini 

belirlemeye yöneltmektedir. Gerçekte de var olan “halkın düĢüncelerinin 

değerlendirilerek desteklerinin kazanılması” olduğuna göre ister kâr amaçlı, ister kâr 

amaçsız olsun tüm örgütler halka dönük faaliyet planlamalarını geliĢtirerek organize 

etmeli ve uygulamaya koymalıdır. Bu, özellikle kamu kuruluĢları açısından bir kat 

daha önemlidir. Halkın daha fazla desteğinin sağlanması, halkın yönetime olan 

güveninin artması, halkın yönetime daha fazla katılması ve yardımcı olmasıyla, 
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karĢılaĢılan sorunların üstesinden gelinebilmesi ve halka dönük olarak verilen veya 

verilmesi düĢünülen hizmetlerin etkinlikle yerine getirilmesi açısından son derece 

önemlidir (alıntılayan Erdoğan; 2006:24) 

2.TÜM DÜNYA’DA HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ 

2.1.DÜNYA’DA HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNE İLK GELİŞMELER 

Gerek yabancı, gerekse yerli halkla iliĢkiler literatürü incelendiğinde, halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinin dünya‟da ilk ortaya çıkıĢı, Mısır, Mezopotamya ve Ġran‟da 

dönemin yöneticilerinin tanıtılmasını amacıyla hazırlanan tabletlerle ilgili 

uygulamalara kadar götürüldüğü görülmektedir. Yine aynı dönemde çiftçilere ekme, 

biçme, zararlılarla mücadele etme gibi konularda bilgi veren taĢ tabletlerin de 

yazıldığı görülmektedir. (Çamdereli: 2005:14) 

Tarihsel süreç içerisinde halkla iliĢkiler kavramı çok eskiye dayanmaktadır. 

Halkla iliĢkiler faaliyeti sayılabilecek pek çok uygulamanın tarihi çok eskidir. 

Esas olarak halkla iliĢkileri devletin ülke insanlarını bilgilendirmesi 

bağlamında ele alacak olursak, M.Ö. 1800‟lü yıllarda Sümer Devleti‟nin çiftçilere 

ürünlerini yetiĢtirmeleriyle ilgili bilgi vermek için tarım bültenleri hazırlamaları 

(ĠĢler 2007:81) ilk halkla iliĢkiler faaliyeti sayılmaktadır. Modern anlamda ilk halkla 

iliĢkiler faaliyetleri ise Roma Ġmparatorluğu‟nda Sezar‟ın etkinlikleriyle gündeme 

gelmiĢtir. Romalılar, M.Ö. 1. Yüzyılda “ halkın sözü Tanrı‟nın sözüdür” diyerek 

kamuoyunun önemini ifade etmiĢtir. (alıntılayan Özer,2012:18 ) Bu o dönemde, 

dönemin koĢulları göz önünde bulundurulduğunda, oldukça ileri sayılabilecek bir 

geliĢmedir.  

Ġmparator Sezar Galya Valisi olarak elde ettikleri baĢarıları, sık sık 

gönderdiği habercilerle Romalılara duyurmuĢ ve tarihçilerin belirttiğine göre, 

tasarladığı Rubucon Irmağı geçiĢi için halkı hazırlamıĢtır. Gerçekten de Rubicon 

yenilgisine Roma halkının tepkisi düĢünüldüğü kadar büyük olmamıĢtır. (Asna, 

1968:55). 
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Bahis geçen dönemde Sezar‟ın halka duyurmaya yönelik bu çabası aldığı 

tepkiyi düĢününce baĢarılı kabul edilebilir.  

Benzer Ģekilde, bir diğer Roma Ġmparatoru Ogüst, halkla iliĢkilerini 

geliĢtirebilmek için abideler yaptırmıĢ, edebiyatı teĢvik ederek halkın sevgisini 

kazanmıĢtır. Ayrıca halkla iliĢkilerin önemine inanan Büyük Ġskender, yeni fethettiği 

ülkelere yerel giysiler giyerek gitmiĢ, bazen o ülkenin kralının kızıyla evlenerek ülke 

halkının sempatisini kazanmaya çalıĢmıĢtır. (alıntılayan Özer;2012:19). 

Takdir edilme isteği ile doğru orantılı olarak yürütülen, bahsedilen bu 

örnekler dönemsel iliĢkiler göz önünde bulundurulduğunda hayret vericidir. 

Tün bu anlatılan faaliyetler, dönemlerinde lider konumda olan yöneticilerin, 

kendi yönetimlerini sürdürebilmek, otoritelerini koruyabilmek için halkla iliĢkileri 

oldukça etkili Ģekilde kullandıklarını göstermektedir. 

Bu anlatılanlar bize göstermektedir ki, dönemi ne olursa olsun halkla iliĢkiler 

faaliyetleri kaçınılmaz ve zorunludur. 

2.2.ESKİ YUNAN’DAKİ UYGULAMALAR 

Halkla iliĢkiler bilimi, insanların toplum olarak yaĢamaya baĢlamalarından 

itibaren var olmuĢtur. Halkla iliĢkiler bilimi üzerine otorite sayılabilecek bilim 

adamlarının ortak savunması budur. 

Halkla iliĢkilerin ilk uygulamaları M.Ö. 461-429 yılları arasında Eski 

Yunan‟da batı demokrasilerinin temelini teĢkil eden kent devletlerinde 

gerçekleĢmiĢtir. Bu dönemde yapılan toplantılarda, halk arasında etkili mesaj iletme 

sanatı olarak kabul edilen retorik uygulamaları, halkla iliĢkiler tarihinin ilk adımı 

kabul edilmektedir. (Özer, 2012: 20). 

Bu yapılanlar kamuoyunun dikkatini ve ilgisini çekme, mesajı doğru iletme 

ve etkili olma çabasıydı. 

Ġnsanlar bu yıllarda, kamuoyunu etkileyebilmek için çeĢitli teknikler 

geliĢtirmiĢlerdi (Guth- Marsh, 2000:55). Bu dönemde okur yazarlığın olmaması 
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sebebiyle halkla iliĢkilerin en etkili Ģekli  yüz yüze iliĢkiler kapsamında söylev ve 

konferanslarsa görülmüĢtür.  

Dönemin Ģartlarında halkla iliĢkileri geliĢtirmek için yüz yüze iletiĢimden 

baĢka yol yoktu. 

Çiçero, Domosten gibi dönemin önde gelen Ģahısları, açık hava 

toplantılarında ün yaprak, halkı etkileyen kiĢiler olarak dikkat çekmiĢlerdir. (Tortop: 

1997:12). 

Bahsi geçen yıllarda, bilginlerin ve filozofların halkın önünde tartıĢması,  

sonuçların halkı etkilemesi ve düĢüncelerin halk desteğini kazanması bakımından 

forumlar çok yaygın ve yararlı olmuĢtur (alıntılayan Özer;2012:20). 

Yüz yüze iliĢkiyi aslında en etkili halkla iliĢkiler faaliyetlerinden biri olarak 

kabul edecek olursak seçilen yolların yararlı olduğu aĢikardır. 

Bu geliĢmelerin baĢlangıcı demokrasinin uygulandığı Atina‟da M.Ö. 6. 

Yüzyılda klana özgü bölünmenin yerine toprağa dayalı bölünmeye geçilmesine 

dayanmaktadır. Bu bölgede M.Ö. 5. Yüzyılda tüm vatandaĢların katıldığı halk 

meclisi ile, günlük siyasi, idari ve askeri iĢleri yürüten BeĢyüzler Konseyi baĢlıca 

demokratik kurumlar olarak halkla iliĢkilerin en yoğun yaĢandığı alanlar olarak 

dikkat çekmiĢtir. 

 Aristo , halkla iliĢkilerin ilk kitabını bu dönemde yazmıĢtır. ( ġatır, 2003: 

106). “Rhetoric” isimli bu kitap dönemin koĢullarına göre halkla iliĢkiler yönünde 

çok çarpıcı örnekler ortaya koymuĢtur. Kitabın ilk kitap olarak ileri sürülmesinden 

bu yana ise, halkla iliĢkilerin bir meslek olarak geliĢmesinin rastgele yürütülen 

iĢlerden, araĢtırılması, planlanması, değerlendirilmesi gerekli bir meslek olarak ele 

alınmasıyla mümkün olabileceğinin farkına varılmıĢ ve o dönemden bu yana oldukça 

hızlı ve hareketli bir geliĢme dönemi geçirmiĢtir. 

2.3. ORTAÇAĞ AVRUPASI VE HALKLA İLİŞKİLER 

Ortaçağ Avrupası‟nda halkla iliĢkiler kavramı olumlu anlamda güçlenmiĢtir.  
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Ortaçağ‟da Hrıstiyanlığın büyümesiyle birlikte halkla iliĢkiler kavramı da 

önem kazanmıĢtır. Misyonerler çoktan halkları etkilemek için yoğun çaba içine 

girmiĢlerdi. 1181 yılında doğan Fransis Assisi, babasının servetini fakirlere yardım 

amacıyla kullandı. Bu çabalarını geliĢtirerek, Hristiyanlığı Avrupa‟da ve 

Ortadoğu‟da yaymak için kullandı. 1226 yılında öldüğünde Fransiskenler olarak 

bilinen takipçileri bu faaliyetleri sürdürerek günümüze kadar ulaĢmasını sağladılar. 

(alıntılayan Özer;2012:21).  

Bu fedakarlık halkla iliĢkilerin Avrupa‟da geliĢme göstermesindeki belki de 

en önemli adımlardan biriydi. 

Fransiskenlerin misyonerlik faaliyetlerinde etkin halkla iliĢkiler teknikleri 

kullanarak toplumu etkilemesi dünyanın diğer bir çok bölgesinde misyonerler için 

ilham kaynağı olmuĢtur (Özer, 2012:21). Bir çok  teknikle halkla iliĢkileri 

geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Halkı etkilemenin çeĢitlendirilmiĢ uygulamalarla 

mümkün olabileceğini düĢünmüĢ olmalılar ki halkla iliĢkilere yönelik faaliyetlere hız 

vermiĢlerdir. 

 Ortaçağ Avrupası‟nda yaĢanan teknolojik geliĢmelerle birlikte halkla 

iliĢkiler faaliyetleri hızlı bir geliĢme sürecine girmiĢtir. Bu kapsamda, halkla 

iliĢkilerin bir bilim olarak geliĢmesindeki en önemli adım 1440 yılında matbaanın 

keĢfi ile olmuĢtur (Tortop, 1997:13) 

 Bu dönemde halkla iliĢkiler örnekleri olarak nitelendirilebilecek faaliyetler 

ve geliĢmeler basının ortaya çıkmasıyla daha bir hız kazanmıĢtır. 1446 yılında, 

Gutenberg‟in hareketli baskı makinesini icat etmesinden sonra, el ilanları ve 

broĢürlerle, haber verme ve bilgilendirme faaliyeti olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bu teknolojik icada, yaklaĢık 500 yıl sonra radyo ve televizyon eklenmiĢtir 

(alıntılayan Özer:2012:21). 

 Her geçen gün teknolojinin ilerlemesi halkla iliĢkilerin de aynı hızda 

ilerlemesindeki en önemli etken olarak gösterilebilir. 
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2.4. 19. VE 20. YÜZYILDAKİ GELİŞMELER 

Teknolojinin hızla geliĢme göstermesi halkla iliĢkiler çabalarını daha teknik 

uygulamalarla Ģekillendirme Ģansını kazandırmıĢtır. 

Avrupa‟da 1848 yılında somut olarak baĢlayan sanayi devrimiyle birlikte bir 

çok ülkede hızlı ve seri üretim artmıĢtır. Bunun sonucu olarak da ekonomik ve sosyal 

değiĢim hızlanmıĢtır. Toplumlar da bu hızlı değiĢime ayak uydurmak zorunda 

kalmıĢlardır. Bu değiĢim tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. 

1789 Fransız Devrimi‟nin getirdiği milliyetçilik havası, imparatorlukların 

yıkılarak yerini milli ve bağımsız devletlere bırakmasına sebep olmuĢtur. Teknolojik 

geliĢmeler  de bu değiĢimden nasibini almıĢ, haberleĢme ve ulaĢım hızlanarak 

küreselleĢme sürecine girmiĢtir. Böylece kitle haberleĢme araçları zamanla insanları 

kontrol altına almıĢ ve insanları çevresindeki her türlü değiĢimden haberdar olacak 

hale getirmiĢtir (alıntılayan Özer 2012:22). 

Artık planlı ve etkili halkla iliĢkiler çalıĢmaları yürütmek zorunlu hale 

gelmiĢtir. 

Bu dönemde çağdaĢ anlamda ilk halkla iliĢkiler departmanını ABD‟de 1889 

yılında George Westinghouse, kendi elektrik Ģirketi içinde meydana gelen bir kriz 

esnasında kurmuĢtur. Bu sırada yaĢanan kriz karĢısında Westinghouse alternatif 

akımı, rakibi General Elektrik Ģirketinin kurucusu, mucit Edison ise doğru akımı 

savunuyordu. Ġdam cezasında kullanılan elektrik sandalyede alternatif akım 

kullanılıyor diyerek Westinghouse‟u aĢağılayan Edison‟a karĢılık Westinghouse 

basın sözcüsü olarak yetenekli bir gazeteci olan Heinrich‟i görevlendirmiĢ ve 

böylelikle basın ile bilgi alıĢveriĢini kontrol altında tutarak, rakibine karĢı mukayeseli 

bir üstünlük elde etmiĢtir (Ertekin, 1995:3). Bu olay tarihe somut bir halkla iliĢkiler 

baĢarısı olarak geçmiĢtir.  

Takip eden dönemlerde halkla iliĢkiler faaliyetleri planlı faaliyetlerle 

yürütülmeye devam etmiĢtir. 

1920‟li ve 1930‟lu yıllardaki ekonomik buhranlar sonunda halkla iliĢkiler 

uygulamalarının önemi artmıĢ ve planlı propaganda kampanyalarının sayısında bir 
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çoğalma gözlemlenmiĢtir. Bu dönemde artan kamuoyunu ölçmeye yönelik eğilimler, 

kamuoyunun davranıĢlarını yönlendirmek ve incelemek için araçsal araĢtırmaların 

kullanılmasını gündeme getirmiĢtir. Böylelikle halk ve onun düĢünceleri bilimsel 

çalıĢmanın nesneleri olarak rutin bir içimde izlenmeye baĢlanmıĢtır (Becerikli, 

2003:17). 

Kamuoyu araĢtırmaları halkla iliĢkiler baĢarılarını gösterdiği gibi, 

kamuoyunun faaliyetlerden etkilenme derecelerini de ölçmeye yarıyordu. 

1929 yılında görülen Büyük Bunalım‟la birlikte özel kesim kardan baĢka bir 

Ģey düĢünmemiĢ olmasının cezasını çekmeye baĢlarken bu arada kamu yönetimi de, 

toplumsal sorunların bir bütün içinde ele alınması gerektiği noktasından hareketle 

yeni çözümler peĢinde koĢmaya baĢlamıĢtır. ĠĢte halkla iliĢkiler açısından 1929 

Büyük Bunalımı‟nın en önemli sonucu da bu noktada oluĢmuĢtur (Özer,2012 :22).  

Oysa yapılması gereken birbirinden farklı yaklaĢımlarla sürecin 

değerlendirilmesi gerektiğiydi ve 1929 Büyük Bunalımı, insanı farklı bir yaklaĢımla 

değerlendirmek gerektiği konusundaki bir zamandır devam eden akademik görüĢlere 

haklılık kazandırmıĢtı. 

Sonunda hükümetlerden de gelen büyük destekle bilimsel araĢtırmalara 

girilmiĢ ve toplumsal sorunların çözümünde farklı yöntemler kullanılması 

önerilmiĢtir. Üniversitelerden alınan görüĢler doğrultusunda yeni programlar 

uygulamaya konularak (Kazancı, 1998:7-8 ) halkla iliĢkiler faaliyetlerinin bilimsel 

çerçevesi belirlenmiĢtir.  

Bütün bu geliĢmeler baĢta Amerika BirleĢik Devletleri olmak üzere geliĢmiĢ 

ülkelerde 1930-1940 „lı yıllar arasında halkla iliĢkilerin bir meslek olarak 

benimsenmeye baĢlanmasını sağlamıĢtır. Bu dönemde halkla iliĢkiler sınırlı sayıdaki 

iletiĢim araçlarıyla ve tercihleri çok çeĢitli olmayan hedef kitleleriyle dar amaçlar 

çerçevesinde yürütülen tanıtım faaliyetlerini içermekteydi. Bu sebepten, yapılan 

çalıĢmaların halkla iliĢkiler çalıĢmaları olarak algılanabilmesi pek mümkün değildir. 

Çünkü, örgütlerin içinde bulunduğu çevreye karĢı sorumlu olmalarını, yani karar 

verme sürecinde, kiĢisel, kurumsal, karar ve faaliyetlerin tüm sosyal sistem üzerinde 

yaratabileceği olası etkilerini değerlendirme süreci olarak tanımlanan sosyal 
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sorumluluk (ġatır, 2003:17) henüz örgütlerin gündemine oturmamıĢtı. Bu durum 

doğal olarak halkla iliĢkilerin toplumun geneline hakim olabilecek bir yapıya 

bürünmesini engelledi. Ancak ABD soruna çözüm arama yollarına gitti ve bu sorunu 

kısa sürede çözen baĢta ABD olmak üzere, geliĢmiĢ ülkeler, kısa sürede halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinden  hem örgütsel hem de toplumsal katkı sağlamaya baĢladılar.  

Halkla iliĢkiler faaliyetleri ABD ve geliĢmiĢ ülkelerin büyük bir kısmında çok 

olumlu sonuçlar doğurmaya baĢlayınca bu alana yönelim artıĢ göstermiĢtir. Bu artıĢ 

halkla iliĢkilerin hem meslek olarak seçilmeye baĢlanması hem de halkla iliĢkilere 

verilen önemin özel ve kamu kesiminde artmasıyla gözlemlenmiĢtir. 

Bu süreci daha iyi analiz edebilmek için geliĢmiĢ ülkelerdeki halkla iliĢkiler 

uygulamalarının tarihsel geliĢime ayrıntılı olarak bakmak gerekir. 

3. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HALKLA İLİŞKİLER 

Modern anlamda halkla iliĢkiler 19. Yüzyılda ABD ve Avrupa‟da hemen 

hemen eĢ zamanlı olarak ortaya çıkmıĢtır (Becerikli, 2005:51). 

Gerek teorik bilgi açısından gerekse pratik uygulamalar düzeyinde halkla 

iliĢkilerin tün dünyadaki geliĢim seyri incelendiğinde Amerika BirleĢik Devletleri 

öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu ülkedeki halkla iliĢkiler açısından geliĢmeler bu 

kavramın tarihi olarak da kabul edilebilir. Ancak, her ne kadar Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde Halkla iliĢkilerin geliĢim sürecini inceleyecek olsak da, sürecin 

tamamının doğru analiz edilebilmesi açısından dünyadaki diğer bölgelerin 

durumlarına da bakmak gerekir. ÇalıĢmamın bu aĢamasında, ABD, Ġngiltere, Fransa, 

Almanya‟daki halkla iliĢkilerin geliĢim sürecini inceleyeceğiz. 

3.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)’DE HALKLA İLİŞKİLER  

ABD modern anlamda halkla iliĢkilerin ortaya çıktığı, hem akademik hem de 

uygulamada onu var eden bilgi birikiminin, siyasal, toplumsal ve ekonomik Ģartların 

ortaya çıktığı ilk yerdir (Becerikli, 2005:54). 
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ABD‟de halkla iliĢkiler Avrupa‟dan bağımsız bir Ģekilde geliĢmiĢtir. 

Avrupalılar halkla iliĢkilerin nedenleri ve niçinleri ile daha çok ilgilenirken, 

Amerikalılar halkla iliĢkilerin etkilerini araĢtırmalarına konu etmiĢlerdir. Bu durum 

halkla iliĢkilerin farklı ülkelerde çok yönlü olarak geliĢmesini sağlamıĢtır. 

Halkla iliĢkiler teorisini geliĢtirilmesiyle ilgili önemli katkılar, Avrupalı 

yazarlar tarafından yapılmıĢtır. Sigmund Freud‟un kitle psikolojisi üzerine görüĢleri, 

yeğeni Edward Bernays‟ın görüĢleriyle desteklenmiĢ, böylelikle halkla iliĢkilerin 

teorik zemini belirlenmiĢtir. 

Alman düĢünür Jurgen Hebermas‟ın eserlerinin Ġngilizceye çevrilmesiyle 

birlikte, düĢünürün fikirlerinin  ABD üzerinde önemli etkileri olmuĢtur. Habermas‟ın 

simetrik iletiĢim, söylem, karĢılıklı anlayıĢ, diyalog ve konsensüs üzerine 

görüĢlerinin tümü, bu kavramları kullanan halkla iliĢkiler teorisinin geliĢmesine 

önemli katlılar sağlamıĢtır (Becerikli, 2005:52).  

 Böylelikle Avrupa ve ABD halkla iliĢkiler konusunda teorik açıdan 

birbirini beslemiĢtir. 

3.1.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 

ABD halkla iliĢkiler kavramının en hızlı biçimde geliĢtiği ülkedir. 

ABD‟de halkla iliĢkilere yönelik ilk geliĢme, 3. ABD BaĢkanı Thomas 

Jefferson‟un (1743-1826) faaliyetlerinde halkla iliĢkiler uygulamalarına yer vermiĢ 

olmasıdır. O dönemde gerçekleĢmiĢ halkla iliĢkilere yönelik gerçekleĢmiĢ bir olayı 

örnek verecek olursak; San Fransisco demiryolunun açılıĢında seçkin davetliler 

nezaretinde bir program düzenlenmiĢ, programın detayları, iĢ adamlarına, 

politikacılara, gazetecilere gönderilmiĢtir (alıntılayan Özer 2012:24). Bu örnek, 

bugünkü uygulamalara çok  benzer olması sebebiyle, bu tarz uygulamaların ilk 

örnekleri arasında yer almaktadır. 

BaĢkan Jefferson, bu dönemde, bir kongre bildirisinde halkla iliĢkiler 

teriminden bahsetmiĢtir. 1807 yılında Jefferson‟un ülkenin dıĢ iliĢkileri ile ilgili 

olarak kullandığı halkla iliĢkiler deyimi, bugünkü anlamına en yakın biçimde Yale 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nde Dormen Eaton (ĠĢler, 2007:81) isimli bir avukat 
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tarafından 1882 yılında “halkla iliĢkiler ve mesleğin görevleri” deyiĢiyle, halka 

yararını dile getirmek için kullanılmıĢtır (Peltekoğlu, 2007:91). Bu ifade ile artık 

halkla iliĢkiler kavramından  bugünkü anlamıyla söz edilmeye baĢlanmıĢtır.  

ABD‟de 1913 yılında çıkarılan bir yasaya reklamcılara hükümet 

kaynaklarından ödeme yapılması Kongre‟nin onayına bağlanmıĢtır. Bu tarihten sonra 

halkla iliĢkilerle uğraĢanlara “enformasyon müdürü” denilmeye baĢlanmıĢtır. Bu 

geliĢmeler zamanla ABD Kongresinde her üyenin bir basın sekreterinin olmasıyla 

sonuçlanmıĢtır (alıntılayan Özer:2012:25).  

Bu durum halkla iliĢkiler kavramının siyasette de ne kadar önemli olduğunun 

kavranmaya baĢlandığının bir göstergesidir. Basın sekreteri olarak görevli olan bu 

halkla iliĢkiler görevlileri halkla iliĢkileri etkili biçimde kullanmanın yolları 

konusunda üyelere yardımcı olmaktaydılar. 

Ülkede 1917 yılında 1. Dünya SavaĢı‟na girilmesi önce halktan saklanmıĢ, 

daha sonra halkla iliĢkilerin önemi paralelinde kurulan “Halk Enformasyon 

Komitesi” aracılığı ile ayrıntılar konusunda halk bilgilendirilmiĢtir (Tortop, 

1997:14). Son derece önemli bir olayın konusunda uzman bir komiteye bırakılması 

çok yerinde bir karar olmuĢ ve böylelikle halkın tepkisi kontrol altında 

tutulabilmiĢtir. 

Bu süreçte ABD‟de halkla iliĢkiler konusunda tüm kuruluĢlar etkin olmaya 

çalıĢmıĢlardır. Halkla iliĢkilerin yararlarının anlaĢılmasıyla birlikte, söz konusu 

uygulamalar sürekli olarak geliĢmiĢtir. Ülkede 1920 yılında kurulan Halkla ĠliĢkiler 

DanıĢma Ajansı bu alanda sürecin ivme kazanmasına yol açmıĢtır. 1923 yılında New 

York Üniversitesi‟nde halkla iliĢkiler dersleri verilmeye baĢlanmıĢ, 1924 yılında ise 

ülke dıĢında Fransa‟da ajansın bürosu açılarak Fransız iĢ adamlarına ülke hakkında 

danıĢma hizmeti verilmeye baĢlanmıĢtır. Zamanla Harvard, Yale ve Columbia 

Üniversiteleri‟nde halkla iliĢkiler dersleri okutulmaya baĢlanmıĢtır (Tortop, 

1997:14). 

Üniversitelerde verilen halkla iliĢkiler dersleri teorik anlamda kavramın 

anlaĢılmasını sağladığı gibi, insanların bu kavram üzerine eğilmelerini de sağlamıĢtır.  
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Halkla iliĢkilerin geliĢimine,  aynı dönemde, önemli katkılar gelmiĢtir. 

Ülkede 1929 Büyük Bunalımı‟nın baĢlamasından ve sürüp gitmesinden sorumlu 

tutulan kapitalizmi temize çıkarmak için büyük bir kampanya baĢlatılmıĢtır. 

Dönemin baĢkanı Franklin Delano Roosevelt‟in New Deal Programından sonra 

serbest teĢebbüsün değerine olan inancı Amerikalılara yeniden aĢılamak için yoğun 

çaba harcanmıĢtır. Bu süreçte çok sayıda halkla iliĢkiler araç ve yönteminden 

yararlanılmıĢtır. Bu çaba artan bir oranda günümüze kadar sürmüĢtür (Kazancı, 

1999:11).  

 Halkla iliĢkilerin geliĢim sürecindeki en önemli çabalar belki de o dönemde 

yaĢanmıĢtı.  

Amerikan halkla iliĢkiler uzmanları meslek örgütleri olan, Amerikan Halkla 

ĠliĢkiler Topluluğu „nu (PRSA) 1948 yılında kurması, ABD‟de halkla iliĢkilerin 

geliĢiminde büyük bir ivme yaratmıĢtır. Bu örgüt, günümüzde 20.000 üyesiyle en 

büyük meslek örgütü konumundadır. Merkezi Newyork‟ta bulunan örgüt, Amerikan 

Halkla ĠliĢkiler Öğrenciler Örgütü‟nü de bünyesinde bulundurmaktadır. Bunun 

dıĢında da halkla iliĢkiler alanında ülkede çok sayıda halkla iliĢkiler örgütü 

bulunmaktadır (Becerikli, 2005:68). 

ABD‟de halkla iliĢkiler sürekli geliĢirken, bu süreç uluslar arası platformlara 

da yansımıĢtır. ABD‟nin uluslararası halkla iliĢkileri, sistematik ve merkezden 

yönetilir halde vurgulaması, 1953‟te ABD BaĢkanı Dwight David Eisenhower 

tarafından kurulan Amerikan Enformasyon Servisi‟nce yönlendirilmeye baĢlanmıĢtır.  

ABD halkla iliĢkiler sürecini en baĢından beri sistemli bir Ģekilde 

yürütmüĢtür. Bu kavramın ABD‟de hızlı bir Ģekilde ilerlemesinin en önemli sebebi 

kavramın erken dönemlerde öneminin anlaĢılmıĢ olması ve üzerine yapılan tüm 

çalıĢmaların ciddiyetle yürütülmüĢ olmasındandır. 

Amerikan Enformasyon Servisi‟nin amacı, diğer ulusların insanlarına 

Amerika‟nın hedeflerini ve politikalarını anlatmak, Amerikan yaĢamının bir resmini 

çizmektir. Ajansın faaliyetleri 6 birim tarafından yürütülmüĢtür. Bunlar; Basın ve 

Yayın Birimi, Voice of Amerika, televizyon, film, sergi ve kitapları içeren 

enformasyon merkezi ve özel iĢbirliği birimleriydi. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
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KuruluĢ amacını yerine getirebilmek için Enformasyon Servisi, okur yazarlık 

oranı yüksek ülkelerde basılı materyalleri yoğunlukla kullanırken, okur yazarlık 

oranı düĢük ülkelerde filmler, slaytlar, sergiler ve çizgi filmler kullanarak (Becerikli, 

2005:67) Amerikan politikalarını yaymaya çalıĢmıĢtır. Bu çaba bile ABD‟nin halkla 

iliĢkiler kavramı üzerine ne kadar ciddiyetle eğildiğinin bir göstergesidir. 

ABD‟de ortaya çıktığı Ģekliyle halkla iliĢkilerin ciddi bir yönü müĢteriye 

ahlaki danıĢmanlık ve sosyolojik eğitim hizmeti sunmaktı. ABD‟de bu alandaki ilk 

çalıĢmalardan biri olan Earl Newsmon, dikkatle seçtiği müĢterilerine Gustave 

LeBon‟un “Yığınların Psikolojisi”, adlı klasik yapıtını okumaya zorlar, onları 

ülkelerin ve iĢ dünyasının artık krallar tarafından yönetilmediğine, halkın egemen 

olduğuna ve hoĢnut edilmesi gerektiğine inandırırdı. Kaldı ki, tarihin çok eski 

dönemlerinde, krallıkların hüküm sürdüğü dönemlerde bile halkın takdirini 

kazanmaya, halkı etkilemeye yönelik çabalar içine girildiğini daha önceki 

bölümlerde de görmüĢtük. 

Uçak yapımcılarıyla hava yolları hesabına çalıĢan halkla iliĢkiler 

danıĢmanları, müĢterilerini açık ve dürüst olmaya çağırarak kaza ortamı ve nedenleri 

konusunda bilgi vermelerini önerirlerdi. Yine de halkla iliĢkilerin bu yönü bazı çıkar 

kaygıları ve bazı karĢı çıkıĢlar yüzünden engellendi. Küçük bir grup halkla iliĢkiler 

uzamanı da suskunluk ve gizliliğin aleyhte reklama verilecek en doğru tepki 

olduğunu savundu (alıntılayan Özer; 2012:26). Halkla iliĢkilere yönelik bu ve bu gibi 

durumlar hemen hemen her alanda söz konusuydu. Bu karĢılıklı savunuların halkla 

iliĢkilerin geliĢime büyük katkı sağladığı ilerleyen dönemlerde açıkça görülmüĢtür. 

Son yıllarda bazı yorumcular ABD‟de halkla iliĢkilerin yerini yaygın bir 

Ģekilde kullanılan kurumsal iletiĢime bıraktığını iddia etmektedirler. Kurumsal 

iletiĢim, hedef kitleleriyle karĢılıklı yarar anlayıĢı içinde ve rekabete dayalı bir 

ortamda, kurum ve hedef kitleleri için avantaj geliĢtiren stratejik bir yönetim 

sürecidir (Özer, 2012:26). Bu yönetim süreci belli bir stratejiyle ilerlemeyi, hedef 

kitleleri etkilemeyi ve karĢılıklı yarar sağlamayı ifade eder. 

Uygulamacıya düĢen görev, kuruluĢ ve iliĢkide olduğu tüm hedef kitlelerle 

sağlam bağlar kurup geliĢtirmeye yönelik çabalarını, yönetimin desteğini de 
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sağlayarak sürdürmeye çalıĢmak olarak ifade edilebilir. Buradaki iletiĢim stratejisi, 

hangi iletiĢim yöntemleri ile hangi hedef kitlelere ulaĢıldığının ve nerelerde baĢarılı 

olunup nerelerde yetersiz kalındığının ifadesidir (ġatır, 2003:108) 

Halka iliĢkilerin günümüzde artan etkinlik ve yaygınlığının ABD‟deki önemli 

nedenleri, demokratik geliĢmeler, iletiĢim alanındaki yenilikler ve verimlilik 

düĢüncesindeki geliĢmelerdir. Ülkede, modern geliĢim ve küreselleĢen dünya 

ekonomisinde profesyonel halkla iliĢkiler danıĢmanlığı, büyük Ģirketler ve 

holdinglerin uzman bürolarının halkla iliĢkiler ajanslarıyla iĢbirlikleri, dünyada diğer 

ülkelere öncülük etmektedir (alıntılayan Özer;2012:26).  

ABD‟nin en baĢından beri halkla iliĢkilere verdiği önem gözlemlenince öncü 

ülke olarak yer alması sürpriz değildir. 

Medya, reklamcılık ve pazarlamanın geliĢimiyle beraber, bu sürece dünyanın 

en geliĢmiĢ teknolojik altyapısının da desteğiyle, ABD‟deki halka iliĢkiler tüm 

dünyaya yön vermektedir (Özer, 2012:27). 

3.1.2. ABD’de Halkla İlişkiler Tarihi Üzerinde IVY Lee’nin Katkıları 

ABD‟de halkla iliĢkiler tarihi anlatılırken, Ivy Lee‟nin katkılarını anlatmadan 

geçmek doğru olmayacaktır. Hem ilk halkla iliĢkiler danıĢmanı olarak kabul edilmesi 

hem de halkla iliĢkilerin babası sayılması  sebebiyle, bu aĢamada kendisinden 

bahsetmek gereklidir. 

ABD‟de 1906 yılı halkla iliĢkilerin geliĢimi alanında milat olmuĢtur. 

Amerikalı zengin John Davison Rockefeller‟ın danıĢmanı Ivy Ledbetter Lee o 

dönemde Rockefeller adına büyük paralar harcayarak halkla iliĢkiler faaliyetleri 

yürütmüĢtür. Ivy Lee Ġlkeler Beyannamesi‟nde “Halka bilgi verilmelidir. Halkın 

çıkarına saygı gösterilmelidir. Halkın bilgi noksanlığı ve anlaĢmazlığını gidermenin 

tek yolu, açık kapı ve enformasyon hizmetinden yararlanmaktır “(Tortop,1997:14) 

diyerek, ABD‟de ve tüm dünyada halkla iliĢkiler tarihine damgasını vurmuĢtur.  

Bu dönemde Ivy Lee, iĢ anlaĢmazlıları sırasında maden iĢçilerine ve basına 

karĢı tutumlarıyla basının öfkesini çeken bir grup ABD‟li antrasit madeni 

iĢletmecisine halkla iliĢkiler konusunda danıĢmanlık yapmıĢtır. Lee, maden 
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sahiplerini tutum değiĢtirerek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya ikna 

etmiĢtir. Gazetelere de maden sahiplerinin basına her türlü bilgiyi vereceklerini 

iletmiĢtir (Özer, 2012:27). Aynı yıl Pennsylvania Demiryolu ġirketi adına da 

çalıĢmaya baĢlatmıĢ ve yeni bir uygulamaya giriĢerek demiryolu kazaları konusunda 

basına tam bilgi vermiĢtir. Böylece, henüz halkla iliĢkiler adıyla bilinmeyen bu 

alanın temel öğelerinden birini oluĢturmuĢtur (alıntılayan Özer 2012:27). Bu örnekler 

halkla iliĢkilerin açıklıktan ve Ģeffaflıktan geçtiğinin en önemli göstergeleridir. Ivy 

Lee‟nin halkla iliĢkilere yönelik bu görüĢleri halkla iliĢkileri besleyen en önemli 

öğelerin belirlenmesini sağlamıĢtır. 

Lee‟yi bu biçimde davranmaya iten, dönemin koĢullarına göre çok ileri 

sayılabilecek halkla iliĢkiler düĢüncesine sahip olmasıdır. Lee‟ye göre; kamuoyunu 

görmezlikten gelmek mümkün değildir. Halk, toplumdaki olaylardan mutlaka 

haberdar edilmeli, bunun için de halkla iliĢkiler sağlıklı biçimde yürütülmelidir. Bu 

tür iliĢkiler nitelikli bir hizmetle desteklenmeli, böylece hizmetin geliĢtirilmesi de 

sağlanmalıdır (Bülbül,2000:19). Dönemin koĢullarına göre bu görüĢler oldukça ileri 

görülse de bugün halkla iliĢkileri beslemesi yönünden değerini açıklıkla önümüze 

koymaktadır. 

Yukarıda da bahsedilen Ivy Lee‟nin kaleme aldığı ve basınla halkla iliĢkilerin 

abecesi sayılan “Declaration of Principles” (Ġlkeler Beyannamesi) aslında özel 

sektörde baĢlatılan, daha sonra da kamu sektöründe benimsenen uygulama için bir 

rehber niteliği taĢımıĢtır. Bu Ģekilde Lee ile birlikte ABD‟de halkla iliĢkiler basınla 

iliĢkiler aĢamasına geçmiĢtir. Ancak, bu aynı zamanda özel sektörün kamu yararı adı 

altında toplumun çeĢitli kesimleri üzerindeki kontrollerini tanıtma etkinlikleri ile 

sürdürme çabalarının örneklerini oluĢturmuĢtur (Uysal, 1998:13). 

Ivy Lee‟ye göre halkla iliĢkiler faaliyetlerinde, gizlilik yerine açıklık 

uygulanmalıdır. Halkla iliĢkiler ile reklamlar birbirine karıĢtırılmamalıdır. En iyi 

bilgi, doğru, gerçek bilgidir. ĠĢletmelerdeki iletiĢimde insan öğesine ve basınla 

iliĢkilere önem verilmelidir (TikveĢ, 2003:38).  

Ivy Lee, görüĢlerini belirtirken halkla iliĢkiler faaliyetlerinin açıklıkla 

uygulanmasının kurumlara çok olumlu geri dönüĢler sağlayacağını belirtmiĢtir. 
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Ancak halkla iliĢkileri geliĢtirmeye çalıĢırken abartılı hale getirerek reklam boyutuna 

geçirmemek gerektiğini savunmuĢtur. 

 Lee yaptığı iĢe “tanıtım” adını vermiĢ, halkla iliĢkiler deyimi ancak 1919 

yılında kullanmıĢ ve bu alanın da ilk uzmanı olmuĢtur. ÇağdaĢ halkla iliĢkiler 

uygulamalarının temel ilkelerini yaĢama geçiren ve meslekte 31 yıl çalıĢan Ivy Lee, 

1934 yılında bir Alman Ģirketinde danıĢmanlık yaparken ölmüĢtür (Bülbül, 2000:19). 

Ivy Lee‟nin arkasından halkla iliĢkiler ve propagandanın bir diğer öncüsü , 

Amerikalı  Edward Bernays‟ten bahsetmek Ģarttır.  

3.1.3. Edward Bernays’ın Halkla İlişkilere Katkıları 

Bernays, halkla iliĢkilerin öncülerinden biridir. Hatta kimilerine göre halkla 

iliĢkilerin babası sayılır. 1912 yılında Cornell Üniversitesi‟nden mezun olmuĢtur. 

New York‟ta bazı küçük gazete ve dergilerde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu dergilerden 

biri, zührevi hastalık konusu ile ilgili kamuoyunda tartıĢmalı bir piyesi desteklemeye 

karar vermiĢti. Bernays‟ın görevi ise, henüz o sıralarda evlerde bile tartıĢılmayan bu 

konunun, genel bir tiyatroda piyes olarak oynanmasını sağlamaktı. 

Bernays, konuya ilgi duyan doktorlara ve etkili New Yorklulara piyesin 

metnini göndererek onların desteğini aldı ve imzalarını istedi. Böylece sorunun 

ortaya çıkmasını sağladı. Bu imzaların dergide yayınlanmasından sonra halk söz 

konusu piyes için bilet almaktan çekinmedi ve oyun büyük bir baĢarı kazandı. 

Bernays bu yöntemi halkla iliĢkilerde sempozyum yöntemi olarak adlandırmıĢ ve 

sonraki çalıĢmalarında da kullanmıĢtır (Ertekin,1995:4). Ġyi yürütülen halkla iliĢkiler 

çalıĢmalarının tabu sayılan konuların bile üstesinden gelebileceğinin bir göstergesi 

olan bu örnek, aynı zamanda kamuoyunun olumlu katılımınının sağlanabileceğini 

göstermiĢtir. 

Bernays‟ın ün kazanması “Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi” isimli seri 

kitapları ile olmuĢtur. Tarım mühendisi iken tesadüfen halkla iliĢkiler çalıĢmalarına 

baĢlayan Edward Bernays 1917-1925 yılları arasında halkla iliĢkiler odaklı 28 kitap 

yazmıĢtır. Ġlk kitap 1923 yılında yayınlanmıĢtır. Bernays kitaplarında haber ve 
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reklam fonksiyonlarının, sosyal sorumluluk duygusunu ve etik kurallarını ele almıĢ, 

halkla iliĢkiler deyiminin yerleĢmesine de öncülük etmiĢtir (Bülbül, 2000:21). 

Bu çalıĢmalarıyla halkla iliĢkiler biliminin öncülerinden kabul edilen Bernays  

1923 yılında yayınlana kitabında, halkla iliĢkileri kamu ve organizasyon arasında 

uyumu ve anlayıĢı sağlama amacının bir aracı olarak betimlemiĢtir (Tellan, 2003:5). 

Bunun yanında Rıza Mühendisliği  ve Propaganda adlı kitaplarında halkla iliĢkileri, 

toplum uzmanlarının insan sürüsünü yönetmek için kullandığı bir sosyal bilim olarak 

tanımlamıĢtır. Bernays‟ın Rıza Mühendisliği isimli kitabı günümüzde siyasal halkla 

iliĢkilerin temel çalıĢmalarından birisi kabul edilmektedir. Kitapta ürettiği teori 

yoluyla, insanları çeĢitli, fikirleri ve programları desteklemeleri için bir araya 

getirmede bilimsel pratiklere ve denenmiĢ uygulamalara baĢvurulması gerektiği 

belirtilmektedir. “Mühendislik” sözcüğü bilimselliğe iĢaret ederken,” rıza” sözcüğü 

ise Bernays‟ın halkın etkisiz hale getirilmesi gerektiğine iliĢkin inancına iĢaret 

etmektedir (Becerikli, 2005:56). 

ABD‟de ilk halkla iliĢkiler dersi 1923 yılında New York Üniversitesi‟nde 

Bernays tarafından verilmiĢtir. Bernays bu derste “Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi” 

isimli kitabını okutmuĢtur (Becerikli, 2005:69). Ülkede halkla iliĢkiler alanındaki ilk 

kurs ise yine Bernays tarafından Cornell Üniversitesi‟nde aynı yıl verilmiĢtir. 

Bundan sonra ABD üniversitelerinde 300‟den fazla yaygın kurs açılarak halkla 

iliĢkilerin bugünkü aĢamasına gelmesi sağlanmıĢtır (Grunig-Grunig, 2003:344). 

Bernays, derslerinde halkla iliĢkilerin sorunları üzerinde de durmuĢtur. 

Edward Bernays, halkla iliĢkilerin en önemli sorunu olarak halkla iliĢkilerin 

ne olduğu ve ne yaptığı sorusuna tam olarak karĢılık getirilmemiĢ olmasını 

göstermektedir (Pala,2007:9). Bu çalıĢmasında Bernays, ayrıca halkla iliĢkiler için 

evrensel kurallarını sıralamıĢtır. 

Bernays‟ın halkla iliĢkilere getirdiği temel kurallar (alıntılayan Özer, 

2012:29): 

 Halkı anlamak için kiĢisel iliĢki için ilk koĢuldur. Masa baĢında oturmakla 

halk ve ilgilenilen kitle anlaĢılamaz. 
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 MüĢterilerin hiçbir mantığa dayanmayan kendini beğenmiĢlikleri olayların 

gidiĢini sık sık etkiler. Protokol ve müĢterilerin istekleri konusunda uyanık olmak 

gerekir. DavranıĢlar ve biçimselliğe uyma, kiĢiler arası iliĢkilerde önemli rol oynar. 

 Hangi kitle ile uğraĢacaksanız, onu iyice incelemeli ve anlamaya 

çalıĢmalısınız. Kendinizi onların yerine koymak için çaba harcamanız gerekmektedir. 

 Hedef kitleyi iyice inceledikten sonra, onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla 

birlikte düĢünmelisiniz. 

 MüĢterilerinizle ustaca bir iliĢki kurmalısınız. Duygularınızın kararlarınızı 

etkilemesine izin vermemelisiniz. 

 Ġmkan bulduğunuz sürece kiĢisel ziyaretleri telefon konuĢmalarının önüne 

almalısınız. 

 Halkla iliĢkiler çabası, dolaysız olarak harekete geçirilmeden meydana 

gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir. 

 Ġnsanlar çok fazla beklenti içinde olduklarında, gerçekler karĢısında daha 

çabuk düĢ kırıklığına uğrarlar. MüĢteriyle iliĢkilerde ölçülü olmak gerekir. 

 Sözcüklerin arkasındaki anlamları dikkatle düĢünmek çok önemlidir.  

 Önceden yazılı izin almaksızın, hiç kimsenin yazı ve sözlerini 

kullanmayınız. 

 Ġyi niyet asla kendi baĢına bir amaç olarak düĢünülemez. 

3.2. İNGİLTERE’DE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Ġngiliz halkla iliĢkiler uygulaması Batı Avrupa ülkelerinden daha çok 

ABD‟deki uygulamalara yakındır. Ġngiltere‟de modern halkla iliĢkiler endüstrisinin 

geliĢimi, yaklaĢık olarak yüz yıl önceye dayanmaktadır. Bu deneyim ABD‟deki 

uygulamayla oldukça benzer bir Ģekilde geliĢmiĢ ve halkla iliĢkilerle uğraĢan kiĢiler 

bu alanı toplumsal ve ticari geliĢmeleri yönetmenin ve sosyal kontrolün bir yöntemi 

olarak görmüĢlerdir (Becerikli, 2005:93). Burada da ABD‟de olduğu gibi iyi bir 

halkla iliĢkiler sisteminin kamuoyunu etkilemenin yanında tepkilerini kontrol altında 

tutmaya yönelik düĢünceler söz konusu olmuĢtur. 
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Halkla iliĢkiler geliĢmelerinden tamamıyla etkilenen Ġngiliz uygulamasına 

daha ayrıntılı bakmak gerekir. 

Dünyada örgüt içi halkla iliĢkiler çalıĢmalarında kullanılan ilk kurum içi dergi 

1840 yılında Ġngiltere‟de Lever KardeĢler tarafından Manchester Kooperatifinde 

pamuk iĢçilerine yönelik olarak çıkarılmıĢtır (Becerikli, 2005:92). 

Ülkede, örgütlü halkla iliĢkiler çalıĢmalarının ilk örnekleri ise, 1911 yılında 

Lloyd George‟un direktifleriyle Ulusal Sigorta AnlaĢması‟nı açıklayan Sigorta 

Komisyonu‟nun çabalarında somutlaĢmıĢtır. 1914‟te 1. Dünya SavaĢı‟nın  baĢlaması, 

Ġngiltere‟de ve denizaĢırı ülkelerdeki resmi tanıtım faaliyetlerinde hızlı bir geliĢmeye 

yol açmıĢtır (Peltekoğlu, 2007:136). Ġngiltere diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi halkla 

iliĢkiler kavramının hızlı yükseliĢinden nasibini almıĢtır. 

Özellikle 1914‟te 1. Dünya SavaĢı‟yla birlikte halkla iliĢkiler faaliyetleri 

Ġngiltere‟de siyaset alanında yoğun biçimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ülkede 

özellikle, enformasyon yönetiminin gizli bir sistemle geliĢmesi açısından batılı 

demokrasiler arasında önde gelen bir yere sahiptir. Ġngiliz hükümetleri tarafından 

nispeten kapalı bir sistemin kullanılması, 1911‟deki “Resmi Sırlar Yasası” ve “Boer 

SavaĢı” hakkındaki bilginin sansürlenmesine kadar gitmektedir. Bu durum Ġngiliz 

devletinin açıklıktan ziyade gizlilik prensibiyle hareket ettiği zamanlarda, 1. Dünya 

SavaĢı hakkındaki bilgilerin kontrol edilmesi için “Resmi Basın Bürosu” 

kurulmasıyla sağlanmıĢtır (Becerikli, 2005:91). 

Bu dönemde, ayrıca Ġngiltere BaĢbakanı Lord George‟un 1912‟deki seçim 

kampanyasında halkla iliĢkiler yöntemlerine baĢvurması da dikkat çekicidir. 

Ġngiltere‟nin ilk halkla iliĢkiler uzmanı Sir Stephan Tarrents‟dir. Ülkede ilk halkla 

iliĢkiler deyimi de 1932 yılında kullanılmıĢtır. 2. Dünya SavaĢı sırasında 1939- 1945 

yıllarında devlet tarafından yürütülen kampanyalarda mesleğin yerleĢmesi 

sağlanmıĢtır. Ülkede 1946‟da “Merkezi Enformasyon Bürosu” kurulmuĢ ve mevcut 

hükümetin tanıtımı bu merkezden yapılmaya baĢlanmıĢtır (Bülbül,2000:26). Bu 

yıllardan sonra halkla iliĢkiler bir meslek olarak da ülkede yerini almaya baĢlamıĢtır. 

Ülkede halkla iliĢkilerin geliĢim sürecinde, hakla iliĢkilere ayrılmıĢ hükümet 

dairelerinin ilk örneği sayılan “Ġmparatorluk Pazarlama Kurulu” da önemli çalıĢmalar 
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yapmıĢtır. Kurul, ülkede ticareti geliĢtirmek için 1924-1933 yılları arasında geniĢ 

çapta reklam uygulamalarına baĢvurmuĢtur (alıntılayan Özer, 2012:30). Halkla 

iliĢkilerin bir kolu olan reklam uygulamaları da ticareti geliĢtirmek adına uygulanan 

faaliyetler içine girmiĢtir. 

Günümüzde halkla iliĢkiler uzmanları, ülkenin 2. Dünya SavaĢında edindiği 

tecrübelerle dikkat çekiyorlar. Ancak uzmanlar bu dönemde çok yaygınlaĢan 

faaliyetlerinin bir türlü ABD‟deki aĢamaya ulaĢmadığına da (alıntılayan Özer, 

2013:31) dikkat çekiyorlar. 

Ġngiltere‟de özel sektörde halkla iliĢkilerin baĢlangıcı ise 1930‟lu yıllara 

rastlar. Bu tarihlerde ülkelerde halkla iliĢkiler alanında önemli çalıĢmalar yapan Sir 

John Eliot, Güneydoğu tren yolları için halkla iliĢkiler uzamanı olarak çalıĢmıĢtır. Bu 

dönemde Ġngiltere‟deki 30 politeknik okulundan biri olan Dorset Enstitüsü, Ġngiltere 

ve Kuzey Ġrlanda‟da halkla iliĢkiler alanında faaliyet gösteren ilk lisans programını 

baĢlatmıĢtır (Becerikli,2005:91). 

Ülkede halkla iliĢkiler alanında en kayda değer geliĢme, 1948 yılında kurulan 

“Halkla iliĢkiler Enstitüsü”dür (Tortop, 1997:18). Çok sayıda üyesi ve çalıĢanı olan 

bu kuruluĢ, ülkedeki halkla iliĢkiler faaliyetlerinin geliĢiminde öncü rol oynamıĢtır. 

Enstitü bünyesinde yerel ve merkezi hükümetin, silahlı kuvvetlerin, ticari örgütlerin, 

endüstrinin ve danıĢmanlık firmalarının temsilcileri yer almıĢtır. Örgüt, Ġngiltere‟deki 

halkla iliĢkiler statüsünü korumayı, yükseltmeyi ve halkla iliĢkilerle ilgili 

uygulamaların standartlarını artırmayı hedeflemiĢtir (Becerikli, 2005:93). Bu 

amaçları yerine getirmeye çalıĢan örgüt halkla iliĢkiler tanımını yapmıĢ ve planlı 

çabalar içerisinde uygulamalarını yerine getirmiĢtir. 

Ġngiltere Halkla ĠliĢkiler Enstitüsü (IPR) tarafından “bir kuruluĢ ile hedef 

kitlesi arasında iyi niyet, karĢılıklı anlayıĢ, iliĢkilerin sürdürülmesi amacını güden ve 

bu amaçla önceden planlanmıĢ çabalar” olarak tanımlanan halkla iliĢkiler, ülkede 

1990‟ların baĢından itibaren ekonomik ve sosyal alanda bir çok yeni trendin 

(teknoloji, küreselleĢme, medya ve hükümetlerin zengin kaynaklara sahip oluĢu, sivil 

toplum örgütlerinin baskısı gibi) yaĢamasıyla birlikte, halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

etkinliğini ve sosyal sorumluluğunu artırmak için iyi niyetten baĢka hedeflere de 
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ulaĢabilmeyi amaçlamıĢtır (ġatır,2003:107). Bu farklı bakıĢ günümüzde Ġngiliz 

halkla iliĢkiler uygulamalarının kapsamını geniĢletmiĢ ve kabul edilebilirlik oranını 

da artırmıĢtır (Özer,2012:31).  

Ġyi niyetli faaliyetler elbette ki halkla iliĢkiler uygulamalarında baĢarıyı 

sağlasa da teknolojinin getirdiği yeniliklerle bu kavramı beslemek en doğru yol 

olacaktır. IPR bu görüĢüyle  ve buna yönelik uygulamalarıyla kabul görme oranını 

yükseltmiĢtir. 

3.3. FRANSA’DA HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Fransa‟da halkla iliĢkiler, Anglo Sakson kültürüyle kıyaslandığında, bu 

alanda çalıĢan uzmanların çok güçlü olan kültür, iĢ ve basın gelenekleriyle mücadele 

etmek zorunda kalmaları nedeniyle, diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha yavaĢ 

ilerlemiĢtir (Peltekoğlu, 2007:140). Fransızların, yenilikler konusunda hassas 

davranmaları, reklamcıların güçlü muhalefeti, hükümetlerin basınla iliĢkiler 

konusundaki tutumu Fransa‟da halkla iliĢkilerin ilerlemesine engel olmuĢtur 

(Becerikli, 2005:89). Fransızların tutucu tavrı halkla iliĢkiler kavramı üzerinde de 

etkisini göstermiĢ diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha yavaĢ bir ilerleme söz konusu 

olmuĢtur. 

Engel olan bir çok etkene rağmen,  ülkede halkla iliĢkilerin ilk nüveleri 

sayılabilecek faaliyetlere oldukça erken dönemlerde rastlanmıĢtır. Fransa‟da halkla 

iliĢkilerin üst düzeye çıktığı dönem Kral 14. Louis zamanında olmuĢtur. 54 yıllık 

hakimiyeti döneminde tam bir imaj üreticiliği yapmıĢtır. KiĢiliği, yaĢamı, hayat 

hikayesi hep kamuoyunun önünde onun istediği gibi olmuĢ ve Büyük Louis imajı bu 

Ģekilde yaratılmıĢtır. Krala bu imajı oluĢturabilmek için gazeteler bastırılmıĢ, okullar 

yapılmıĢ, kaleler inĢa edilmiĢ, doğum günü ve savaĢ zaferleri büyük törenlerle 

kutlanmıĢtır (Kunczik, 2003:402). Çok çarpıcı bir örnek olarak kabul edilebilecek bu 

durum halkla iliĢkilerde doğru adımlar atılmasıyla bir kiĢinin getirilebileceği noktayı 

göz önüne sermektedir. 

 Çok Ülkede 1789 Fransız Ġhtilali halkla iliĢkiler faaliyetlerinde çok önemli 

yeri olan kamuoyunun önemini açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur (Özer, 2012:33).  
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Fransa‟da halkla iliĢkilerin geliĢimine Napolyon da büyük katkı sağlamıĢtır. 

“Haklı olmak için iyi olanı yapmak yeterli değildir. Yönetilenlerin de inandırılması 

gerekir” diyen Napolyon (Tortop,1997:15) halkın gücünü çok iyi analiz etmiĢtir. Bu 

stratejisi için; hiyerarĢinin çeĢitli kademelerinde çalıĢanların fikirlerini tanımak, 

askerlerin gereksinimlerini ve morali hakkında ayrıntılı raporlar hazırlamak, 

karargahları ziyaret etmek, karĢılaĢtığı askerlerin isimlerini not etmek, böylece 

müdahalesini kiĢiselleĢtirmeye yarayan bir avantaj elde etmek, giriĢtiği 

kampanyaların nedenlerini anlatmak, halkın güvenini sağlamaya yönelen 

çalıĢmalarını, sözlerini ve eylemelerini yayınlayarak halka duyurmak (Tortop, 

1997:15) gibi günümüzün halkla iliĢkiler faaliyetlerinde çok sık baĢvurulan taktikler 

geliĢtirmiĢtir. Görülmektedir ki bugün sıklıkla baĢvurduğumuz bu yollar Napolyon 

tarafından da baĢarıyla kullanılmıĢtır. 

Fransa‟da modern halkla iliĢkilerin somut bir Ģekilde ortaya çıkması 1946 

yılına rastlar. Bu dönemde ülkede millileĢtirme hareketlerinin baĢladığı elektrik, gaz, 

kömür ve otomobil endüstrisi gibi alanlarda, büyük milli teĢebbüsler kurulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu dönemde 2. Dünya SavaĢı‟nın olumsuzlukları karĢısında yoğun 

verimlilik arayıĢları söz konusu olmuĢ, dolayısıyla bir çok uzman ABD‟ye gidip 

oradaki halkla iliĢkiler uygulamalarını öğrenmeye çalıĢmıĢlardır (Tortop, 1997:16). 

O döneme kadar halkla iliĢkilerin hızla ilerlemesinden gerekli payı alamayan Fransa 

uzmanlarının ABD‟de öğrenecekleriyle ülkelerinde önemli geliĢmeler 

sağlayabilecektir. 

Fransa‟da 1946 yılında ilk kez, bir Fransız petrol Ģirketi yetkili Janvry 

tarafından ABD seyahati sonrası Ģirket bünyesinde halkla iliĢkiler birimi 

kurulmuĢtur. Ardından diğer özel sektör ve kamu kuruluĢları da halkla iliĢkiler 

birimleri kurmaya baĢlamıĢlardır. 1955 yılında Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları 

bünyesinde halkla iliĢkiler birimlerinin kurulmasını önermiĢtir (Tortop,1997:16). 

Fransa‟da halkla  iliĢkiler, ticari ve endüstriyel giriĢimlerin sayısı 

gözlendiğinde önemli bir fonksiyon olarak ortaya çıkmıĢtır. Ülkede endüstriyel 

halkla iliĢkiler, 2. Dünya SavaĢı sonrası ortaya çıkan ekonomik geliĢme döneminde 

Charles Louis Blondel liderliğinde örgütlenen ve örgütlerde yerleĢik durumda olan 

geleneksel gizliği kırarak, kuruluĢların faaliyetlerinden kamuoyu haberdar etme 
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amacını güden küçük bir grup halkla iliĢkilerci tarafından baĢlatılmıĢtır (Özer, 

2012:33) 

Fransız hükümetlerinde halkla iliĢkiler uygulamaları 1959 yılında Ticaret 

Bakanlığı‟nın önerisiyle devreye girmiĢ, 1960 yılında ise Posta ve 

Telekomünikasyon Bakanlığı yarı zamanlı çalıĢtırmak üzere halkla iliĢkiler 

görevlilerini iĢe almıĢtır (Peltekoğlu, 2007:140). Bununla birlikte halkla iliĢkiler 

görevlileri kamusal alanda da görev almaya baĢlamıĢlardır. 

1955 yılında halkla iliĢkiler Fransa‟da geliĢimini kolaylaĢtırmak ve mesleki 

etik kodları konusunda halkla iliĢkiler uzmanlarına rehberlik etmek amacıyla 280 

kadar üye Fransa Halkla ĠliĢkiler Derneği kurulmuĢtur (Becerikli, 2005:89). Diğer 

ülkelerde olduğu gibi Halkla ĠliĢkiler Derneği‟nin kurulması, ülkedeki halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin geliĢiminde çığır açmıĢ ve bugünkü aĢamaya ulaĢılmasında büyük 

katkı sağlamıĢtır. 

3.4. ALMANYA’DA HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Almanya‟da halkla iliĢkilerin geliĢimi diğer ülkelere göre daha farlı bir 

yoldan olmuĢtur. 

Almanya‟da halkla iliĢkilerin geliĢimi çok büyük tarihi olayların geliĢimiyle 

gerçekleĢmiĢtir. Politik, ekonomik ve sosyal etkiler, Almanya‟da halkla iliĢkiler 

mesleğinin doğmasında önemli rol oynamıĢtır. Ülkede 19. Yüzyılın baĢından itibaren 

Alman Ġmparatorluğu‟ndan Weimer Cumhuriyeti‟ne, Nazi Rejimi‟nden 2. Dünya 

SavaĢı‟na ve 1990 yılında sosyalist ve demokratik iki devletin birleĢmesiyle son 

bulan geliĢmeler, halkla iliĢkilerin bugünkü aĢamaya gelmesinde temel dönüm 

noktaları olmuĢlardır (Bentele-Wehmeier, 2003:199,200).  

Almanya‟da halkla iliĢkiler faaliyetlerinin geçmiĢi Prusya dönemine kadar 

götürülmektedir. Prusya‟da 1841 yılında ilk politik basın birimi olarak “Kamusal 

Gazete Bürosu” kurulmuĢtur. Avrupa‟daki örnekleri açısından bu faaliyet ilk olma 

özelliği taĢımaktadır. Dönemin koĢullarına göre bu kuruluĢ sadece basını 

bilgilendirmek ve izlemek görevini yürütmemiĢ aynı zamanda basında yayınlanan 

yanlıĢ bilgiye dayalı olumsuz haber ve makalelerin yazılmasını engellemiĢtir 
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(Bentele-Wehmeier, 2003:199,201). Böylelikle halkla iliĢkilerin açıklık iĢlevini bir 

bakıma yerine getirmiĢtir. 

Almanya‟da ilk devlet kamu halkla iliĢkiler bürosu ise 1848 yılında 

kurulmuĢtur. KuruluĢ daha sonra 1851 yılında Merkezi Basın Bürosu” ismini almıĢtır 

(alıntılayan Özer, 2012:35). 

Almanya‟da halkla iliĢkiler faaliyetlerinin baĢlangıcı, ABD‟de olduğu gibi az 

sayıda giriĢimcinin halkla iliĢkilerini güçlendirme çabalarıyla ortaya çıkmıĢtır. 

Özellikle demiryolu sektöründe Ģirketler bu akıma öncülük etmiĢtir. (Özer,2012:35).  

Alman sanayisinin öncülerinden Krupp Ģirketler topluluğunun sahibi Alfred 

Krupp, 1866 yılında, gazeteler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmenin ve onlarla 

iyi iliĢkiler kurmanın gerekliliğini çarpıcı bir dille ortaya koymuĢtur. Ancak 

Krupp‟un bu düĢünceleri daha somut bir Ģekilde oğlu Friedrich Krupp tarafından 

uygulamaya aktarılabilmiĢtir. Friedrich  Krupp, Almanya‟da 1893 yılında ilk özel 

sektör halkla iliĢkiler bürosunun kurulmasını sağlamıĢtır. Bu geliĢmenin ardından 

1901 yılında ülkede Ģirketler bünyesinde çok sayıda halkla iliĢkiler birimleri 

kurulmaya baĢlanmıĢtır (alıntılayan Özer, 2012:35). Halkla iliĢkiler bir ağ halinde 

ülkede baĢ göstermeye baĢlamıĢtır. 

Almanya‟da bu geliĢmeler yaĢanırken Avrupa‟da 1. Ve 2. Dünya SavaĢları 

arasındaki dönemde halkla iliĢkiler üzerine önemli tartıĢmalar yapılmıĢ ve 1930‟da 

Berlin‟de düzenlenen 7. Alman Sosyoloji Kongresi‟nde bu tartıĢmalar, basın ve 

kamuoyuyla iliĢkilendirilerek doruğa ulaĢmıĢtır. 2. Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

akademisyenler Almanya‟da halkla iliĢkiler üzerine olan tartıĢmaları geniĢletmiĢler 

ve bugün bilinen halkla iliĢkiler kavramlarına ulaĢılmıĢtır (Becerikli, 2005:51). 

Almanya bu dinamik yapısıyla adeta Avrupa halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

geliĢimine, dönemin koĢulları paralelinde yön vermiĢtir. 

Almanya diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak kendi dönemsel Ģartları 

içerisinde halkla iliĢkiler uygulamaları içine zorunlu olarak girmiĢ ve bu zorunluluk 

bugün anladığımız anlamda halkla iliĢkiler kavramlarının oluĢturulmasını 

sağlamıĢtır. 
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Almanya‟da halkla iliĢkilerin geliĢimine dönem dönem bakmak ve bu 

biçimde bir değerlendirme yapmak da mümkündür. Almanya‟da halkla iliĢkilerin 

geliĢimini politik, ekonomik ve sosyal Ģartlarla sürekli ĢekillendirmiĢtir. Devlet 

tiplerinin değiĢimi, Alman halkla iliĢkiler tarihi üzerinde derin etkiler yapmıĢtır. 

Ülkede 1815- 1866 yılları arasında Alman Prens Devletleri ve özgür Ģehirlerin 

ittifakı ile oluĢturulan Alman Birliği ve 1918-1933 yılları arasında kurulan Weimer 

Cumhuriyeti ve ardından Hitlerin Nasyonal Sosyalist Diktatörlüğü halkla iliĢkilerin 

geliĢimini doğrudan etkilemiĢtir. Ülkede görülen ayrılıklara 1990 yılında son 

verilmiĢ ve Batı ile Doğu Almanya‟nın birleĢmesi, halkla iliĢkiler alanında yeni 

geliĢmelerin görülmesine yol açmıĢtır. (Özer,2012:35) 

Alman Halkla iliĢkiler tarihinin birinci dönemi 19. yüzyılın ortalarında 

baĢlamakta ve 1. Dünya SavaĢı ile birlikte sona ermektedir. Mesleğin geliĢimi olan 

bu dönemde ilk basın bürolarının kurulması, derneklerin oluĢumu, medya ile 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi, röportajlar, basın konferansları gibi faaliyetlerin yapılması 

söz konusudur (Özer,2012:35). 

Birinci dönem halkla iliĢkilerin meslek olarak kabul görüĢü ve geliĢimi 

üzerinedir. 

Weimer Cumhuriyeti döneminde (1918-1933) mesleğin ikinci dönemi olan 

birleĢme ve büyüme evresi gerçekleĢmiĢtir. Yeni sosyal Ģartlar, devletin parlamenter 

demokratik tipi, ekonomik bağımsızlığı, halkla iliĢkilerin farklı sosyal bölgelerde de 

uygulanmasına yol açmıĢtır. Pek çok kuruluĢ halkla iliĢkiler aracılığıyla geniĢ halk 

kesimlerine ulaĢma çabası içine girmiĢlerdir (Özer,2012:36). Ġkinci dönem, halkla 

iliĢkilerin üstün ve yönlendirici gücünün fark edildiği bir dönemdir.  

Halkla iliĢkilerin geliĢiminde üçüncü dönem Nasyonel Sosyalistlerin iktidarı 

ele geçirmeleriyle baĢlamıĢtır. Bu dönemde partinin ideolojik olarak her türlü 

faaliyeti kontrol etmesi, halkla iliĢkiler uygulamalarını derinden etkilemiĢtir. Bu 

dönem halkla iliĢkiler uygulamalarının en önemli özelliği manipülasyona dayalı bir 

siyasi propaganda aracı olmasıdır (Bentele-Junghagel,2003:27-29).   
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Bu dönem Nazi Almanyası‟nda halkla iliĢkilerin açıklık ilkesi saf dıĢı edilmiĢ 

ve tamamen istenilenlerin aktarıldığı olumsuz propagandaya yönelik uygulamaların 

söz konusu olduğu bir dönem yaĢanmıĢtır.  

Nazi Almanyası bu dönemde siyasal bir araç ve toplumsal kontrol gücü 

olarak tanımlanan propaganda ile kimi kez gerçeklerin saklanarak ve /ve ya 

saptırılarak, Alman toplumunun Nazi yönetiminin istediği gibi düĢünmesi ve 

davranması sağlanmıĢtır. Bu nedenle propaganda daha çok ideolojik yanın ağır 

bastığı iletiĢim için ve olumsuz değer yüklü olarak kullanılmıĢtır (Uysal, 1998:15). 

Almanya‟da bu dönem, halkla iliĢkilerin iyi niyet üzerine kurulması gerekliği 

görüĢünün tam tersi uygulamaların söz konusu olduğu bir dönemdi. 

Almanya‟da halkla iliĢkiler alanında dördüncü dönem, 2. Dünya SavaĢı‟nın 

sona ermesi ile baĢlar. Bu dönemin özelliği, yeni baĢlangıç ve iyileĢme sürecini 

içeriyor olmasıdır. Bu dönemde halkla iliĢkiler sadece parlamenter demokrasinin 

yeni koĢulları altında kendini yeniden tanımlamakla kalmamıĢ, aynı zamanda Nazi 

propagandasından da kendini arındırmıĢtır. Bu dönemde ülke ABD etkisine girmiĢ, 

ülkede Amerikan ajansları hızla Ģube açmaya baĢlamıĢtır (Özer, 2012:36).  

Tüm olumsuz propagandalardan arınma çabalarının gösterildiği bu dönemde 

Almanya yeni bir halkla iliĢkiler sistemi içerisinde iyileĢme yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Almanya‟da halkla iliĢkiler alanında beĢinci dönem ise, 1958 yılında Alman 

Halkla ĠliĢkiler Derneği‟nin kurulmasıyla baĢlar. Bu dönemin özelliği, mesleki alanın 

sağlamlaĢtırılması çalıĢmalarının yoğun olarak yapılmasıdır. Dernek, konferanslar, 

tartıĢma programları, paneller, eğitim programları ile halkla iliĢkiler alanında ülkede 

çığır açmıĢtır (alıntılayan Özer, 2012:36). Derneğin kurulmasıyla birlikte, özellikle 

özel sektör kuruluĢlarında halkla iliĢkiler faaliyetlerine yönelik sempati artmıĢ ve bu 

durum uygulamaya yansımıĢtır. Sonuçta gerek özel sektörde gerekse de kamu 

yönetiminde halkla iliĢkiler birimlerindeki artıĢ süreklilik kazanmıĢtır 

(Özer,2012:36).  

Derneğin halkla iliĢkilere sağladığı bu olumlu katkılar genel yarar 

sağlanmasını da beraberinde getirmiĢtir. Halkla iliĢkiler meslek olarak kabul görmüĢ 
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ve mesleğe ve alana ilgi atmıĢtır. Halkla iliĢkiler faaliyetleri ise kamuoyuna sempatik 

gelmiĢtir. 

Günümüzde ise Alman halkla iliĢkiler faaliyetlerinde öncü rol oynayan 

Alman Halkla ĠliĢkiler Derneği‟nin 3000‟e yakın üyesi bulunmaktadır. Dernek 

çalıĢmaları sonucu ülkede halkla iliĢkiler alanında meslekleĢme oranı da hızla 

artmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda Alman halkla iliĢkiler uzmanlarının yaklaĢık 

%60‟ının bir akademik dereceye sahip olduğu belirlenmiĢtir (Becerikli, 2005:81). Bu 

durum halkla iliĢkileri meslek olarak seçenlerin kavramın önemini ne derece iyi 

kavradıklarının da bir göstergesidir. 

Almanya‟da ilk halkla iliĢkiler dersi, 1961 yılında Heidelberg 

Üniversitesi‟nde verilmeye baĢlanmıĢ ve Almanca yeni bir kavram aramak yerine 

Ġngilizce olan “public relation” terimi benimsenmiĢtir (Peltekoğlu, 2007:39). 

Almancanın kullanılması konusundaki titizlik, bu konuda ısrarcı olmamıĢ ve ABD ve 

Ġngiltere‟deki geliĢmeler gün gün takip edilmiĢtir (Özer,2012:36). 

Almanya‟da Batı-Doğu ayrıĢmasının olumsuz etkilediği halkla iliĢkiler 

faaliyetleri, 1980‟lerde itibaren yeni bir döneme girmiĢ ve 1990 yılında Berlin 

duvarının yıkılmasıyla yepyeni bir dönem baĢlamıĢtır. Böylelikle halkla iliĢkiler 

mesleği hızla geliĢerek profesyonelleĢme sürecine girmiĢtir. Bugün ülkede bu süreç 

oldukça güçlü bir Ģekilde devam etmektedir (alıntılayan Özer,2012:37). Süregelen 

halkla iliĢkiler akımı güçlenmeye devam etmektedir. 

Almanya‟da bugün itibariyle tam zamanlı çalıĢan halkla iliĢkiler 

uygulayıcılarının sayısının yaklaĢık 20.000 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 

halkla iliĢkiler alanında dikkat çeken diğer bir özellik de, halkla iliĢkiler 

uzmanlarında kadın sayısının hızla artıyor olmasıdır. Son yıllarda sektörde çalıĢan 

kadınların oranı %45‟i geçmiĢtir (alıntılayan Özer, 2012:37). 

Almanya‟da 1980‟lerde üniversitelerde ve özel enstitülerde halkla iliĢkiler 

eğitiminin içeriği, müfredatlar ve modellerle ilgili tartıĢmalar baĢlamıĢ ve son 

yıllarda bu durum büyük ivme kazanmıĢtır. Ülkede halka iliĢkilerin modern anlayıĢı, 

normatif anlatılarda olduğu gibi diyalog merkezlidir. Son zamanlarda Almanya için 

yazılan pratik halkla iliĢkiler el kitapları ve teorik çalıĢmalar, literatürü oldukça 
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zenginleĢtirmiĢtir. Halkla iliĢkiler uzmanlarının motivasyon yapısı, değer kavramları 

ve mesleki etikler ya da halka iliĢkilerde kullanılan araçlar üzerine bilgi sağlayan 

bazı ampirik çalıĢmalar mevcuttur (Becerikli, 2005:82). 

Almanya‟daki pek çok uluslar arası Ģirket halkla iliĢkilerin öneminin 

farkındadır. 

Ülkede halkla iliĢkileri geliĢtiren önemli unsurlardan birisi de uluslararası 

Ģirketler olmuĢtur. Uluslararası ölçekli Alman Ģirketleri halkla iliĢkilere bir yönetim 

kavramı ve fonksiyonu olarak yaklaĢmıĢlardır. Volkswagen bunun en önemli 

örneklerindendir. Almanya‟daki iĢ dünyasının yöneticileri, iletiĢimi önemli hatta 

baĢarı için oldukça kritik bir faktör olarak görmektedir (Becerikli,2005:82). Bu 

Ģirketlerin alandaki dinamizmi bugün de artan oranda devam etmektedir. 

3.5.TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Tarihin derinliklerine inildiğinde Türk tarihinde halkla iliĢkilere verilen önem 

çok açıkça görülmektedir. Hakla götürülen bayındırlık hizmetleri, adil bir sistemin 

varlığı, çalıĢan ve liyakatli herkesin devlet sistemi içinde yükselebilmesi, halkın din, 

dil ve geleneklerine hürmet ediliĢi ve serbest olmaları, halkla olan iliĢkilere büyük 

önem verildiğini göstermektedir (Tortop, 1997:13). Söz konusu bu durumu somut bir 

Ģekilde ortaya koymak için Türk tarihini ayrıntılı bir Ģekilde incelemek gerekir. 

Türkiye‟de halkla iliĢkilerin geliĢimine bakıldığında verilen önem açıkça 

görülmektedir. 

Türkiye‟de halkla iliĢkiler faaliyetlerinin geliĢimini, Eski Türklerde, Osmanlı 

Devleti‟nde ve Türkiye Cumhuriyeti‟nde olmak üzere üç ana bölümde incelemek 

mümkündür (Özer,2012:37). 

3.5.1. Eski Türk Devletlerinde Halkla İlişkiler 

Eski Türk Devletleri‟nde devlet baĢkanları, halkla ulaĢmak, onların fikirlerini 

almak ve egemenliği halka kabul ettirmek amacıyla, halkla iliĢkiler adı altında 

olmasa da halkla iliĢkiler faaliyetlerine benzer çalıĢmalarda bulunmuĢlardır. Halkın 



 31 

görüĢlerini almak, onlara hizmet götürmek ve hükümdarın halka aktaracağı mesajları 

duyurmak amacıyla bir çok yöntem kullanmıĢlardır( Kazan, 2007:45).  

Bu yöntemler dönemin koĢullarında ileri seviyede sayılabilirdi. Halka 

duyurma, halkın bir biçimde onayını almak amacıyla yerine getirilen bu çalıĢmalar 

halkla iliĢkilerin Türk Devletleri‟ndeki ilk örnekleriydi. 

Bugünkü anlamda olmasa da temel halkla iliĢkiler faaliyetleriyle doğrudan 

iliĢkili uygulamalardan birisi destanlardır. Destanlar sayesinde, Türklerin milli 

kimlik ve nitelikleri, dini inanıĢları, devlet egemenlik anlayıĢları, bağımsızlığa bakıĢ 

açıları günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. BaĢta sözlü olan bu rivayetler zamanla yazıya 

dökülmüĢtür. Devletlerin ve devlet adamlarının kahramanlıklarının yanı sıra 

kusurları ve yanlıĢları da destanlarda açıkça anlatılmıĢtır. Türk devletlerinin kuruluĢ 

ve var oluĢ mücadeleleri, ilk kez Büyük Hun Devleti‟nde, daha sonra da diğer Türk 

devletlerinde karĢımıza çıkan iktidar kavgalarını anlatmaktadır. 

Destanlar halkla iliĢkiler uygulamalarının ilk örneklerindendir. Dönemin 

koĢulları destanlarda açıkça anlatılmaktadır. 

Türk destanlarının en eskisi Oğuz Kağan Destanı‟dır. Destan Hun Hükümdarı 

Mete‟nin hükümdarlık dönemini ve hayatını anlatmaktadır (Özer,2012:38). Hayatı 

hakkında ve dönemin koĢulları hakkında bize bilgi vermektedir. 

Dünyanın en uzun destanı ise Kırgız Türklerine ait olan Manas Destanı‟dır. 

400 bin mısradan oluĢan bu destanda Türk kültür inanç ve değerleri anlatılmakta ve 

Kırgızların bir araya gelerek birlik oluĢturmaları istenmektedir (Kazan, 2007:46). 

Destanlardan sonra, temel halkla iliĢkiler faaliyetleri ile doğrudan iliĢkili 

uygulamalar arasında hikayeleri sayabiliriz. Hikayeler, Türk dili ve kültürünü en iyi 

yansıtan ve gelenek nesillere aktaran eserlerdir. Tarihimizde en önemli hikayeler 

Dede Korkut Hikayeleri olarak bilinir. Sözlü olarak anlatılan hikayeler daha sonra 

kitap haline getirilmiĢ ve Dede Korkut Kitabı adını almıĢtır. Dede Korkut 

Hikayelerinin ortaya çıkıĢı, bir kiĢinin bir sanatçının değil, bir milletin yaĢam tarzıyla 

oluĢturulmuĢtur. Kitap destansı Oğuz hikayelerini bünyesinde bulundurmaktadır. 

Dönemin milli kültür değerlerini, sosyal yaĢamın tüm ayrıntılarını ortaya 

koymaktadır (Kazan,2007:48). 
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 Hikayelerin dönemi anlatması ileriye dönük bir halkla iliĢkiler olarak 

uygulaması olarak da değerlendirilebilir.  

Bir diğer uygulama, kitabelerdir. Kitabeler, halka seslenmek için hükümdarlar 

tarafından yaptırılmıĢ eserlerdir. Türklerin devlet kurduğu Doğu Avrupa‟dan 

Türkistan‟a kadar uzanan geniĢ coğrafyada, yüzlerce kitabeye rastlanmaktadır. 

Ancak bu kitabelerde içerik ve büyüklük bakımından en önemlisi Göktürk yani 

Orhun Kitabeleri‟dir. Bu eserler 7. ve 8. yüzyılda yapılmıĢtır. Eski Orhun Nehri 

kıyısında yer aldıkları için de o adla anılmaktadır. 

Kitabelerde Göktürk Devleti dönemindeki olaylar anlatılmaktadır. Göktürk 

Devlet BaĢkanı Bilge Kağan için yardımcısı (yabgu) Tonyukuk tarafından diktirilen 

ilk abideler, iki taĢtan oluĢmaktadır. Ġçerik olarak Göktürk Devleti‟nin kuruluĢu, 

Bilge kağan ve Tonyukuk‟un yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı bu abideler, bizzat 

Kağan‟ın kendisi tarafından yazılmıĢtır (Kazan,2007:49). Kitabelerin halkla iliĢkiler 

açısından önemi ise, dönemin koĢulları düĢünüldüğünde oldukça ileri sayılabilecek 

düzeyde, yazılar aracılığıyla halkla irtibat kurulması ve halkın yaĢanan geliĢmelerden 

bilgilendirilmesinden kaynaklanmaktadır (Özer,2012:38).  

Kitabelerde halkın birebir muhatap alınarak geliĢmelerden haberdar edilmesi 

dönemin koĢullarında oldukça önemli halkla iliĢkiler uygulamalarıdır. 

Halkla iliĢkiler faaliyetleri arasında sayılabilecek bir diğer uygulama da 

siyasetnamelerdir. Siyasetname, tarihte devlet yönetimi ile ilgili eserlere verilen 

isimdir. Hükümdarlar ve Ģehzadeler için düzenlenmiĢlerdir. Yazıldıkları dönemin 

sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel yaĢantısını yansıtırlar. Bu bilgiler ıĢığında 

da yöneticilere, devlet iĢlerinin nasıl yürütüleceği hususunda yol gösterir 

(Özer,2012:39).  

Siyasetnameler de yine ileriye dönük halkla iliĢkiler kaynakları arasındadır. 

Bugün tarihin derinliklerinde devlet yönetimlerindeki yapı hakkında bizlere bilgi 

vermektedir. Kendi dönemi içinde ise yol gösterici birer yöneticilik klavuzudur. 

Türk tarihinin en önemli siyasetnameleri, Yusuf Has Hacib‟in kaleme aldığı 

Türk dili ve edebiyatının yanında Türk tarihi ve kültürünün de iĢlendiği Kutadgu 

Bilig ile Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk tarafından Melih ġah için yazılan devleti 
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yönetecek kiĢilere rehberlik niteliğinde olan Siyasetnamesi‟dir. Bunun yanında da 

tarihte ilk Türkçe sözlük olma özelliğini de taĢıyan KaĢgarlı Mahmut tarafından 

hazırlanan Divan-ı Lügat-it Türk (Kazan,2007:51-52) de, yaklaĢık 7000 kelime ile 

dil, kültür gibi etkenlerin gelecek kuĢaklara aktarılması açısından önemli bir iĢlev 

görmektedir (Özer,2012:39). 

Siyasetnameler daha önce de belirtildiği gibi bugünkü düzenin temel 

yapıtaĢlarıdır. 

Siyasetnamelerin halkla iliĢkiler açısından önemi, gelecek kuĢaklarla kurulan 

bağ ve toplumun sosyokültürel yapısının bu siyasetnameleri ĢekillendirmiĢ olmasıdır 

(Özer,2012:39). 

Temel halkla iliĢkiler faaliyetleri arasında sayabileceğimiz son uygulama ise, 

istiĢare divanları ve kurultaylardır. Türk devletleri Ġslamiyet‟i kabul ettikten sonra 

danıĢmayı temel esas kabul etmiĢlerdir. Bu amaçla istiĢare divanları kurmuĢlardır. 

Hükümdar haftanın belirli günlerinde bu divanlarda halkın Ģikayetleri dinlemiĢ, 

kadıları tayin etmiĢti. Eski Türk devletlerinde, belirli yer ve tarihlerde hükümdarla 

halkın bir araya geldiği kurultaylar düzenlenmiĢtir. Törenlerle baĢlayan toplantılar, 

yemekle devam etmiĢ, hükümdarlar bizzat halkın sorunlarıyla ilgilenmiĢlerdir 

(Kazan,2007:53). Tam anlamıyla modern bir halka iliĢkiler uygulaması kabul 

edilebilecek bu durum, demokrasinin çok güçlü olduğu ülkelerde dahi gereken ilgiyi 

görememiĢtir. 

3.5.2.Osmanlı Devleti’nde Halkla İlişkiler 

Osmanlı Devleti‟nde devlet kurumları ile halka arasındaki iletiĢimi sağlayan, 

meslek birlikleriyle irtibat kuran görevli kurumlar bulunmaktaydı (Özer,2012:39). 

Bunlardan bahsedecek olursak; 

Ahilik TeĢkilatı; Arapça kardeĢ anlamına gelen ahi kelimesi Türkçe‟nin 

orjinal kaynaklarından Divan-ı Lügat-it Türk‟te “akı” Ģeklinde geçmekte ve “eli 

açık” anlamına gelmektedir. Esasında Ġslami anlayıĢa doğrudan bağlı olan ahiliğin, 

Anadolu‟da yayılması ve bir teĢkilat halini almasında, Fütüvvet TeĢkilatı‟nın büyük 

rolü olmuĢtur. Fütüvvet Arap toplumunda mevcut olan bir yiğitlik ülküsüdür, bu 
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ülkünün; Ġslam‟ın yayılmasına paralel olarak Ġran, Türkistan, Suriye, Irak, 

Semerkant, Endülüs, Kuzey Afrika ve Mısır‟da esnaf ve sanatkarlar arasında çok 

yayılmıĢtır. Dünya malına önem vermemek ve hoĢgörü gibi esasları olan bu anlayıĢ, 

kısa sürede Anadolu‟ya hakim olmuĢtur (Kazan,2007:87).  

Ahilik, Anadolu‟da yaĢayan  halkın çeĢitli meslek alanlarında yetiĢmelerini 

sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiĢtiren, çalıĢma yaĢamını 

iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. 

Ahiliğin Anadolu‟ya girmesi, Horasan‟da Hoca Ahmet Yesevi‟nin öğrencisi 

olan ve Anadolu‟ya yerleĢen Ahi Evran sayesinde olmuĢtur. 1205‟den itibaren tüm 

Anadolu‟yu gezen Ahi Evran, Ahilik teĢkilatını hızla yaygınlaĢtırmıĢtır. Köylerde 

dahi etkin olan bu teĢkilat; yabancıları ağırlama, yedirme, içirme, eĢkıyaları 

engelleme, zalimlere yardım edenleri bertaraf etme gibi fonksiyonlar üstlenmiĢtir 

(Kazan,2007:88). 

Ahiliğin temel ilkeleri, alimleri sevmek, ilme saygı göstermek, alçak gönüllü 

olmak, namazı kazaya bırakmamak, utanma duygusuna sahip olmak, helalinden 

kazanmak, cömert olmak,komĢusu siftah etmeden ikinci müĢteriye mal satmamak, 

kuvvetli ve galip durumdayken affetmek, öfkeliyken yumuĢak davranmak, düĢmana 

iyilik etmek ve kendisi muhtaçken bile baĢkasına vermek (Kazan;2007:89) olarak 

belirtilmektedir. 

Ahilik iyi insan olma, iyi insan yetiĢtirme temelinde bir anlayıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ döneminde Ahilik TeĢkilatı, zamanla Lonca 

TeĢkilatı‟na dönüĢmüĢtür. Ahiler ya da Loncalar kendi içlerinde teĢkilatlı birlikler 

kurmuĢlardır (Özer,2012:40). 

Gerek Ahilik TeĢkilatı olsun gerekse Lonca TeĢkilatı, karĢımıza 

günümüzdeki anlamıyla meslek birlikleri olarak çıkmaktadır. Bu kuruluĢlarla devlet 

arasındaki iletiĢimi, Kahya Bey adını taĢıyan görevliler sağlamıĢtır. Bu yönüyle 

Kahya Bey, halkla iliĢkiler uzmanının görevleri arasında yer alan; meslek 

birlikleriyle iliĢki kurmak ve geliĢtirmek fonksiyonunu yerine getiren görevli olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Özer,2012:40).  
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Kahya bey, devlet büyüklerinin emirlerini yerine getiren, o dönemdeki sivil 

kuruluĢların baĢkanı olması sebebiyle yönetim ile halk arasındaki iliĢkiyi sağlıyordu. 

Ahilik TeĢkilatı‟nın bir diğer özelliği olan misafirlerin ağırlanması da halkla 

iliĢkiler birimlerinin görevleri arasında sayılabilecek kurum adına organizasyonlar 

yapmak ile benzeĢmektedir (Kazan,2007:90). Günümüzde bu türlü organizasyonları 

kurumlar kendileri yerine getirdiği gibi, özellikle bu iĢle meĢgul olan Ģirketler de 

bulunmaktadır. 

Vakıflar; vakıf kelimesinin sözlük anlamı, hapsetmek ve alıkoymaktadır. 

Hukuki manası ise, bir Ģeyin kullanım hakkının ve ya mülkiyetinin kamu yararına 

tahsis edilerek, devamlı olarak baĢkalarının kendisine mal etmesini engellemiĢtir 

(Özer,2012:40). 

Osmanlı düzeninde devlet, vatandaĢın canını, malını, hürriyetini muhafaza ve 

asayiĢini temin etmekle yükümlüydü. Bayındırlık eseri yaptırmakla, vatandaĢı 

okutmakta, ibadeti için mabet yapmakla sorumlu değildi. Devlet, yollar, köprüler 

yaptırmıĢ ancak bunlar askerin geçebilmesi ve dolayısıyla devlet düzeninin ayakta 

kalabilmesi içindi. Bir baĢka deyiĢle bu, doğrudan vatandaĢa verilen bir hizmet 

değildi. VatandaĢa yönelik hizmetler, Tazminat dönemiyle birlikte baĢlamıĢtır 

(Kazan,2007:91).  

Tanzimat dönemine kadar olan süreçte, halka doğrudan hizmet adı altında 

sayılabilecek maddeler bulunmamaktadır. 

Osmanlı Devleti‟nde bütün sosyal eserler, vakıf müessesesi sayesinde 

sağlanırdı. Ülke genelinde, yoksul kızların eğitimi, kaldırımsız sokaklara kaldırım 

yapılması, bir kalenin barut ihtiyacının karĢılanması, sakat ve hasta leyleklerin 

bakımı, köpeklere et ve kedilere ciğer verilmesi, borçtan hapse düĢenlerin borçlarının 

ödenmesi gibi çok değiĢik ve farklı alanlarda vakıflar kurulmuĢtu. Osmanlı 

vakıflarının çeĢitliliği, vakıfnamelerdeki Ģartların ilginçliği ve orijinalliği, 

günümüzde bilim adamlarını hayrete düĢürmektedir. Bursa‟da Tahtakale semtindeki 

Leylek Hastanesi, yeryüzünde bu konudaki tek vakıftır (Kazan,2007:95). 
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Bahis geçen tüm hizmetler vakıflarca yerine getirilmekte ve aslında o 

günlerde adı halkla iliĢkiler olarak anılmasa da vakıflar doğrudan halkla iliĢkiler 

uygulamaları sürdürmekteydiler. 

Vakıfların, Osmanlı Ģehirlerinin oluĢumunda da önemli katkıları olmuĢtur. 

ġehir merkezleri, genellikle vakıf bir külliyenin çevresinde kurulmuĢtur. Vakıfların 

adıyla anılan mahalleler ise genellikle cami, mescit, hamam ve ya çeĢmelerin 

etrafında oluĢmuĢtur (Kazan,2007:95). Dolayısıyla vakıfların medeniyetin 

geliĢiminde payı çok fazladır. Zaten halkla iliĢkiler uygulamalarını genel biçimiyle 

düĢünecek olursak, hepsi medeniyete katkıdır. 

Vakıflara halkla iliĢkiler açısından baktığımızda, karĢımıza günümüz belediye 

görevlerini yerine getiren bir kurum çıkmaktadır. Halka hizmet etmek amacı ile 

kurulmuĢ olan vakıflar, halkın istekleri çerçevesinde hizmet veren kuruluĢlardır. 

Sadece halkı değil, tüm çevreyi düĢünen bu kurumlar, insanların dıĢında hayvanlara 

da hizmet götürmüĢtür. Çevrenin ihtiyaçları göz önünde tutularak oluĢturulan bu 

vakıflar, bir çok vakıf eserinin meydana getirilmesine ve bunların halkın hizmetine 

sunulmasına önemli katkılar sağlamıĢtır (Kazan,2007:95). 

Çok çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflar halkla iliĢkileri geliĢtiren ve 

doğrudan halkla iliĢkiler hizmeti gören kuruluĢlardır. Toplumların ve halkla 

iliĢkilerin geliĢmesine katkıları ise büyüktür. 

Kanunnameler; Osmanlı tarihi incelendiğinde, halkla iliĢkileri sağlayan 

kurumların dıĢında, halkla iliĢkilerde kullanılan en önemli iletiĢim aracının 

kanunnameler olduğunu söylemek yanlıĢ almaz. Kanunnameler aracılığıyla; örfi 

hukukun sınırları içerisinde idari, mali, cezai ve benzeri hukuk alanlarında, muhtelif 

zamanlarda padiĢahın emir ve fermanları, zamanın Ģeyhülislamlarının fetvaları 

açıklamakta ve ilgili hükümler aynen ve ya özet halinde bir kanun kitabında 

derlenmektedir (Özer,2012:41) 

Kanunnameler sosyal düzeni sağlayan yazılı kaynaklardır. 

Kanunnameler incelendiğinde, sosyal hayatı düzenleyici her konuda 

kararname hükmü bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Osmanlı Devleti‟nde bir çok 
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padiĢah tarafından kanunname hazırlansa da içlerinde en önemlisi Fatih Sultan 

Mehmet‟in Kanun-i Osmanisi‟dir (Özer,2012:41). 

Toplumsal düzeni sağlamak amacıyla oluĢturulan bu yazılı kaynakların 

olmadığı bir toplum düĢünülemez. 

Kanunsuz bir toplumun olamayacağı göz önünde tutulursa, kanunların halka 

aktarılması bir iletiĢimcinin özellikle yapılan iĢlerde cezai yaptırımlarla 

karĢılaĢılmaması açısından halkla iliĢkiler uzmanının baĢlıca görevidir. Osmanlı 

Devlet TeĢkilat‟ında bu görevi kadılar yerine getirmiĢtir. Kadıların özellikle, ceza, 

arazi ve vergi hukuku sahalarında en önemli yardımcıları kanunnamelerdi 

(Özer,2012:41). 

Yargılama görevini üstlenmiĢ olan kadıların, karar verirken en büyük 

yardımcıları yürürlükte olan kanunlardı. Bu nedenle yeni kanunlar, taĢrada görev 

yapan kadılara gönderilir, kadılar ellerindeki kanunnamelerin nüshalarını merkeze 

göndererek onaylanmasını sağlarlardı. Kadılar, ayrıca, kanunname hükümlerinin 

normal vatandaĢlar tarafından bilinmesini de sağlamıĢlardır. Bu Ģekilde kanunname 

hükümlerinin çiğnenmesi önlenerek, kanun hakimiyeti sağlanmıĢtır (Kazan,2007:97-

98). 

Fatih Sultan Mehmet‟in Kanun-i Osmanisi‟nin baĢında yazılı olan “Bu 

kanunname atam ve dedem kanunudur ve benüm dahi kanunumdur” ifadesi toplum 

düzeninde kanunların üzerinde bir Ģeyin olamayacağının açık ifadesidir. 

Diğer uygulamalar; Osmanlı Devleti‟nin ilk yıllarında halkın sorunları, 

kuruluĢun ilk yıllarında bizzat bey ile halkın yüz yüze iliĢkisi ile çözülebiliyordu. 

Osmanlı Devleti‟nin ilk yıllarında özellikle Osman Bey ve Orhan Gazi döneminde, 

halkın bu hanlarla yüz yüze gelerek istek ve dilekte bulunması, Ģikayetlerini 

bildirmesi, doğal ve geleneklerin izin verdiği bir uygulamaydı (Özer,2012:42). 

Günümüzde de yüz yüze iliĢki kurma halkla iliĢkilerin en etkili yollarından birisidir. 

Yöneticililerle halkın direk iliĢki kurduğu bu yöntemle sorunları daha net 

anlayabilme ve daha kısa sürede çözüm üretebilme fırsatı doğmaktadır. 

Sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti imparatorluk aĢamasına gelirken, 

padiĢah, vergi toplanan reayasına karĢı adil davranmıĢ ve onun hakkını 
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çiğnetmemeye çalıĢırken hiçbir vergi ödemeyen ve reayadan topladığı vergilerle 

geçinen askeri sınıfın da can ve mal güvenliğini eline tutmuĢtur (alıntılayan Özer, 

2013:42). Osmanlı‟nın halkına bu Ģekilde davranması, bu bakıĢ açısıyla bir yönetim 

anlayıĢını benimsemesi günümüzdeki pek çok halkla iliĢkiler uygulamasına örnek 

olabilecek özelliktedir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde; adaletnameler, divan toplantıları, 

camilerdeki özel dinlemeler, halka dilekçeleri, Divan-ı Hümayun Ģikayet kalemi, 

köylüyle iliĢkiler divanı, ayanlık kurumu, padiĢahın tebdili kıyafetle gezmelerini 

rapor etmesi, muhtesip(en alt seviyedeki halk ile hükümdar arasındaki iliĢkiyi 

sağlayan kiĢi )  görevleri, esnaf meclisleri, bugünkü anlamda halkla iliĢkiler 

faaliyetleri içerisinde yer alabilen klasik anlayıĢtaki uygulamalara örnek olabilecektir 

(Fidan,2008:63). Bunların yanında ayrıca, halka götürülen bayındırlık hizmetleri, 

fethedilen yerlerdeki halkın dil, din ve geleneklerine saygı gösterilmesi, bazı elçilerin 

seferlere davet edilmesi, Fatih Sultan Mehmet‟in Cuma günleri halkla görüĢmesi, 

halkın Ģikayetlerinin sadrazamca dinlenmesi bizim tarihimizin halkla iliĢkiler 

örnekleri arasında değerlendirilebilir (Çamdereli, 2005:14).  

Bahsi geçen bu örnekler halkla iliĢkileri kuvvetlendirmiĢ, geleceğe yön veren 

uygulamalar olarak tarihte yer almıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nde halkla iliĢkiler açısından diğer önemli bir geliĢme 1807 

yılında Sened-i Ġttifak‟ın kabul edilmesidir. Yani o dönemde dünyanın her yerinde 

olduğu gibi Osmanlı Devleti de halka önem verme, halkın sesine kulak verme, farklı 

niteliklerle de olsa geliĢmeye baĢlamıĢtır (Aykaç,2003:389).  

Sened-i Ġttifak, demokratikleĢme anlamında Türkiye için bir dönüm noktası 

sayılabilir.  

3.5.3.Cumhuriyet Dönemi’nde Halkla İlişkiler 

Cumhuriyet döneminde, yönetimlerin halkçılık hizmet anlayıĢlarına karĢın, 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan kalan bürokratik yapı ve zihniyet iyileĢtirme 

çalıĢmalarını geciktirmiĢtir. Yeni düzenlemeler için uğraĢlar verilmiĢ, ağır aksak 

iĢleyen yönetim konusu çok partili yaĢama geçildikten sonra hükümetlerin 
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programlarında, idari reform çalıĢmalarında, kalkınma planlarında ve yıllık 

programlarında önemli yer tutmuĢtur (Özer,2012:42). 

Cumhuriyetin kuruluĢundan çok partili yaĢama geçilen 1946 yılına kadar 

seçen süreçte, iĢ baĢında bulunan hükümetlerden yalnız 1 Kasım 1946 tarihinde 

kurulan Celal Bayar hükümetinin programında polis- halk iliĢkilerine iliĢkin bir 

hükme yer vermiĢtir (Okay ve Okay, 2005:11). 

Cumhuriyetin kuruluĢundan 1946 yılına kadar ise, devlet plan ve 

programlarında halkla iliĢkiler kavramı yer almamıĢtır. 

Seçimlerin 1950 yılında demokratik kurallara uygun Ģekilde yargı denetimi 

ile yapılmasıyla iktidar değiĢikliği olmuĢ, CHP dönemi kapanmıĢ, Demokrat partili 

yıllara girilmiĢtir. Bu dönemde devlet- halk iliĢkileri daha belirgin biçimde 

gündemde yer almaya baĢlamıĢtır. 1946‟dan sonra kurulan hükümetlerde özellikle 

hükümet programlarında belirgin bir Ģekilde halkla iliĢkileri çağrıĢtıran görüĢlere yer 

verilmeye baĢlanmıĢtır (Bülbül,2000:35). Daha sonraki dönemde iktidarın 

demokratik seçimlerle değiĢmesiyle birlikte, devlet ve vatandaĢ arasındaki iliĢkiler 

daha fazla sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Bu durum halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

geliĢimine doğrudan etkide bulunmuĢtur (Özer,2012:43).  

Demokratik seçimlerle birlikte halkın yönetim üzerindeki etkisinin farkına 

varılmıĢ ve halkla iliĢkileri geliĢtirmeye yönelik çabalar içerisine girilmiĢtir. 

Türkiye‟de 1960‟dan itibaren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın 

hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve 

kültürel dönüĢümün uyumlu yönlendirilmesi, ekonomiye rasyonel kamu 

müdahalesinin temini amacıyla kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması 

fikri benimsenmiĢtir (alıntılayan Özer, 2012:43). Bu amaçlarla hareket edilmesi, 

halkla iliĢkiler faaliyetlerinin ülkede gün geçtikçe önem kazanmasına yol açmıĢtır. 

Bu dönemde halkla iliĢkiler görevini yapan bürolar çeĢitli kamu kuruluĢlarında 

değiĢik isimler altında görev yapmaya baĢlamıĢlardır (Özer,2012:43). 

Halkla iliĢkiler görevini yürüten bu bürolar, vatandaĢlar ile kurumlar arasında 

doğrudan köprü görevini üstlenmiĢlerdir. 
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Basın bürosu, basın müĢavirliği, yayın temsil Ģubesi, propaganda, basın- 

yayın ve halkla iliĢkiler, tanıtma Ģubesi, enformasyon Ģubesi, basın ve halkla iliĢkiler 

dairesi, yayın müdürlüğü, basın temsilciliği, halkla iliĢkiler Ģubesi, halkla iliĢkiler ve 

yayın bürosu, halkla ve basınla iliĢkiler ve istatistik müdürlüğü, kamu münasebetleri 

müdürlüğü, halkla iliĢkiler müdürlüğü gibi ayrı isimler taĢıyan, fakat halkla iliĢkiler 

çalıĢmalarını yürüten büro ve daireler kurulmuĢtur (Tortop,1997:21). 

Türkiye‟de çağdaĢ anlamda ilk halkla iliĢkiler çalıĢması ise, 1961 yılında 

kurulan Devlet Planlama TeĢkilatı Koordinasyon Dairesi bünyesinde temsil 

Ģubesinin yer alması ile baĢlamıĢtır. Türkiye için çok yeni olan plan fikrinin 

yerleĢtirilmesi için, çeĢitli kuruluĢlardan uzmanlar bir araya getirilerek baĢarılı bir 

çalıĢma yapmıĢ ve konunun politikalar, basın ve kamuoyu tarafından bir yıl içinde 

tanınıp kabul görmesini sağlamıĢlardır (Okay ve Okay, 2005:12). 

Türkiye‟de 1950‟den beri halka iliĢkiler alanında çalıĢan DıĢ ĠĢleri Bakanlığı 

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

Daire BaĢkanlığı, Genel Kurmay BaĢkanlığı‟na bağlı Basım Ġrtibat Bürosu gibi 

birimler bulunmaktadır (Özer,2012:43). 

Bu yıllardan sonra halkla iliĢkilerin daha geniĢ alanlara yayılması ve 

öneminin kavratılması gerekli olmuĢtur. Teknolojik geliĢmeler ve çağı yakalama 

telaĢı bu olguyu da hızlı biçimde büyütmenin gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 

Halkla iliĢkiler kavramının ve uygulamasının daha geniĢ boyutlar kazanması 

ise, 1960‟ların baĢına rastlar. 1961‟de kurulan Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın 

Koordinasyon BaĢkanlığı‟na bağlı Yayın ve Temsil ġubesi ile 1965‟de kurulan 

Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü‟ne bağlı tanıtma ve Halk Eğitimi Dairesi 

bunların baĢında gelir (Özer, 2012:43). 

Günümüzde BaĢbakanlık‟ta Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı, bakanlıklarda 

ve bağımsız genel müdürlüklerde Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği adına taĢıyan 

bağımsız birimler vardır. Son yıllarda özel sektörün büyük kuruluĢlarında da halkla 

iliĢkiler için bölümler oluĢturulmuĢtur (alıntılayan Özer, 2012:44). Bu bölümler özel 

kurumların tanıtımı ve verdikleri hizmeti alan kesimin tanıma iĢlevlerini yerine 

getirmektedir. Diğer tün kurum ve kuruluĢlarda da aynı durum geçerlidir. 
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Türkiye‟de kamu kuruluĢlarının halkla iliĢkiler çalıĢmaları, basın büroları 

kurulması ile baĢlamıĢtır. Bu bürolar, basına yaptıkları açıklamalar ile, kuruluĢ 

hakkında kamuoyuna bilgi veren basında çıkan haberleri toplayarak kuruluĢ 

yöneticilerine kamuoyunun gazeteler tarafından yansıtılan düĢüncelerini ileten 

örgütler olarak çalıĢmıĢlardır (Özer,2012:44). 

Bahsi geçen kuruluĢlar, bir halkla iliĢkiler kampanyasını planlayan, 

kampanya süresini, kullanılacak haberleĢme araçlarını, harcanacak parayı, hedef 

kitleyi, hazırlanacak haberleĢme mesajlarını tespit eden, araĢtırma yapıp hedef 

kitleden gelen besleyici tepkiyi ölçmeye çalıĢan değil, kuruluĢ yöneticilerinin 

dediğini yapan, onların inisiyatifi ile çalıĢan, bilgi ve tecrübesi olmayan kiĢilerce 

yönetilen küçük örgütler olmuĢlardır (alıntılayan Özer,2012:44). ĠĢte bu önemli fark, 

günümüzde ülkemizdeki halkla iliĢkiler faaliyetleri ile geliĢmiĢ ülkelerdeki halkla 

iliĢkiler faaliyetleri arasındaki niteliksel farkın sürekli açılmasına yol açmıĢtır 

(Özer,2012:44). Oysa halkla iliĢkiler üzerine yapılması gereken çalıĢmalar öncelikle 

kurumu olumlu anlamda beslemeli ve halk üzerinde olumlu bir etki bırakmalıdır. 

Kurum yöneticileri tarafından yönlendirilen halkla iliĢkiler uzmanları için bu 

çalıĢmaların planlanmasında ve yerine getirilmesinde baĢarı söz konusu 

olamayacaktır. 

Ġdari Reform Raporları; Türkiye‟de halkla iliĢkiler üzerine bir çalıĢma 

yapıyorken “Ġdari Reform Raporlarını” da detaylıca anlatmak önemlidir. Çünkü 

Türkiye‟de modern anlamda halkla iliĢkilere yönelik en önemli açılımlar bu 

raporlarla söz konusu olabilmiĢtir. 

Türkiye Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü‟nün (TODAĠE) yürüttüğü Merkezi 

Hükümet TeĢkilatı AraĢtırma Projesi (MEHTAP) ve Kamu Yönetimi AraĢtırma 

Projesi (KAYA) raporlarıyla sağlanmıĢtır  (Özer, 2012:44). 

1962 yılında gerçekleĢtirilen MEHTAP Projesi‟nde “ Devlet kuruluĢlarının 

her kademesindeki çalıĢmalarda ve kararların alınmasında halka yakın iliĢki 

sağlamak zorundadır” denilmektedir. Sözü geçen projede, geliĢmiĢ ülkelerdeki 

idarelerin bu iliĢkiler bakımından çeĢitli mekanizmalar ortaya konmuĢ, bunların 

baĢında bireyleri ve ilgili kuruluĢları karardan önce dinlemek, onların istek ve 
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görüĢlerini almak ve değerlendirmek için çeĢitli yöntemler geliĢtirmek gerektiği 

belirtilmiĢtir. Proje kamu kuruluĢları için çeĢitli kademelerde, her kurumun 

bünyesinde uygun olarak halkla temas ve dinlenme usulleri kurmayı önermiĢtir 

(Tortop, 1997:21)  

Halkla doğrudan iliĢki kurma yönünde önerileri bulunan Mehtap Projesi 

halkla iliĢkilerin Türkiye‟deki tarihi içinde önemli bir noktadadır. 

1971 tarihli Ġdari Reform DanıĢma Kurulu Raporu‟nda ise, Türkiye‟de halkla 

iliĢkiler ve enformasyon hizmeti gören birimlerin değiĢik isimler taĢıdığı belirtilmiĢ, 

BaĢbakanlığa bağlı ve koordinasyonu sağlayacak merkezi bir örgüte ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiĢtir. Bakanlık ve diğer örgütlerde halkla iliĢkiler ve enformasyon 

birimleri kurulması, halka yol gösterecek, yardımcı olacak danıĢma birimlerinin 

bulunması ve ya esas görevlere ek olarak bu görevi diğer memurların yapmaları 

istenmiĢtir (Tortop, 1997:22). 

Ġdari Reform DanıĢma Kurulu‟nun önerileri doğrultusunda Devlet Memurları 

Kanunu‟nda değiĢiklik yapılmıĢ ve Basın ve Halkla ĠliĢkiler birimleri istisnai 

memurluk sayılmıĢtır. 1984 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çeĢitli 

bakanlıklarda değiĢik isimler altında halkla iliĢkiler hizmeti veren birimler Basın ve 

Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği haline getirilmiĢtir (Tortop, 1997:23). Böylelikle halkla 

iliĢkiler hizmeti ve uzmanları farklı farklı isimlerle kurumlar içinde yer almıĢlardır. 

1991 KAYA Raporu‟nda ise, Türk Kamu yönetiminde halkla iliĢkiler 

uygulamasının belirli bir anlam kazanarak geliĢme gösterebilmesinin ön koĢulu 

olarak yönetimin kendisin halkın hizmetinde bir araç olarak görebilmesi sağlanmıĢtır 

(Özer,2012:45).Bunun için, örgütsel görevlerin yürütülmesinde, kamusal kuruluĢlar 

ile ilgili olunan toplumsal kesimler arasında düzenli ve karĢılıklı bir bilgi akıĢ sistemi 

kurulabilmesi açısından var olan halkla iliĢkiler birimlerinin görevsel tanımlarının 

yapılarak, geliĢtirilmelerinin sağlanması ve halkla iliĢkiler birimlerinden beklenen 

görevlerin gereği gibi gerçekleĢtirilebilmesi için bu alanda yetiĢmiĢ insan gücü 

sorununun en kısa sürede çözümlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir (Becerikli, 

2005:121). 
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KAYA raporunda ayrıca halkla iliĢkiler hizmetlerinde merkez düzeyde 

koordinasyonun sağlanması önerilmiĢtir. Bunu sağlamak üzere Basın Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğü‟nün Devler Enformasyon Bakanlığı‟na 

dönüĢtürülmesi istenmiĢtir. Ancak bu noktada ilerleme sağlanamamıĢtır (TikveĢ, 

2003:70). 

1963 yılından itibaren hazırlanmaya baĢlanan beĢer yıllık kalkınma ve 

bunlarla ilgili yıllık programlarda da, sürekli olarak devlet- vatandaĢ iĢbirliğinin her 

alanda vazgeçilmezliğine değinilmiĢtir. Bu alanda iĢbirliğinin gereği üzerinde 

durulmuĢtur. Kamu kurum ve kuruluĢlarında halkla iliĢkiler hizmetlerinin 

geliĢtirilmesi gerektiği ve bunun önemi vurgulanmıĢtır (TikveĢ, 2003:71). Halkla 

iliĢkiler hizmetlerinin geliĢtirilebilmesi üzerine bir çok  öneride bulunulmuĢtur. 

Türkiye‟de halkla iliĢkilerin özel sektörde yer alması da 1960‟lı yılların 

sonlarına rastlamaktadır. 1969 yılından itibaren büyük Ģirketler ve bazı bankalar 

halkla iliĢkilerin önemini kabul etmiĢlerdir. Bugün pek çok büyük iĢletme ya halkla 

iliĢkiler departmanına sahiptir ya da halkla iliĢkiler firmaları aracılığıyla halkla 

iliĢkiler uygulamalarını yürütmektedirler. Bazıları ise ABD örneklerinde olduğu gibi 

halkla iliĢkiler faaliyetlerini kurum için halkla iliĢkiler bölümü ve bağımsız 

firmaların iĢbirliğiyle yürütmektedirler (Becerikli, 2005:120). Her ne biçimde 

yürütülürse yürütülsün halkla iliĢkilerin göz ardı edilemeyecek etkisi özel sektörün 

de kabul ettiği bir gerçek haline gelmiĢtir. Hatta fark edilmiĢtir ki, halkla iliĢkilerde 

baĢarılı olan özel kurumlar rakiplerini geride bırakmaya baĢlamıĢlardır. 

ġunu açıklıkla belirtmek gerekir ki, halkla iliĢkiler faaliyetlerinde 

günümüzdeki durumu değerlendirecek olursak, Türk özel sektörü, kamu 

kurumlarının önüne geçmiĢtir. Bir müĢteri titizliğiyle soruna yaklaĢan özel sektör, 

bilgilendirme, yol gösterme, danıĢma gibi  temel faaliyet alanlarında, çok dinamik bir 

ortamda, halka yönelik önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Kamu kuruluĢları ise, 

son birkaç yıldır yeni kamu yönetimi uygulamalarının yaygınlaĢmasıyla özel sektöre 

eĢlik etmeye baĢlamıĢtır (Özer,2012:45). 
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4. HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİLEŞTİĞİ KAVRAMLAR 

4.1. HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM 

Reklam anlayıĢı, ilk önce değiĢ- tokuĢ ya da alım satım iĢlerinin baĢlangıcıyla 

doğmuĢtur. Eski Roma‟da, Yunan‟da ve Mısır‟da arkeolojik çalıĢmalarda duvarlara 

kazılmıĢ çok sayıda reklam unsuruna rastlanmıĢtır. Yazılı reklamın baĢlangıç tarihi 

kesin olarak bilinmemesine rağmen, British Museum‟da sergilenen ve 3000 yıl 

öncesine dayanan bir papirüse yazılan ve sahibinden kaçmıĢ bir kölenin geri 

dönmesini isteyen bir çeĢit duyuru, yazılı reklamın en eski örneğidir. (Gürüz; 

1995:14-15). 

Daha çok bir olayı duyurmaya yönelik çıkan bu tür reklamları ürün satmaya 

yönelik reklamlar izlemiĢtir. Yazılı basının da çıkmasıyla birlikte tüccarlar ürettikleri 

malları insanlara bu yolla tanıtmaya çalıĢmıĢlardır. 

Televizyonun icadıyla birlikte zaten sayısı fazlasıyla artmıĢ olan ürünlerin 

reklamları daha geniĢ kitlelere ulaĢmaya baĢlamıĢtır. 1969 yılında reklam “malların 

satıĢın destekleyen tüm tedbirler” olarak tanımlanmıĢtır.  

Reklam konusunda pek çok tanımlama mevcuttur. Ancak en geniĢ anlamıyla 

belirtecek olursak reklam; satıĢ politikasını destekleyen ve insanları bir ürün 

hakkında bilgilendirirken, zorlamaksızın o ürünü satın almaya yöneltmeye çalıĢan ve 

bu arada iletiĢim araçlarını kullanan bir etkileme yöntemidir. Klasik anlamdaki 

reklam, bir ürünü bir hizmeti tanıtarak ona olan talebi artırmayı hedeflemekte, bunu 

yaparken de belirli bir takım kurallara uymaktadır (Okay ve Okay ; 2012: 43).  

Reklamda kiĢilerin gönüllü olarak ürüne ve ya hizmete yönelmesini sağlamak 

önem taĢımaktadır. Hizmet yada ürüne kiĢiler ilgi göstermeli ve kendi rızalarıyla ona 

sahip olmalıdırlar.  

Gerek reklam gerekse halkla iliĢkiler iletiĢim karmasının birer unsuru 

olmaları bakımından ve aralarındaki farkların çok fazla bilinmemesi sebebiyle çoğu 

zaman karıĢtırılmaktadır. Ancak aralarındaki en temel fark, reklamın belirli bir 

kitleyi hedef alması iken, halkla iliĢkilerde bu kitle daha geniĢtir. 
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Devlet Balfanz‟a göre halkla iliĢkiler ile reklam arasındaki ortaklık, bir 

üçüncünün planlı ve bilinçli bir biçimde etkilenmesinde yatar. Halkla iliĢkilerde 

kuruluĢ bir bütün olarak, reklamda (kurumsal reklamcılık hariç) ise ürün ya da 

üretilen hizmet üçüncü Ģahsı etkileyecek olan olgudur. 

Halka iliĢkiler ve reklam arasındaki baĢlıca farklılıklar Ģunlardır: 

 Reklam bir ürün ve ya hizmet üretimini satmaya yardımcı olurken, halkla 

iliĢkiler kuruluĢ içi ve dıĢı iĢletmeye uygun bir iletiĢim sistemi oluĢturmakla 

görevlidir. 

 Reklam bir kuruluĢun kar politikasından, satıĢ geliĢtirici tedbirlerden ve 

Pazar yolunu açmaktan sorumlu iken, halkla iliĢkiler görev verenin tüm politikasını 

ortaya koymaktan ve bunu izah etmekten sorumludur. (alıntılayan Okay ve Okay, 

2012: 44). 

 Kadar geniĢ bir yelpazeye uzanabilmektedir. 

 Reklamın hedef kitlesi halkla iliĢkilere oranla daha dardır. Reklam belirli 

sosy- demografik (yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu vs. ) ve ya psikolojik özelliklere 

sahip gruplara seslenirken, halkla iliĢkilerde bu alan çalıĢandan, kurumun faaliyet 

gösterdiği yerde yaĢayan insanlara kadar geniĢ bir yelpazeye uzanabilmektedir. Bir 

diğer ifadeyle reklam ekonomik yapı içerisinde, pazarda yalnızca potansiyel alıcıya 

hitap etmekte, buna karĢın halkla iliĢkiler bu ekonomik sistem içinde tamamıyla 

farklı alan ve ya mercilere ve ya tamamıyla farklı sistemlere seslenmektedir 

(alıntılayan Okay ve Okay 2012:44). 

 Reklamcılık her organizasyon tarafından kullanılamaz fakat her 

organizasyon halkla iliĢkilerle iç içedir. Örneğin itfaiye teĢkilatı yangın reklamı 

yapamaz, hatta teĢkülatın kendisinin bile reklamını yapamaz; fakat bazı gruplarla 

iliĢki içindedir (Jefkins; 1992:10) 

 Halkla iliĢkiler bir yönetim görevi olduğu için, yönetime bağlı bir birim 

olarak faaliyet gösterirken, reklam genellikle pazarlama ve ya satıĢ geliĢtirme 

bölümlerine bağlı olarak çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

 Halka iliĢkiler hedef grubunun ürün ve ya kurum hakkındaki düĢüncelerini, 

imajlarını etkilemeye, değiĢtirmeye ve ya güçlendirmeye çalıĢırken, reklam belli 

ürünlerin satıĢını desteklemeye çalıĢır. 
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 Halkla iliĢkiler uzun vadeli bir çalıĢmayı gerektirirken, reklam kısa ve ya 

orta vadede sonuç almayı hedefler. 

4.2. HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA 

Tarihin her döneminde insanları etkilemek için kullanılmıĢ olan propaganda, 

Katolik kilisede Latince olarak inançları etkilemeye yönelik olarak kullanmaktaydı 

(alıntılayan Okay ve  Okay;2012:47)  Papa XV. Gregor 1662 yılında, dinsizleri dine 

kazandırma misyonu desteklemek amacıyla “Congregatio de Propaganda fide “adını 

verdiği bir cemaat kurmuĢtur. Propaganda kavramının kökeni buradan gelmektedir. 

Propaganda çağdaĢ anlamda ise çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Bu tanımlardan 

bazıları Ģunlardır: “Propaganda, telkin değiĢtirme ve neticede de kararlaĢtırılmıĢ bir 

çizgiye paralel olarak davranıĢları değiĢtirmek amacıyla sembollerin az ya da çok 

isteyerek, planlı ve sistematik olarak kullanılmasıdır. 

Literatürde siyah, gri ve beyaz propaganda olarak ayrım yapılmaktadır. Beyaz 

propaganda doğru olarak görülen bilgilerin yayılmasını içerirken, gri propaganda 

Ģüphe edilecek nitelikteki iddiaların yayılmasını içermekte ve bu yapılırken bilgi ile 

bilgi kaynağı arasında sıkı bir bağlantı yapılmaktan kaçınılmaktadır. Siyah 

propaganda ise, yanlıĢ bilgileri yayan propagandacının kimliğinin belirtilmemesinin 

içermektedir (Konczik; 1993:13-14) 

Beyaz propaganda da kaynak bellidir. Zaten kaynak kendisini açık etmek 

istemektedir. 

Gri propaganda da kaynak tam olarak belli değildir. Ortaya atılan iddiaların 

doğruluğu da aynı Ģekilde kesin değildir. Ġki açıdan da muğlaklık söz konusudur. Son 

olarak siyah propaganda da kaynak kesinlikle belli değildir ve kendini asla açık 

etmeyi istemez. Ve siyah propaganda da önceden de belirtildiği gibi yanlıĢ bilgiler 

yayılır, hatta iftira, ahlak dıĢı söylemler de söz konusu olur. 

Halkla ĠliĢkiler ve propaganda arasında bir ayrım yapılmaya çalıĢıldığında 

karĢımıza çıkan unsur “doğruluktur” propaganda her ne kadar “beyaz propaganda” 

da doğru bilgileri iletse dahi, bunu uygulama tarzı halkla iliĢkilerden büyük 

farklılıklar taĢımaktadır. Propaganda kısmen halkla iliĢkiler ile aynı araçlardan 
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yaralanır, ancak gerçeği çoğunlukla keyfi olarak kullanılır, buna karĢın halkla 

iliĢkiler devamlı olarak doğruluğu kanıtlanabilir bilgilere dayanmak durumundadır 

(alıntılayan Okay ve Okay, 2012:49). 

Propaganda tek yönlü bir iletiĢimi esas alırken, halkla iliĢkiler iki yönlü bir 

iletiĢime dayanır. Propagandada mesaj iletildikten sonra hedef kitleden herhangi bir 

feedback beklenmeden yeni bir mesaj iletilir, oysa halkla iliĢkilerde mesaj iletilir, 

hedef kitlenin tepkisi alınır ve yeni mesaj bu tepki göz önünde bulundurularak 

gönderilir. Arka arkaya iletilen mesajlarda bir propaganda kampanyası kısa sürede 

insanları etkileyerek, sonuç almak ister. Halkla iliĢkiler kampanyası ise güven 

oluĢturmaya dayandığı ve bunu gerçek bilgilerle yapmaya çalıĢmayı gerekmektedir. 

Halkla iliĢkiler uzmanı ise daha önceden saptanmıĢ olan çeĢitli meslek ahlak 

kurallarına uymak zorundadır (Okay ve Okay; 2012:49) 

Propaganda ve halkla iliĢkilerin ortak noktası ise ikna etmeye yönelik olan 

disiplinler olmalarıdır. Dolayısıyla iknaya yönelik kullandıkları araçlar hemen hemen 

aynıdır. 

Mesajlarda süzme yapma, propaganda da vazgeçilmez bir öğedir. 

Propagandacı mesajını iletirken, tüm bilgiyi iletmez kendisine uygun olan bilgileri 

fragman halinde sunar. Halkla iliĢkiler ise tüm bilgiyi sunmakla yükümlüdür. Halkla 

ĠliĢkilerle olan benzerliği bu noktada ortaya çıkmaktadır., çünkü halkla iliĢkiler de 

planlı ve programlı bir harekettir ve hedef gurubu geniĢ olmasına rağmen bunlar 

mutlaka belirlenmiĢtir. 

4.3. HALKLA İLİŞKİLER VE LOBİCİLİK 

ÇeĢitli kuruluĢların ülke içinde faaliyetlerini etkileyebilecek çeĢitli kararların 

alınmasında ve ya alınacak karaların kendi lehlerinde almalarını sağlamak amacıyla 

uyguladıkları faaliyetlerden birside lobiciliktir. Lobicilik, baskı guruplarının, 

kiĢilerin ya da özel çıkar guruplarının siyasal karar alma sürecinin etkileme amacına 

yönelik olarak kongrede, parlamentoda yaptıkları çalıĢmalardır 

(http://www.mfa.gov.tr) 

http://www.mfa.gov.tr/
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Lobicilik kelimesinin kaynağı Amerika BirleĢik Devletleri yönetiminin 

hemen hemen karĢısında bulunan ve yönetim memurlarıyla politikacıların sık sık 

uğradıkları Washington‟daki bir otelin lobisine dayanmaktadır. Her çoğulcu 

toplumda çıkar grupları kanun yapma ve yönetimdeki irade oluĢumu üzerinde 

etkilerini geçerli kılmaya çalıĢırlar. Bu amaçla giriĢtikleri faaliyetlere “lobicilik” 

denir. Lobicilik, kongrede parlamentoda yasa tasarıları görüĢülürken seçilmiĢ 

temsilcileri etkilemek amacıyla yapılan giriĢimler olarak da tanımlanır (alıntılayan 

Okay ve Okay;2012:55). 

Lobici karar alıcıları etkilemek için baskı yapar. Karaların kendi çıkarları 

yönünde olması için çalıĢmaların içine girer. 

 

Lobici etkilemek istediği kiĢilere yönelik olarak yönetimi kullanabilir. Hem 

halkla iliĢkiler, hem de lobicilik birer çalıĢmadır. Halkla iliĢkiler ayrıntılı araĢtırmayı 

gerektirir. Bir lobicilik faaliyeti için de bu çalıĢmayı yapacak olan kiĢinin konusunu 

en iyi Ģekilde araĢtırması ve bilgi sahibi olması Ģarttır. Hem halkla iliĢkiler çalıĢması, 

hem de lobicilik faaliyeti aynı anda yapılabilir. Halkla iliĢkilerde nasıl yaratıcılıkta 

daha pek çok aktivite düzenlemek mümkünse, aynı Ģey lobicilik için de geçerlidir 

(Okay ve  Okay;2012:55) 

4.4. HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA 

Pazarlama terimi ile çok genel olarak ürün ve hizmetlerin satıĢıyla ilgili 

olarak bir ortaklık kurulmasına rağmen, giderek kar amacı gütmeyen alanlarda da 

sosyal pazarlama terimi altında uygulandığı görülmektedir (Okay, Okay;2012:55) 

Pazarlama halkla iliĢkilerle çok sık karĢılaĢtırılan bir yönetim fonksiyonudur. 

“Halkla ĠliĢkiler temsilcileri” reklâm edilen açılıĢlar, kapıdan kapıya satıĢ yapan 

temsilciler ve ya telefonla görüĢme yapan kimseler olarak yanlıĢ bir biçimde 

konumlandırılmaktadır. Bazı küçük kuruluĢlarda aynı kimselerin her iki iĢlevi de 

yaptıkları görülmektedir. Bu durumu gözlemleyen kimseler de pazarlama ve halkla 

iliĢkiler arasında hiçbir farkın olmadığı sonucuna varmıĢlardır (Okay ve 

Okay;2012:57) . 
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Oysa pazarlama da halkla iliĢkiler de sistemli biçimde yürütülmesi gereken, 

geniĢ kitleleri hedefleyen, uzun vadeli planlanan ve ayrı ayrı uzmanlık isteyen 

disiplinlerdir. 

Pazarlama kavramının temelini insan ihtiyaçları ve istekleri oluĢturmaktadır. 

Ġnsanlar neye ihtiyaç duyar ve ya neyi arzu ederlerse bu ihtiyaç ve istekler talebe 

dönüĢür. Ġkinci olarak pazarlamacılar talepleri karĢılamak için ürün ve hizmet 

sunarlar. Tüketiciler de en fazla kullanımı, değeri ve memnuniyeti sağlayan ürün ve 

hizmetleri seçerler. Üçüncü olarak da pazarlamacı, ürün veya hizmeti bir değer 

karĢılığında tüketiciye sunar (Okay ve Okay;2012:57). AnlaĢılacağı üzere, pazarlama 

birden çok aĢamadan oluĢan sistemli biçimde yürütülmesi gereken bir süreci ifade 

eder. 

Halkla iliĢkiler ve pazarlama arasındaki iliĢkiye bakacak olursak: pazarlama 

uzmanları, halkla iliĢkileri bir pazarlama aracı olarak değerlendirirken, halkla 

iliĢkiler uzmanları, doğal olarak bu alanın pazarlamadan ayrı tutulması gerektiğini 

savunmaktadırlar. Halkla iliĢkiler ve pazarlama çoğunlukla aynı medyayı 

kullanmakta, ortak disiplinler üzerinde yapılmakta ve aynı kuruluĢ hedefini 

izlemektedir. Bazı kimseler ürün tanıtımını pazarlama ve halkla iliĢkiler arasında 

karmaĢa oluĢturduğunu düĢünmektedirler. Halkla ĠliĢkiler ürün tanıtımı yapan yazılar 

yazarak ve yeni ürünlerin medyada yer almasını sağlayarak kuruluĢun pazarlama 

çabalarına yardımcı olmaktadırlar. Burada yapılan iĢlev kuruluĢun pazarlama 

stratejisine yardımcı olmaktadır (Okay, Okay;2012:57). 

Her iki kavram açısından da en önemlisi aynı araçlarla süreçlerini yürütüyor 

olmalarıdır. Diğer taraftan yine her ikisi de hedef kitlelerini büyük ölçeklerde 

tutmayı hedeflemektedir. Tabi  bu durum, halkla iliĢkilerin iliĢkili olduğu diğer tüm 

alanlar için de geçerlidir. 

Halkla iliĢkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli bir nokta “hedef kitlesi”dir. 

Halkla iliĢkilerde hedef kuruluĢun ilgili olduğu tüm çevreyken, pazarlamada daha 

çok potansiyel alıcılara yöneliktir. Elbette ki halkla iliĢkilerin de potansiyel alıcıların 

bir ürünü alma kararı üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle halkla iliĢkilerin ve 

pazarlamanın beraber çalıĢması gerekir. 
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4.5. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

 Bir olay, bir birey, bir grup ve ya ürün konusundaki bilginin hedef kitlenin 

olumlu olarak dikkatini çekmek için haber araçları ve diğer kanallarda yayılması 

tanıtım olarak adlandırılmaktadır. Tanıtım amacı olumlu olarak yer almak olsa da 

zaman zaman sonucun kontrol edilmeyip olumsuz tanıtım da iletiĢim araçlarında yer 

aldığı görülmektedir (Okay ve Okay;2012:62). 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan haberlerin bir kısmı kuruluĢların halkla 

iliĢkiler birimlerinden gelen materyallere dayanmaktadır. Bu kaynaklardan gelen 

bilgilerin ne zaman, nasıl ve ne Ģekilde yayınlanacağı konusunda halkla iliĢkiler 

uzmanlarının bir yaptırımı bulunmakta, haberin içeriği ve yayımlanma Ģekli 

muhabirler ve editörler karar vermektedir. Çünkü kuruluĢ, kuruluĢ kitle iletiĢim 

araçlarına göndermiĢ olduğu materyallerin yayımlanması için bir ödemede 

bulunmamaktadır. Haber değeri taĢıdığına inanılan bilgiler medyada yer alabilir. 

Tanıtım haberlerine örnek olarak bir müzik topluluğunun turnesi veya bir iĢ adamının 

yaptığı hayırseverliği konu alan bir köĢe yazısı ve ya yorumu örnek olarak 

gösterilebilir. Bu haberler müzik topluluğunun tanıtımcısı veya kuruluĢun halkla 

iliĢkiler bölümünce yazılıp medyaya gönderilmiĢlerdir. Ancak tanıtımı yapılan müzik 

topluluğundan bir solistin alkol ve ya uyuĢturucu bağımlısı olduğuna dair bir haberin 

yer almasında tanıtımın olumsuz olarak yapılmasına neden olacaktır (Okay ve 

Okay;2012:64). 

Tanıtımı yapıldığı yazı ve ya görüntü hazırlanırken hangi bilgilerin hangi 

medya kuruluĢlarının dikkatini çekeceği önceden belirlenmeli ve medya kuruluĢuna 

eksiksiz olarak haber, resim ve ya görüntülü Ģeklinde bilgiler aktarılmalıdır. 

Bazı kimseler tanıtımı daha geniĢ bir kavram olan halkla iliĢkiler ile 

karıĢtırmaktadırlar. Halkla ĠliĢkiler, tanıtımdan gelmiĢtir. ÇağdaĢ uygulamanın pek 

çoğu tanıtım yapılarak sağlanmaktadır. Bazı kuruluĢlar da halkla iliĢkilerin 

amaçlarını gerçekleĢtirmek için baĢlıca stratejileri olarak tanıtım bültenlerinden ve 

özel olaylardan faydalanmaktadırlar (Okay, Okay;2012:65). 
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5. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE 

Halkla iliĢkilerin ilgilendiği hedef kitle bir toplumun içinde yer alan bir grup 

ve ya sınırlı bir kitledir. Bu grup belirli bir çıkarı olmayan insanların bir araya geldiği 

bir yığın değildir (Okay ve Okay, 2005:175). Dolayısıyla hedef kitlede bilinçli bir 

araya gelme söz konusudur.  

Hedef kitle belli özelliklere sahiptir ve öylesine bir arada bulunmaz. 

Halkla iliĢkiler faaliyetlerinde hedef kitlenin özellikleri halkla iliĢkiler 

planının Ģekillenmesinde önemli rol oynar. Bir halka iliĢkiler projesini 

Ģekillendirecek olan kime, nerede, nasıl, ne zaman, ne, neden sorularının cevabı 

büyük oranda hedef kitlenin doğru çözümlenmesi ile ilgilidir.  

 

Hedef kitleyi tanımak Ģekillendirilecek halkla iliĢkilerin baĢarısını doğrudan 

etkiler. Burada önemli olan tanıma iĢlevini doğru yöntemlerle yerine getirebilmektir. 

Halkla iliĢkilerin iki temel iĢlevinden birisi olan tanıma iĢlevinin eksiksiz yerine 

getirilmesi ile hedef kitleyi etkilemek mümkün olabilecektir. 

Hedef kitlenin yaĢ aralığı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, gelir durumu, 

yaĢadığı yer, tüketim alıĢkanlıkları, yaĢam tarzı, beğenileri, kuruluĢla ilgili kanaat ve 

tutumları, medya kullanım alıĢkanlıkları ve hedef kitle ile ilgili bir çok değiĢkenin 

bilinirliği, hem yaratıcı uygulamaların ortaya çıkarılması, hem de zaman, yer ve 

bütçe planlamasının doğru yapılmasını sağlamaktadır (Uludağ, 2008:87). Bunları 

belirleme ve ölçme yöntemleri ise halkla iliĢkiler uzmanları tarafından 

belirlenmelidir. 

Halkla iliĢkiler faaliyetleri yürüten kuruluĢların genel bir hedef kitlesinin 

olması mantıki olarak mümkün değildir. Hedef kitle her zaman spesifiktir ve her 

zaman bazı genel sorunları vardır. Bu yüzden genelleĢtirilmesi doğru değildir (Okay 

ve Okay, 2005:176). 

Gerçek olan Ģudur ki, hedef kitlenin büyüklüğü ne olursa olsun etki altına 

alabilmek  temel amaçtır. Daha doğru bir anlatımla istenilen etkiyi yaratmak asıl 

amaçlanandır. 
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Halkla iliĢkilerde tek bir hedef bulunmamasından dolayı bu alanda çaba 

gösterecek kiĢiler önce hedef çizmek sonra da onu tanımak zorundadırlar (Asna, 

1998:28). Belirlenen hedefe ulaĢabilmek içinse hedef kitlenin iyi tanınması en 

önemli noktadır. 

Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının bir diğer amacı amacı hedef kitleye ve 

kamuyouna çalıĢmalar hakkında bilgi vermektir. Bu süreçte ortak çıkarları olan halka 

topluluğu Ģeklinde tanımlanan kamuoyunun, kiĢiler ve çeĢitli gruplar tarafından 

etkilenmesi, halkla iliĢkiler faaliyetlerini olumsuz Ģekilde yönlendirebilmektedir 

(Özer, 2012:117). 

KiĢilerde kurum ve kuruluĢ hakkında olumlu kanaat oluĢturabilmek için 

zamanında ve doğru olarak bilgi vermek gerekir. YanlıĢ ve ya kasten hatalı bilgi 

verilen bir kamuoyunun tepkileri bazen beklenmedik bir Ģekilde ortaya çıkabilir. Bu 

da halkla iliĢkiler çalıĢmalarının hedef kitleyle arasındaki esas olarak oluĢturmak 

istediği karĢılıklı anlayıĢ ve iyi niyete dayalı bir iliĢkiye zarar verebilir (Okay ve 

Okay, 2005:176).  

Daha önce de belirtildiği gibi, halkla iliĢkilerin açıklık ilkesi burada da 

karĢımıza çıkmaktadır. Açık ve net bilgiler verilmesi hedef kitleyle kurulan iliĢkiyi 

sağlamlaĢtırabilmek ve sağlam kalmasını sağlamak için son derece önemlidir.  

Günümüzde halkla iliĢkiler faaliyetlerinde her kuruluĢun çalıĢma alanına göre 

hitap edeceği kitle değiĢik olmaktadır. Normal koĢullar altında hiçbir hükümet, 

sanayi kuruluĢu, Ģirket ve ya herhangi bir örgüt, hedef kitlesinin iĢbirliği olmadan 

baĢarılı bir biçimde faaliyetini sürdüremez. Hedef kitle hem içerde hem de dıĢarıda 

olabilir. Ancak hemen hemen her faaliyette karĢılıklı anlayıĢ ve baĢarı için önemli bir 

faktör olarak karĢımıza çıkacaktır  (Özer, 2012:118). 

Uygulamada hedef kitlesini göz önüne almadan bir kuruluĢun varlığını devam 

ettirmesi mümkün değildir. Hedef kitlelerin bazen birbiri üzerine geldiği de 

görülebilir. Örneğin; bir kuruluĢ çalıĢanı, hem bir müĢteri hem de kuruluĢun bir 

hissedarı olarak karĢımıza çıkabilir. Ancak durum ne olursa olsun hedef kitlesini 

dikkate almayan bir kuruluĢun yaĢama Ģansı yoktur. 
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Her kurum ve kuruluĢ, ister kar amacı gütsün,  isterse kamu yararına yönelik 

olsun, tespit etmiĢ olduğu hedef kitlelerde zamanla değiĢikliklerin olabileceğini göz 

önünde tutarak yeni geliĢmeler karĢısında hedef kitlesini de belirleyebilmelidir (Okay 

ve Okay, 2005:176). 

Günümüzde karĢı karĢıya kaldığımız hızlı değiĢimler hedef kitlelerin 

özelliklerinde ve ölçeklerinde değiĢikliğe yol açabilir. Ancak bu değiĢimlere ayak 

uydurabilmek ve hedef kitlenin değiĢen özelliklerine uygun olarak halkla iliĢkiler 

çalıĢmaları yürütmek gereklidir. 

Halkla iliĢkiler uygulamalarında hedef kitle olarak seçilen kesimlerin 

özelliklerinin iyi bilinmesi, iletiĢim ortamının seçilmesinde, mesajların 

oluĢturulmasında ve geri bildirimlerin doğru ve net bir biçimde alınmasında 

önemlidir. Genelde hedef kitle; iç ve dıĢ hedef kitle, birincil, ikincil ve marjinal 

hedef kitle, geleneksel ve potansiyel hedef kitle, destekleyen, karĢı tavır takınan ve 

kararsız hedef kitle gibi değiĢik Ģekillerde de ele alınabilmektedir (Özer, 2012: 118). 

Ayrıca, toplumsal çevre, potansiyel iĢ gücü, çalıĢanlar, hammadde ve hizmet 

sağlayanlar, dağıtımcılar, finansal hedef kitle, tüketiciler ve ürünü kullananlar, 

kamuoyu önderleri Ģeklinde bir sınıflandırma da yapılabilmektedir (Ak, 2003:112 ).  

ÇalıĢmamın bu aĢamasında uygulamada en çok görülen hedef kitle 

sınıflandırmasını ele alacağız. 

5.1. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE SINIFLANDIRMASI 

Halkla iliĢkiler faaliyetlerinde kuruluĢlar çok sayıda önemli hedef kitleyle 

karĢılaĢır ve onlarla sık sık ve doğrudan iletiĢim kurarlar. Her bir hedef kitlenin 

çıkarı, isteği ve ilgisine karĢı kuruluĢ duyarlı olmak zorundadır. Böyle gruplar 

arasında destek sağlamak ve kazanmak için gerekli eylemlerin uyumunu halkla 

iliĢkiler uzmanları sağlamalıdır (Okay ve Okay, 2005:182). 

KuruluĢların çok sayıda hedef kitleyle karĢılaĢmaları halkla iliĢkiler 

hizmetlerinde de dinamik bir ortam kurması gerekliliğini beraberinde getirir. her 

kitleye uygun halkla iliĢkiler çalıĢmaları yürütülmemesi genel bir baĢarı sağlamak 

mümkün değildir. 
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Halkla iliĢkiler çabalarıyla kuruluĢ ve ürünleri hakkında olumlu bir imaj elde 

etmek, kuruluĢun tanıtımını yapmak ve kuruluĢ hakkındaki olumsuz söylentilerin ve 

olayların etkisini azaltmak mümkündür.  

Halkla iliĢkiler faaliyetlerinin hedeflediği gruplar içsel olarak çalıĢanlar, 

çalıĢanların aileleri, sendikalar ve hissedarlardır. Kamu iliĢkileri açısından ise genel 

halk, yerel topluluklar, hükümet, ticari birlikler ve baskı grupları halkla iliĢkilerin 

hedeflediği gruplar arasındadır.  

Halkla iliĢkilerin önemli bir hedef kitlesi de televizyon, radyo ve basındır. 

Halkla iliĢkilerin hedef kitlelerindeki bu farklılık aynı zamanda karmaĢık bir 

ortamın da oluĢmasına sebep olabilir. 

Böylesine karmaĢık bir ortamda gerçekleĢen halkla iliĢkiler faaliyetlerinde 

baĢarılı olabilmek için kuruluĢlar hedef kitlelerini çok iyi belirlemelidirler. Bu 

süreçte sebep- sonuç iliĢkisi kurarak hedef kitleye göre strateji geliĢtirmeye 

çalıĢılmalıdır. Ayrıca, kuruluĢ, hedef kitleyi belirlemenin kendisine ne tür yarar 

sağlayacağını kavramıĢsa daha baĢarılı olacaktır (Özer, 2012 :119). 

5.2. HEDEF KİTLEYİ BELİRLEME AMAÇLARI 

KuruluĢların hedef kitlelerini belirlemeleri, planladıkları halkla iliĢkiler 

çalıĢmalarının  baĢarılı olması açısından çok önemlidir. 

Hedef kitlelerini etkin bir biçimde belirleyen kuruluĢlar, hedef kitle ile 

kendisi arasında oluĢacak etkileĢim sürecinde avantajlı konumda olacaktır. Eğer 

kuruluĢlar hedef kitlesini belirleme sürecinde hata yaparsa halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinde baĢarılı olunması da mümkün olmayacaktır. 

Hedef kitleme sürecinde baĢarısız olunması yürütülen halkla iliĢkiler 

çabalarının da boĢa gitmesine sebep olacağından, önemli zaman kayıpları da ortaya 

çıkacaktır. 

KuruluĢların hedef kitlelerini belirlemeleri, faaliyetlerin ve kaynakların 

önceden planlanması ve ayrılması bakımından büyük önem taĢımaktadır. KuruluĢlar 

genel olarak hedef kitlelerini; 
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 Bir halkla iliĢkiler programıyla ilgili olan bütün grupları belirlemek, 

 Kaynaklar ve bütçe içerisindeki öncelikleri belirlemek, 

 Kullanılacak medya ve teknikleri seçmek,  

 Kabul edilebilir ve etkili biçimde mesajları hazırlamak için belirlerler 

(Okay ve Okay, 2005:188 ). 

KuruluĢlar söz konusu hedef kitle belirleme sürecinde baĢarılı olamazlarsa 

çok fazla hedef kitleye ulaĢma çabasında rastgele mali kaynaklar ve çabalar 

dağıtılacaktır. Aynı mesaj, farklı gruptaki insanlara uygun olup olmadığına 

bakılmaksızın verilecektir ( Özer, 2012:119). 

5.3.HEDEF KİTLE SINIFLANDIRMASI 

5.3.1. Dahili ve Harici Hedef Kitleler 

Dahili hedef kitleler kuruluĢ içi, ofis elemanları, denetçiler, yöneticiler, 

hissedarlar gibi kiĢileri kapsar. Harici hedef kitle ise, doğrudan doğruya kuruluĢla 

bağlantılı olmayan, hükümeti, eğitimcileri, müĢterileri, toplumsal çevreyi ve 

tedarikçileri içermektedir (Özer, 2012:120). 

KuruluĢlar için içerdeki ve dıĢarıdaki hedef kitleleri aynı anda istenilen etki 

altına almak doğru yürütülen halkla iliĢkiler uygulamalarıyla söz konusu olabilir. 

5.3.2. Birincil, İkincil ve Marjinal Hedef Kitleler 

Birincil hedef kitleler kuruluĢun çalıĢmalarına yardımcı olan kesimdir. Ġkincil 

hedef kitleler daha az önemlidir. Marjinal hedef kitleler ise, bu sayılan hedef kitleler 

içerisinde en az önem sahip olanlarıdır. Örneğin, bankaları düzenleyen Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri, bir düzenleyici kuralı bekleyen bir 

bankanın birincil hedef kitlesi olacaktır. Millet Meclisi üyeleri ve genel halk ikincil 

hedef kitle olacaktır (Özer, 2012:120). 
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5.3.3. Geleneksel ve Gelecekteki Hedef Kitleler 

KuruluĢlar için bu her iki hedef kitle de ileriye dönük baĢarıyı sağlayabilmek 

için çok önemlidir. 

ÇalıĢanlar ve o andaki müĢteriler geleneksel hedef kitleyi oluĢturmaktadır. 

Öğrenciler ve potansiyel müĢteriler de gelecekteki hedef kitlelerdir. 

Günümüzde bir kuruluĢun hedef kitlesi, toplumun değiĢik kesimlerini içine 

almaktadır ve bunların her birisi kuruluĢun gelecekteki baĢarısı için önemli olabilir 

(Özer, 2012:120). 

KuruluĢun geleneksel hedef kitleyi elinde tutmak, gelecekteki hedef kitleyi 

ise bünyesine katmak için doğru ve yerinde halkla iliĢkiler uygulamaları içinde 

olmaları gereklidir. 

5.3.4. Savunanlar, Karşıtlar ve Fikrini Söylememiş Hedef Kitleler 

Bir kuruluĢ kendisini destekleyen ve kendisine karĢı olan hedef kitlelerle 

farklı biçimlerde iliĢki kurmalıdır. KuruluĢu destekleyenler için inançları destekleyen 

iletiĢim yapılırken, değiĢken Ģüpheci görüĢler güçlü, ikna edici iletiĢim gerektirir. 

Özellikle de siyasette fikrini söylememiĢ olan hedef kitle önemlidir (Okay ve Okay, 

2005:181). 

Üç hedef kitle için de farklı uygulamalar gerekir. KuruluĢ kendisine destek 

veren hedef kitleyi yanında tutmaya yönelik çalıĢmalar yaparken, karĢıt görüĢte 

olanlar için ikna edici çalıĢmalara önem vermek gerekir. Bu iki kitlenin fikirleri belli 

iken onlar için ne türlü uygulamalar yapılabileceğini tespit etmek daha kolaydır. 

Ancak bu üç hedef kitle içinde en önemlisi fikrini söylememiĢ hedef kitledir. Bu 

kitleyi savunan hedef kitleler arasına katmak için, fikrini söylemeyen hedef kitlenin 

özelliklerini iyi belirlemek ve yerinde uygulamalar yapmak gerekir. 
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5.4. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE ÇEŞİTLERİ 

Günümüzde kuruluĢlar açısından çok sayıda hedef kitle bulunmaktadır. 

ÇalıĢmamın bu kısmında söz konusu hedef kitleleri iç hedef kitle ve dıĢ hedef kitle 

ayrımına bağlı kalarak incelemeyi doğru buluyorum. 

5.4.1. İç Hedef Kitle 

KuruluĢların halkla iliĢkiler çalıĢmalarında muhatap olduğu en yakın hedef 

kitle iç hedef kitledir. Ġç hedef kitlenin ihmali ya da fazla önemsenmemesi, dıĢ 

çevreyle yapılan faaliyetleri boĢa çıkarabilir. Halkla iliĢkiler politikalarının iç hedef 

kitlede olumlu izlenim yaratması, bir anlamada iç sorunları çözmüĢ, kendine 

güvenen bir kuruluĢun dıĢarıya da rahatlıkla açılabilmesini kolaylaĢtıracaktır. 

Ġç hedef kitlesinde olumlu etki gören kuruluĢlar dıĢarıya ya olumlu imaj 

çizecektir. Böylelikle dıĢarıdaki kitleyi etkilemek daha kolay ve hızlı olacaktır. 

KuruluĢların halkla iliĢkiler faaliyetlerinde en önemli iç hedef kitleleri 

kuruluĢ çalıĢanları, kuruluĢun ortakları ve kuruluĢun doğrudan bağlantılı olduğu, 

çalıĢanların ekonomik ve sosyal haklarını koruyan ve savunan sendikalardır (Özer, 

2012:121). 

Ġç hedef kitlesini memnun etmiĢ bir kuruluĢun imajı açısından son derece 

önemli bir noktayı tamamlamıĢ olduğunu bilmek gerekir. 

5.4.1.1. KuruluĢ ÇalıĢanları 

Bir kuruluĢta yönetici, ofis personeli, iĢçi, laboratuvar çalıĢanı gibi farklı 

ücret alan, farklı kültür ve değiĢik statüde pek çok insanın temsil ettiği çalıĢanlar, 

kuruluĢun hem dıĢarıya karĢı temsilcileri olarak hem de verimliliği belirleyen faktör 

olarak hedef kitlenin önemli bir grubunu oluĢtururlar (Peltekoğlu, 2007:169). 

KuruluĢta hedef kitle olarak çalıĢanlar tepe yöneticilerden sekretere, Ģube müdürleri, 

Ģeflere kadar farklı ücret ve statüde çalıĢanları kapsar. Gerek iĢ verimliliğini sağlayan 

gerekse kuruluĢun dıĢarıda temsilciliğin yapan çalıĢanlar, hedef kitlenin önemli bir 

birimini oluĢtururlar (Özer, 2012:121). 
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ÇalıĢtığı kurumda memnun olan çalıĢan dıĢarıya da olumlu bir etki 

bırakacaktır. Bu dıĢarıdan kuruma karĢı duyulan sempatinin hatta güvenin oluĢmasını 

sağlar. 

ĠĢ ortamından memnun bir personel bu durumu dıĢına da yansıtacaktır. Her 

personelin çevresine kuruluĢ hakkında bilgi akıĢı sağlayan bir halkla iliĢkiler çalıĢanı 

gibi iĢlev gördüğü göz önünde bulundurulursa, onların içinde çalıĢtıkları kuruluĢ 

hakkında doğru bilgilendirilmesi, olup bitenden kuruluĢ dıĢındaki insanlardan önce 

haberdar edilmesi kuruluĢ kimliği açısından çok önemlidir (Çamdereli, 2005:67- 69). 

ÇalıĢanın kurumunu sahiplenmesi içeride mutlu olmasıyla mümkün olacaktır. 

Kurum sadakatini sağlamak ise hem çalıĢanın meslek ahlakı hem de kurumun 

çalıĢana olan ilgisi ile sağlanacaktır. 

5.4.1.2.Ortaklar 

KuruluĢ çok ortaklı bir Ģirket biçiminde ise, yılda bir kez düzenlenen genel 

kurul toplantıları dıĢında bilgi alma olanağı bulunmayan ortakları, alınan yeni 

kararlar, geliĢmeler, geleceğe iliĢkin projeler konusunda bilgilendirmek, halkla 

iliĢkiler uygulayıcılarının sorumluluk alanına girer (Özer, 2012:121). 

Ortakların kuruluĢun durumu hakkında bilgi sahibi olmaları dıĢarıya 

verecekleri bilginin doğruluğu açısından önemlidir. 

KuruluĢta neler olup bittiğini bilen, zaman zaman yapılacak anketlerle 

görüĢlerine baĢvurulan ve doğal olarak kuruluĢuna güven duyan ortaklar, çevrelerine 

de bu bilgileri yayabilecek ve kuruluĢun tanıtımına katkıda bulunacaklardır (Özer, 

2012:121). 

5.4.1.3. Sendikalar 

Sendikalar, çalıĢanların ekonomik ve sosyal haklarını koruyan ve savunan, 

kuruluĢlar üzerinde denetim iĢlevi gören kuruluĢlardır. ĠĢçi ve iĢverenlerin kendi 

aralarında yardımlaĢmalarını sağlayan, üyelerinin eğitim ve haklarını savunan çıkar 

birlikleridir. 
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Sendikalar kuruluĢ çalıĢanları için isteklerini, önerilerini ifade edebilmek 

bakımından kuruluĢla köprü konumundadır. ÇalıĢanın sözcüsü olarak tanımlamak 

doğru olacaktır. 

ĠĢçi sendikaları grevler yoluyla iĢveren sendikaları da lokavt yoluyla haklarını 

korurken isteklerini kamuoyuna yansıtırlar. Sendikaları kuruluĢun bir parçası olarak 

görmeyen, onlara bilgi verme gereği duymayan ve sendikaları hiçe sayan kuruluĢ 

yönetimi, sık sık sızlanmalarla ve iĢçi direniĢleriyle karĢılaĢır. Bu nedenle halkla 

iliĢkiler uzmanlarına sendikalarla iyi iliĢkiler kurma konusunda önemli görevler 

düĢer (Çamdereli, 2005:67-69). 

6. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ 

Günümüzde kuruluĢlarda stratejik kararların alınmasında sosyal fayda 

kavramının giderek önem kazanması, halkla iliĢkiler birimlerinin organizasyon 

içinde ve özellikle üst yönetimde yerinin ve öneminin artmasına neden olmuĢtur 

(Sabuncuoğlu; 2008:6). Halkla iliĢkilerin kuruluĢlar açısından önemi ise geçmiĢten 

günümüze artan bir Ģeklide var olmuĢtur. 

KuruluĢların hedeflerine ulaĢabilmek için, iç ve dıĢ hedef kitlesi ile iyi bir 

iletiĢim içerisinde olmaları gerekmektedir. ĠletiĢim, yönetimde en etkili araçtır. Bu 

bağlamda, kuruluĢlarda iletiĢim yönetimi görevi üstlenen halkla iliĢkiler, kuruluĢlar 

için önemli bir yönetim fonksiyonudur (Okay, Okay;2012:3) 

Artan rekabet ortamı, değiĢen ekonomik yapılar, uluslar arası iliĢkilerin 

karmaĢıklık ve sıklık kazanması halkla iliĢkilerin iyi yürütülmesini zorunlu hale 

getirmiĢtir. 

Halkla iliĢkiler hem demokratikleĢmenin hem de örgütsel etkililiğin 

belirlendiği bir süreçtir. Ancak çağdaĢ toplum ve yönetim ile iliĢkili olmalarına 

rağmen, bu iki değiĢkenin iç dinamikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Halkla 

iliĢkilere duyulan gereksinme de bu farklılıktan kaynaklanmaktadır (Uysal‟dan alıntı; 

Okay, Okay;2012:3) 

Artık halkla iliĢkiler birimleri, örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için 

gerekli olan toplumsal kabulü, iletiĢimi güçlendirerek sağlamaya 
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çalıĢmaktadırlar(Sabuncuoğlu, 2008:7). Toplumsak kabulü sağlamak, gelecek için de 

iyi bir yatırım olarak kabul edilmelidir. KuruluĢları kabullenmiĢ toplumlar kısa 

vadede onlardan vazgeçmeyeceklerdir. 

Tüm dünyada yaĢanan geliĢmeler son yıllarda halkla iliĢkilerin kuruluĢların 

önemli fonksiyonlarından biri olma niteliğini pekiĢtirmiĢtir. Belirli boyutlara gelmiĢ 

her kuruluĢun bünyesinde halkla iliĢkiler bölümü görmek ya da uzman elemanların 

görevlendirildiğine tanık olmak olağan hale gelmiĢtir (Okay, Okay; 2012:5). Çünkü 

bilinmektedir ki, halkla iliĢkileri iyi yürüten kuruluĢlar genel baĢarıyı sağlamada çok  

önemli bir basamağı atlamıĢ olacaklardır. 

Gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe bu sürecinde bu geliĢime 

ayak uyduramayan kuruluĢlar, yani halkla iliĢkilerin önemine inanıp gerekli halkla 

iliĢkiler birimlerini oluĢturamayanlar, yaĢanan yoğun rekabet ortamında ayakta 

kalmakta büyük güçlük çekmektedirler (Okay, Okay;2012:5). 

7. HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI 

Gerek örgütsel gerekse de kamusal amaçlar değerlendirildiğinde, halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinin gerçekleĢtirilme nedenleri arasında çok fazla ortak nokta 

olduğu görülür.  

Halkla iliĢkilerin temel amacı, görev aldığı bir sistemin tüm öğeleriyle 

birlikte daha iyiye ve doğruya gidebilmesi için gerçekleĢtirdiği bilgi alıĢveriĢinden 

sonuçlar çıkarıp değerlendirmek ve bu sonuçları yaĢama geçirmektir (Çamdereli, 

2003:67) 

Bu açıklamalardan sonra halkla iliĢkilerin en önemli amaçlarını sıralamak 

istediğimizde Ģu Ģekilde bir tablo karĢımıza çıkar; 

 Halkı aydınlatmak ve onlara çalıĢmaları benimsetmek. 

 Halkta yönetime karĢı olan olumlu davranıĢlar yaratmak. 

 Halkın yönetimle olan iliĢkilerinde iĢleyiĢi kolaylaĢtırmak. 

 Kararların isabet derecesini arttırmak için halktan bilgi almak. 
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 Hukuk düzenine uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında aydınlatıcı 

bilgiler vermek. 

 Halkla iĢbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini 

sağlamak. 

 Yapılan çalıĢmalarda halkın dilek, istek, tavsiye telkin ve Ģikayetlerinden 

hazırlanan yasa, tüzük, diğer tasarılardan yararlanmak, aksaklıkların giderilmesi için 

yapılan çalıĢmalarda bunları değerlendirmek. 

 Özel ve kamu yararına cevap vermeye çalıĢmak ve herkesin kiĢiliğine 

hürmet ederek sosyal sorumluluk duygusu yaratmak (Tortop, 1997:9-10). 

 Ġlgili kesimlere kuruluĢ hakkında bilgi vererek onları aydınlatmak. 

 Genelde toplum üzerinde olumlu izlenim ve topluma yararlı bir kuruluĢ 

imajı oluĢturmak. 

 Tüketicilere kuruluĢlarca sunulan mal ve hizmetlerden daha iyi bir Ģeklide 

yararlanmanın yollarını göstermek (Mucuk; 2005:184) 

 

 Belli bir kuruluĢta çalıĢmanın ayrıcalığını vurgulayarak kaliteli personel 

sağlamak (Okay, Okay; 2012:13) 

8. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER 

Halkla iliĢkilere olumlu anlamlandırmayı sağlayan, genel kabul gören temel 

ilkeleridir. Bu ilkeleri Ģöyle belirtebiliriz; 

8.1. DÜRÜSTLÜK 

Bu ilke halkla iliĢkiler çalıĢmalarında onurlu çalıĢma, doğruluk güvenilirlik 

Ģeklinde kendini gösterir. Halkla iliĢkiler birimi tanıtma, değerlendirme, araĢtırma 

sırasında yakıĢıksız eylemlerden kaçınmalıdır. Bu durum onurlu çalıĢma ilkesinin en 

temel gerekliliğidir. 

Dürüstlük ilkesinde yanlıĢa düĢmeyen kuruluĢların imajları da aynı 

doğrultuda olumlu algılanacaktır. 
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Halkla iliĢkilerde doğruluğun doğal bir sonucu olan dürüstlük ilkesine 

bağlılık, doğruları hiç gizlemeden olduğu gibi duyurduğu bilinen bir kuruluĢun ve 

onurlu çalıĢmaları ile tanınan halkla iliĢkiler uzmanlarının toplumda güven ve destek 

kazanmalarında büyük rol oynar. Bu nedenle gerçekleri söylemekten çekinmeyen, 

yeri geldiğinde kabahatini kabul eden, onurlu bir kurum niteliğini sürdürebilmek son 

derece önemlidir (Asna, 1998:90).  

8.2. İNANDIRICILIK 

Halka güven sağlanmasında, mesajların sunulmasında inandırıcı olarak 

hedefe ulaĢma açısından çok önemlidir. Halkla iliĢkiler faaliyetlerine öncelikle 

faaliyetleri hayata geçirecek olanlar inanmalıdır. 

Ġnandırıcılık ilkesi, dürüstlük ilkesiyle de bağlantılıdır. Dürüst ve onurlu 

çalıĢmalarıyla tanınan bir kurumun inandırıcılığı da yüksek olacaktır. 

Ġnandırıcılık ilkesi halkla iliĢkilerin en zor çalıĢmasıdır. BaĢkalarını 

etkilemek, görüĢlerini değiĢtirmek büyük bir ikna yeteneği gerektirir. Ancak bu 

çabaya giriĢirken karĢı tarafa güven ve inanç aĢılamak gerekir. Bir mesajın inandırıcı 

olması için verilen bilgi ile elde edilen sonucun aynı olması gerekir (alıntılayan Okay 

ve Okay; 2012:15).  

8.3.YİNELEME 

Yineleme ilkesi, hedef kitleyi verilmek istenen mesaja alıĢtırma ve 

kabullendirme yollarındandır. 

Halkla iliĢkilerde en etkili yöntemlerden birisi olarak görülen yineleme 

önemli mesajların bir çok kez tekrarlanmasıdır. Böylece mesajla sık sık karĢılaĢan 

hedefin, verileni unutmayacak biçimde belleğine yerleĢtirmesi sağlanabilir. Bu 

yöntem hem mesajın daha iyi anlaĢılabilmesi hem de akılda kalabilmesi bakımından 

yararlıdır (Okay, Okay; 2012:15) 
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8.4. SABIRLI ÇALIŞMAK 

Halkla iliĢkiler devamlı olan ve sabırlı çalıĢma gerektiren bir faaliyettir. 

Çünkü birkaç günde sevgi, saygı ve nüfuz kazanılmaz. Güven ve dostluk zaman 

içerisinde gerçekleĢir. Sağlam bir dostluğun kazanılması nasıl zamana bağlı ise, iyi 

bir halkla iliĢkiler sisteminin kurulabilmesi de zamana ve sabırlı çalıĢmaya bağlıdır 

(Okay, Okay; 2012:15). Bu sebeple halkla iliĢkilerin planlı ve programlı bir çalıĢma 

olduğu unutulmamalıdır.  

Planlı ve programlı olarak sabırla çalıĢan kurumlar kısa vadede olmasa da 

istedikleri saygınlığa ve hedef kitleler üzerinde bırakmak istedikleri olumlu imaja 

eninde sonunda sahip olacaklardır. 

8.5. YAYGIN SORUMLULUK 

Halkla iliĢkiler çalıĢması kuruluĢlarda sadece halkla iliĢkiler biriminin ya da 

kuruluĢta görev alan halkla iliĢkiler uzmanının yapacağı çalıĢma değildir. Genel bir 

tanımla, halkla iliĢkiler sorumluluğu kuruluĢun genel müdürlüğünden en tabanında 

çalıĢan iĢçisine kadar herkesin omzundadır (Bilgin, 2008:44). 

Yaygın sorumluluğun farkında olarak, kurumun her noktasında yürütülen 

halkla iliĢkiler çalıĢmaları kuruma kısa zamanda baĢarıyı getirecektir. 

8.6. AÇIKLIK 

Modern yönetim anlayıĢı Ģeffaf yönetimi benimser. Bir benzetme yapmak 

gerekirse iĢletme camdan ev olmalıdır. Yapılan iĢlerde Ģeffaflık modern 

iĢletmeciliğin uyması gereken ilkelerdendir. KuruluĢlarda örgüt yapısı, ekonomik 

gücü, pazar alanları ve diğer çalıĢmaları olduğu gibi halka açıklamalıdır (Bilgin; 

2008:33) 

ÇalıĢmaları ve planları hakkında hedef kitlesine açıkça bilgi sunumu yapmak 

kuruluĢların olumlu algılanmalarına büyük katkı sağlar. 
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KuruluĢlara iliĢkin bilgiler hedef kitleye çekinmeden ve gerçekleri 

gizlemeden, kuruluĢun amaçları, örgütsel yapısı kamuoyuna tanıtılmalıdır. Bu 

davranıĢ kuruluĢa güven ve desteği daha çok artıracaktır. (Sabuncuoğlu; 2008:77). 

8.7. İKİ YÖNLÜ İLİŞKİ 

Halkla iliĢkiler, bilinçli bir kampanya ile kamuoyuna gerekli ve yeterli 

bilgiler sunarak onun ilgi ve desteğini kazanırken, diğer taraftan halkın kuruluĢlardan 

beklentileri, istek ve tepkileri anlaĢılmaya çalıĢılır. Toplum ve kuruluĢ arasında 

oluĢturulan sağlıklı iletiĢim kanallarıyla iki tarafın birbirini tanıması ve etkileĢim 

içinde olması sağlanır. Sadece kuruluĢun belirli politika ve uygulamalarını 

kamuoyuna tek yanlı yansıtması halkla iliĢkiler değildir (Sabuncuoğlu, 2008:16). 

9. HALKLA İLİŞKİLERİN EVRELERİ 

Bir kuruluĢtaki halkla iliĢkilerin temel amacı, politikaları ve yapılan iĢleri 

halka benimsetmektir. Ve bu Ģekilde halkın güven ve desteğini kazanmaktır. Bu 

amaca ulaĢabilmek için, bir yandan iliĢki kurulacak hedef kitlenin özellikleri ve 

düĢünceleri hakkında bilgi toplamak; diğer yandan da toplanan bilgilere dayanarak 

tanıtma plan ve programları hazırlamak ve de bunları uygulayıp sonuçlarını 

denetleme, değerlendirme yapmak gerekmektedir (http://www.makaleler.com). 

Halkla iliĢkiler etkinliği çoğunlukla birbirini takip eden dört evreden oluĢan 

sürekli bir süreçtir. Bunları Ģöyle özetleyebiliriz; 

9.1. BİLGİ TOPLAMA EVRESİ 

Halkla iliĢkiler çalıĢmalarında araĢtırma baĢlıca iki grupta toplanmaktadır. Ġlk 

gruptakiler genel niteliktedir. Bunlar; çeĢitli iletiĢim araçlarının kamuoyunu etkileme 

dereceleri nelerdir? gibi soruların yanıtlanmasına yönelik araĢtırmalardır. Ġkinci 

gruptakiler ise, kuruluĢun karĢılaĢtığı somut sorunlarla alakalıdır. Bunlar da; 

- Bilgi toplama amacına dair incelemeler, 
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- Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının sonuçlarının analiz etmek amacını güden 

araĢtırmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bilgi toplamaya yönelik araĢtırmalar kurumların hedef kitlelerini tanıma 

iĢlevinin en önemli kısımlarındandır. 

Bilgi toplamak için yapılan araĢtırmalar iliĢki kurulacak halkın özelliklerini, 

kuruluĢ hakkındaki bilgi ve düĢüncelerini ortaya koymayı içermektedir. Toplanan 

bilgiler ile kuruluĢun ne türlü halkla iliĢkiler sorunları olduğu ve bu sorunların çözüm 

yolları ortaya çıkar. Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi 

amacını için yapılan incelemeler ise harcanan çabaların ne derecede etkili olduğunu 

gösterir (http://www.makaleler.com). 

9.2. PLANLAMA EVRESİ 

Planlama halkla iliĢkiler sürecinin ikinci evresini oluĢturmaktadır. Bu süreçte, 

araĢtırma sonucu elde edilen bilgilerden faydalanarak kuruluĢça giriĢilecek halkla 

iliĢkiler kampanyasının bir planı hazırlanır. Bu planda kampanya için gerekli olan 

para ve personel, kullanılacak iletiĢim araçları, halka ulaĢtırılacak olan tanıtma 

mesajları, ve kampanyanın süresi kararlaĢtırılır. 

Hazırlanan planın iliĢki kurulacak insanların tamamına uygulanmadan evvel, 

gruplar üzerinde denenmesi ve bu ön denemeden alınan sonuçlara göre planda 

gerekli düzeltmelerin yapılması faydalı olacaktır (http://www.makaleler.com). 

9.3. UYGULAMA EVRESİ 

AraĢtırma yapılırken elde edilen bilgilere dayanarak hazırlanan çalıĢma 

planının uygulamaya konulması, halkla iliĢkiler sürecinin üçüncü evresi ile 

alakalıdır. 

Bu süreçte, hedef kitleye kararlaĢtırılan süre içerisinde hazırlanan tanıtım 

mesajları çeĢitli iletiĢim araçlarının kullanılmasıyla iletilmeye çalıĢılır. Halkla 

iliĢkiler sürecinin bu evresine “iletiĢim evresi” de denmektedir 

(http://www.makaleler.com).  

http://www.makaleler.com/
http://www.makaleler.com/
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ĠletiĢim evresinde yapılan yanlıĢlar kurumun da yanlıĢ anlamasına sebep 

olabilir. Bu nedenle bundan önceki iki evrenin en doğru Ģekliyle tamamlanmıĢ 

olması ve verilecek mesajların kurum imajını besleyecek Ģekilde seçilmiĢ olması 

gereklidir. 

9.4. DEĞERLENDİRME EVRESİ 

Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, sonuncu evredir. Halkla iliĢkiler 

çalıĢma planının uygulama sonuçlarının ne derecede baĢarılı olduğu ve beklenen 

hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığını saptar. Bu hedef kitlenin tepkisinin ölçülmesiyle 

sağlanır. Bunun için de bazı araĢtırma yöntemlerine baĢvurulur. Elde edilen bilgiler, 

halkla iliĢkiler planındaki eksiklik ve aksaklıkları giderme olanağı verir. Bununla 

beraber, bundan sonraki halkla iliĢkiler çalıĢmalarına yardımcı olur  

(http://www.makaleler.com). 

Değerlendirme evresi kurumun mevcut durumunun belirlenmesini 

sağlayacağı gibi ileriye yönelik planların da Ģekillendirilmesine fikir verecektir. Bu 

nedenle bahsi geçen bu evrelerin tamamının uzman kiĢilerce ve büyük bir titizlikle 

yürütülmesinin gerekliliği unutulmamalıdır. 

Olumlu kurum imajı oluĢturmak bu evrelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkan 

sonuçlara göre doğru yollar çizmekle mümkün olabilir. 

10. HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR 

10.1. YAZILI ARAÇLAR 

10.1.1. Gazeteler 

Halkla iliĢkiler alanında kullanılan yazılı araçlar, iĢletme gazetesi, dergi, 

broĢür, el kitapçığı, bülten, yıllık raporlar, mektup, pul, kartvizit vb. araçlardır. Bu 

araçlar gerek iĢletme içinde çalıĢanlara gerekse iĢletme dıĢında yer alan çeĢitli kiĢi ve 

kuruluĢlara iletilerek kuruluĢtaki geliĢmeler konusunda bilgi aktarır. Amaç kuruluĢu 

http://www.makaleler.com/
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iç ve dıĢ çevreye tanıtmaktır. Ancak bu tanıtım, abartılı olmaktan uzak,  doğru 

bilgiler içeren yönde olmalıdır (http://www.wikiturk.com).  

Gazeteler, halkla iliĢkilerin kullandığı en önemli araçlardandır. Bilgi vermeye 

yönelik kullanılan bu araçlar, doğru bilgi aktarımıyla kurumlara olumlu geri dönüĢler 

sağlayabilir. 

10.1.1.1. KuruluĢ Gazetesi 

Halkla ĠliĢkilerde kullanılan en ilginç bilgi aktarma ve kuruluĢ tanıtma 

araçlarından biri kuruluĢ gazetesidir. KuruluĢ  gazeteleri, haftalık, 15 günlük, aylık 

ya da iki aylık süreli yayınlar Ģeklinde çıkartılabilir. Bu tür yayınlarda kullanılan 

dilin de, haberin anlaĢılabilirliğini kolaylaĢtırmak açısından önemi büyüktür. KuruluĢ 

gazeteleri, açık ve anlaĢılır olmalı, dürüstlükten ayrılmamalı, hedef kitlelere yönelik 

hazırlanmalıdır (http://www.wikiturk.com). 

Belirli periyotlarla ortaya çıkartılan kuruluĢ gazeteleri hem dıĢ halkla iliĢkileri 

hem de iç halkla iliĢkileri iyi biçimde yürütebilmenin etkili araçlarındandır. Kurum 

çalıĢmaları hakkında dıĢ hedef kitleye bilgi vermesi açısından büyük önemi olan bu 

aracın, kurum içi çalıĢanlarının da hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmasını 

sağlamaktadır. 

10.1.2. Basın Bültenleri 

Basınla iliĢkilerde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisidir. Basın 

bültenleri açık ve kısa olmalıdır. Bültenin her paragrafı kendi baĢına bir haber niteliği 

taĢımalıdır. Basın bültenini destekleyici dokümanlar hazırlanmalıdır (fotoğraf, resim 

vb.). 

Basına gönderilen bültenin güncel olması gerekir. Hazırlanan bültende; tarih, 

adres, telefon, firma adı bulunmalı, basın bülteninin sonuna ayrıntılı bilgi 

alınabilecek kiĢi veya kiĢilerin adları yazılmalıdır (http://www.wikiturk.com).  

http://www.wikiturk.com/
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KuruluĢların basın gibi önemli bir halkla iliĢkiler aracını yanına alması son 

derece önemlidir. Bu nedenle basınla iyi iliĢkiler içerisinde olmak, kuruluĢların 

özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. 

10.1.3. Basın Toplantısı 

Kitle iletiĢim araçlarına basın bülteni ile yansıtılmayacak önemli haberlerin 

aktarılmasında kullanılır. 

Basın toplantısı düzenlerken belirli kurallara uymak gerekir: 

 Basın toplantısının yapılacağı yer ve zaman önem taĢımaktadır. 

 

 Toplantının yapılacağı yer, basın mensuplarının kolay ulaĢabileceği bir yer 

olmalıdır. 

 Seçilen gün ve saatte önemli bir baĢka olayın olması, basın mensuplarının 

katılımını etkileyebilir. 

 Basın toplantısının yapılacağı salonun düzeni gazetecilerin rahat hareket 

edebilmesine olanak sağlamalıdır. Çünkü gazeteciler, fotoğraf çekmek, ses almak, 

telefon etmek isteyebilirler. 

 Basın toplantısı çok uzun olmamalı, asıl iletilecek mesajlara ağırlık 

verilmelidir. 

 Toplantı ile ilgili haberler gazetelerden takip edilerek derlenmeli ve basın 

mensuplarına teĢekkür edilmelidir (http://www.wikiturk.com).  

10.1.4. Kupür Derleme 

Halkla ĠliĢkiler görevlilerinin basını dikkatle izleyerek, kurum hakkında çıkan 

haberleri değerlendirmesi gerekir. Bu amaçla halkla iliĢkiler görevlileri gazetelerde 

çıkan haber, röportaj, fotoğraf, yazı, karikatür gibi materyallerin makaslanarak 

arĢivlenmesini sağlar. Bu iĢleme “kupür derleme” denir. 

Derlenen kupürler, daha sonra kuruluĢ için bir belge niteliği taĢır. 

http://www.wikiturk.com/
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Kupür derleme yoluyla basının kurum hakkında fikirlerini saptamak da 

mümkün olacaktır. Ayrıca kupür derleme yoluyla, kurum hakkında çıkan yanlıĢ 

bilgilerin tespiti ve sonrasında düzeltilmesi mümkün olabilecektir. 

10.1.5. Röportaj 

Güncel bir konuda, belli bir okuyucu kitlesi için hazırlanan, kolay 

okunabilen, resimlerle desteklenmiĢ, hazırlayanın kendi görüĢleri ile birleĢtirilerek 

yazılan yazılardır.   

10.1.6. Dergiler 

Dergiler gazetelere göre daha uzun zaman dilimleri içinde çıkarılan halkla 

iliĢkiler aracıdır. Dergiler; haberler, röportaj ve magazin türü konulara ağırlık verir. 

Ancak hangi okuyucu kitlesine hitap edeceği önceden iyi saptanmalı ve ona göre 

hazırlanmalıdır (http://www.wikiturk.com).  

Ġçeriği iyi hazırlanmıĢ dergiler hedef kitlelerin kurum hakkında istenilen 

bilgiye ulaĢmasını sağlayacaktır. 

10.1.7. Broşür 

BroĢür genelde az sayfalı, ufak bir dergi boyunda basılan bir tanıtma aracıdır. 

Daha çok 8 ile 16 sayfa arasında basılır ve önemli özelliği bol resimli oluĢudur. 

BroĢürler daha çok kuruluĢu tanıtan özlü bilgiler içerir. KuruluĢun üretim ve 

sosyal tesislerinde renkli görüntüler verir. 

BroĢürler hedef kitlelere ulaĢmada ve okuyanı sıkmadan bilgi vermede tercih 

edilen araçlardandır. 

10.1.8. El Kitapçığı 

El kitapçığı kuruluĢa  yeni gelen personele kuruluĢu  çok yönlü tanıtan, yeni 

elemanın hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır. Bunlar broĢürlerden farklı 

olarak resimli sayfalar yerine daha uzun yazıları içeren sayfalardan oluĢurlar. El 

http://www.wikiturk.com/
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kitapçığında kurum tanıtıldıktan sonra personeli ilgilendiren konulara da yer verilir. 

ġöyle ki; personelin izin, sağlık, sportif faaliyetler, lojman, çalıĢma saatleri, çalıĢma 

koĢulları vb. konularda bilgi verir (http://www.wikiturk.com).  

10.1.9. Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler 

ĠĢletmenin belirli yerlerine konulan ya da asılan bu tür araçların en önemli 

niteliği iletilmek istenen habere, ilgili ilgisiz herkesin dikkatini çekmektir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, afiĢ, ilan ve bültenlerin diğer araçlardan daha çarpıcı ve etkili 

olması gerektiği söylenebilir. 

10.1.10. Diğer Yazılı Araçlar 

Yukarıda sayılan yazılı araçların dıĢında ayrıca yıllık raporlar, mektup, 

kartvizit, pul, karikatür, pankart ve el ilanları sayılabilir.  

Yıllık raporlar kuruluĢun bir yıl içinde yapmıĢ olduğu çalıĢmaları özetleyen 

bir belgedir. Firma ortaklarına, bankalara ve ilgi duyan diğer kurumlara dağıtılabilir. 

Mektuplar diğer iletiĢim araçlarından farklı olarak toplumsal değil kiĢisel bir 

araçtır. Ġyi yazıldığında hedef kitleyi bizzat ziyaret etmek kadara etkili olabilirler.  

Halkla ĠliĢkiler konusunda bir kampanya açıldığında etkili sloganların 

yazıldığı, büyük puntoların kullanıldığı pankartlardan yararlanılabilir. Halkla ĠliĢkiler 

Bölümünün kullanacağı yazılı araçlar içinde ayrıca kurumun kimliğini yansıtan 

antetli kağıtlar, kartvizitler, bayram kartları, özel bastırılmıĢ pullar, karikatürler 

kullanılabilir (http://www.wikiturk.net). 

10.2. SÖZLÜ ARAÇLAR 

10.2.1. Yüzyüze Görüşme 

Sözlü ile iletiĢimde en yaygın biçimde kullanılan araç yüz yüze görüĢme ya 

da konuĢmadır. Halkla iliĢkilerde yüz  yüze görüĢme, kuruluĢu temsil eden kiĢilerle 

halk grupları arasında yapılan konuĢmalardır. Tüzel kiĢiliğe sahip olan bir kuruluĢ ile 

http://www.wikiturk.com/
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aynı özelliğe sahip bir baĢka kuruluĢ adına konuĢan sonuçta insandır. Yüz yüze 

yapılan görüĢmeler yazılı iletiĢimden daha etkili sonuçlar doğurur. Çünkü yazılı 

iletiĢim daha çok tek yönlü iĢler, oysa sözlü iletiĢim ve özellikle yüz yüze iletiĢim iki 

yönlü çalıĢır. Bu durumda verici konumunda bulunan kiĢi karĢı tarafın algılama, 

davranıĢ ve tepkilerini anında saptayabilir. Kaldı ki yüz yüze yapılan iletiĢimin 

sonucunda alıcı ya da hedef kitle olumlu bir izlenim edinmiĢse bu izlenimlerini 

baĢkalarına aktararak kurum adına bir hizmete getirmiĢ olacaktır 

(http://www.wikiturk.com).  

Yüz yüze görüĢmeler sonrasında çözüme daha hızlı ulaĢmak ve soruna daha 

hızlı müdahale etmek mümkün olur. Ancak bunu sağlayabilmek için yüz yüze 

görüĢmenin olumlu geçmiĢ olması gerekir. 

Yüz yüze görüĢmede kuruluĢ temsilcisinin (vericinin) bazı noktalara özen 

göstermesi gerekir. Bu noktalar özet olarak Ģöyle sıralanabilir: 

 BaĢkasıyla konuĢurken sabırlı, nazik, sakin ve güler yüzlü olmalıdır. 

 KarĢıdaki insanın eğitimi, görünüĢü, statüsü ve diğer görünen ve bilinen 

özelliklerine göre bir davranıĢ içine girilmelidir. 

  Halkla iliĢkiler bir güven olayıdır. KarĢıdaki kiĢiye güven verici bir 

davranıĢa girmeli, bu nedenle konuĢulan konuya iliĢkin yeterli bilgi taĢınmalıdır. 

 KonuĢurken, uzun ve karmaĢık bir dil yerine sade, anlaĢılır ve net bir dil 

kullanılmalıdır. 

 Firma adına gizli kalması gereken bilgileri karĢı tarafa aktarmamalıdır. 

 Ġyi bir dinleyici olunmalıdır. 

 KarĢı tarafın düĢünce ve inançlarına saygılı biçimde konuĢmalı ve özellikle 

olay etmekten kaçınmalıdır. 

 KonuĢurken kızgın, öfkeli, yüksek tonlu sesten uzak durmalı, gereksiz 

tartıĢmaya girmemelidir. 

 KonuĢurken karĢı tarafa adıyla ve bey veya hanım eklentisiyle hitap 

edilmelidir. 

 Yüz yüze iki yönlü iletiĢim olduğu için karĢı tarafı etkilemek kadar, onunda 

vereceği mesajlara açık olunmalıdır (http://www.wikiturk.com).  

http://www.wikiturk.com/
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10.2.2. Telefonle Görüşme 

Sözlü görüĢmenin bir baĢka aracı da telefondur. Yüz yüze gelmekle birlikte 

telefonla görüĢme halkla iliĢkilerde önemli bir araçtır. Firma adına konuĢan kiĢi ile 

karĢı taraf arasında bir diyalog kurma fırsatı yaratılır. Yüz yüze görüĢme gibi 

telefonla görüĢme de oldukça etkili yollardır. KarĢı tarafa bir uyarı Ģansı olmadığına 

göre firma adına konuĢan kiĢinin bazı kurallara uygun davranması gerekir. Bu 

kurallar Ģöyle sıralanabilir: 

 Zil sesi üzerine telefonu açan kiĢi kendisini tanıtmalıdır. 

 Telefonun defalarca çalınmasına izin verilmemelidir. 

 Ses tonu ne çok yüksek ne de karĢı tarafın zor duyacağı kadar kısık 

olmalıdır. 

 Telefonda gereksiz konuĢmalara yer vermeden konu ve amaç kısaca 

anlatılmalı. 

  KonuĢurken el altında mutlaka kağıt, kalem bulunmasına dikkat etmelidir. 

 KonuĢma sırasında karĢı tarafı dikkatle izlediğimize iliĢkin “evet efendim”, 

“sizi dinliyorum” gibi pekiĢtirici sözler söylenmelidir (http://www.wikiturk.com).  

10.2.3.  Toplantılar 

Halkla ĠliĢkiler açısından toplantılar bilgi verme, değerlenme ya da bilgi alma 

amacıyla yapılır. Katılanlar karĢılıklı görüĢ ve düĢüncelerini açıklayarak bilgi 

alıĢveriĢine giriĢir ve kuruluĢ katılanlara toplantı sırasında en doyurucu ve tanıtıcı 

bilgileri sunar. 

Toplantılar ileriye dönük planların da Ģekillendiği ortamlardır. 

Toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat önceden kitle iletiĢim araçlarında 

duyurulmalıdır. Toplantıya basın mensupları çağırılarak, toplantı konusunun ve 

sonuçlarının hedef kitlelere duyurulması sağlanmalıdır (http://www.wikiturk.com). 

http://www.wikiturk.com/
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10.2.4. Konferans ve Seminerler 

Tek yönlü iletiĢim araçlarında biri de konferanstır. Genellikle konuĢmacı 

tarafından hedef kitleye mesajlar iletilir. KonuĢmacı ile katılanlar arasında bir 

diyalog kurulmaz. Eğer konferansın konusu dinleyenlerin ilgisini  çekmiyorsa 

beklenen etkiyi sağlamayabilir. 

Seminerler ise kitlenin ilgi ve güvenini kazanmak için düzenlenen 

faaliyetlerdendir. Genellikle birkaç gün sürmekte ve güncel konularda 

düzenlenmektedir. Seminerin son günü, tartıĢma açılarak karĢılıklı bilgi aktarımı 

yapılmaktadır (http://www.wikiturk.com). 

10.3. GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR 

10.3.1. Radyo ve Televizyon 

Halkla ĠliĢkilerde kulağa ve göze hitap eden bir kitle iletiĢim aracı olarak 

radyo ve televizyonun etkinliği çok büyüktür. 

Radyo ve televizyon çağımıza damgasını vuran elektronik kitle iletiĢim 

araçlarıdır. Bu araçlar, geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ ülkelerin tümünde kamuoyunun 

oluĢmasında, tüketici tercihlerinin belirlenmesinde ve yaĢam biçiminin kurulmasında 

çok önemli etkiye sahiptirler. Sözlü basının ana organları olan radyo ve televizyonun 

bu büyük gücü dolayısıyla Halkla ĠliĢkiler uğraĢısında en etkili kanallar olduğu 

yadsımaz bir olgudur. Bu kanalların zamanında ve doğru olarak kullanılabilmesi için 

Halkla ĠliĢkiler Görevlilerinin, radyo – televizyon yayıncılarının çalıĢmalarını çok iyi 

kavramaları ve onlarla iĢbirliği kurmaları gerekir. 

Radyonun üstünlüğü birkaç noktada toplanabilir. Radyo geniĢ bir dinleyici 

kitlesini etkiler, alıĢkanlık ve güven nedeniyle radyoya kiĢisel yakınlık hissedilir ve 

yüz yüze iliĢkiye yakın bir durum yaratır. Öte yandan, diğer araçlara göre radyo daha 

hızlı bir haber dağıtma özelliğine sahiptir. 

Radyoya ek olarak televizyonun söyleneni görüntü ile güçlendirmesi, 

görüntüyü ön plâna  getirip belirli düĢünce ve görüĢü oluĢturması radyoya oranla onu 

http://www.wikiturk.com/
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kuĢkusuz daha etkili bir duruma getirmektedir. Sese ek olarak ortaya bir de görüntü 

gelmektedir. Halkla ĠliĢkiler konusunda radyo için söylenenleri televizyon içinde 

olduğu gibi geçerli kabul etmek gerekir. Burada denilebilir ki televizyon radyoya 

göre daha sınırlı bir kitleye hitap etmektedir, ancak ekran karĢısındaki seyirciyi bu 

araç kolayca etkileyebilmektedir (http://www.wikiturk.com). 

10.3.2. Film ve Video 

Halkla ĠliĢkiler faaliyetlerinde kullanılan önemli araçlar arasında film ve 

video bant da yer alır. Dokümanter, eğitsel, kültürel veya sadece tanıtım amacına 

yönelik filmler yapılabilir. (http://www.wikiturk.com). 

Verilmek istenen mesajın ilgi çekici biçimde bir temayla film haline 

dönüĢtürülmesi hedef kitleyi etkileyebilmek için çok verimli bir araçtır. 

10.3.3. Sergi, Yarışma ve Festivaller 

Halkla ĠliĢkiler faaliyetlerinde sergiye de yer verecek kuruluĢların,  sergide 

anlatılmak istenen Ģeylerin açık ve anlaĢılır olmasına dikkat etmeleri gerekir. 

Özellikle kuruluĢları ve onların yaptığı çalıĢmaları tanıtmak amacıyla düzenlenen 

sergilerde buna dikkat edilmelidir. 

YarıĢmalar toplumsal bir hizmettir. Halkın ilgisi çekilerek, sonuçta katılanları 

ödüllendirmek amaçlanmaktadır. YarıĢma düzenlenirken, halka duyurulmasında kitle 

iletiĢim araçlarından yararlanılarak, kiĢilerin yarıĢmaya özendirilmesi sağlanmalıdır.  

Festivaller günümüzde giderek yaygınlaĢmaya baĢlayan faaliyetler 

arasındadır. Festivaller gerek yerel, gerek ülke düzeyinde, gerekse uluslararası 

platformlarda kuruluĢların adlarını duyurmada bir araçtır. Festivallerin kültürel 

yönden katkıları da büyüktür. Festivaller, Halkla ĠliĢkilere faaliyeti olarak iyi bir 

Ģekilde düzenlendiklerinde halkın dikkatini çekebilmektedirler 

(http://www.wikiturk.com). 
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10.3.4. Diğer Görsel- İşitsel Araçlar 

Kurum veya kuruluĢun halkla iliĢkiler amaçlı hazırlamıĢ olduğu geziler, 

konserler, özel günler, panel, yemek, eğlence gibi çeĢitli faaliyetler vardır. Bu 

faaliyetlerin zamanlamasının uygun olması, Halkla ĠliĢkiler kampanyasını olumlu bir 

Ģekilde etkiler. 

Bunların dıĢında kurumların yürütmüĢ olduğu sponsor (destek) faaliyetleri 

vardır. Bu faaliyet örneğin bir film yapımı ya da kitap yayınının sorumluluğunu 

bizzat üstlenmek Ģeklinde olabilir. Bir tiyatro, konser, festival ya da yarıĢmaya 

sponsorluk yapmak Ģeklinde de olabilir (www.wikiturk.net). 

http://www.wikiturk.net/
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II. BÖLÜM 

1. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla iliĢkiler bir yönetim anlayıĢı ve uygulaması olarak, diğer tüm 

kuruluĢlarda olduğu gibi yerel yönetimlerde de bir bütün olarak yönetsel iĢleyiĢin ve 

hizmetin iyileĢtirilmesi, geliĢtirilmesi hedefine yöneliktir. Halkla iliĢkilerin bilgi 

almayı ve bilgi vermeyi içeren iki yönlülüğünün bu amaçla kullanılması; daha 

nitelikli, daha verimli hizmet üretmeye, hizmetlerin daha eĢitlikçi dağılımını 

sağlamaya, kentlinin kenti benimsemesine, günlük iliĢkilerin daha rahat yürümesine 

yönelmesi gerekir (alıntılayan Türk, Akçay,2012:3 ).  

DeğiĢen ekonomik Ģartlar, hızla ilerleyen ve farklılaĢan teknolojik yapı yerel 

yönetimleri de diğer tüm olguları etkilediği gibi etkisi altına almıĢtır. 

 Kamu kurumlarının yereldeki bir uzantısı olan yerel yönetimlerde, halkla 

iliĢkilerin uygulama amacı yalnız çevreyi aydınlatmak değil, yöneticileri örgütsel 

davranıĢlarını ve yönetsel eylemleri değiĢtirmeye itmek ve bu konuda yol 

göstermektir (Kazancı, 2007: 72). Ancak Ģunu unutmamak gerekir ki, yerel 

yöneticilerin iĢleri gün geçtikçe daha da zorlaĢmaktadır. Artan eğitim düzeyi, uluslar 

arası iliĢkilerin sıklaĢması, teknolojinin tüm dünyayı etkisi altına alması, 

beklentilerin yükselmesi gibi pek çok etken yerel yöneticilerin iĢlerini 

zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle halkla iliĢkilere verilen önem her geçen gün 

artmaktadır.  

Yerel yönetimlerdeki çalıĢmalar kimi zaman taklit, kimi zaman ise planlı 

olmayan iliĢkiler sonucu ortaya çıkmaktadır. Fakat ideal anlamda halkla iliĢkiler 

sürekli ve sistemli çabayı (Uysal, 1983: 25) gerektirir.  

Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere, halkla iliĢkilerin kurumlara fayda 

sağlaması planlı ve programlı yürütülmeleriyle mümkün olabilir. 

Yerel yönetimler açısından halkla iliĢkiler halkın siyasal bir alt birim olarak 

yerel yönetime sesini duyurmasın sağlamak kadar, bir yönetsel alt birim olarak yerel 

yönetimlerin kaynakları verimli bir biçimde kullanmasını denetlemesini; yerel 

yönetimlerin de halkın talepleri, yerel yönetimlerin olanakları ve iĢin gerekleri 
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arasında bir uzlaĢma yaratmasını ve bu konuda halkı bilgilendirerek destek 

kazanmasını; ayrıca bunun düzenli, sürekli, planlı bir biçimde yerine getirilmesini 

sağlamayı içermektedir (alıntılayan Türk, Akçay, 2019:4). 

Günümüzde önemi giderek artan halkla iliĢkiler hizmetleri, özel kuruluĢlarda, 

kuruluĢ devleĢtikçe yerini ve önemini korurken; kamu kuruluĢlarında ise, sunulan 

kamu hizmetlerinin  kamu kuruluĢları ve kuĢkusuz belediyeler bağlamında halkla 

iliĢkilerin iĢlevi ise; kuruluĢun iliĢkide bulunduğu toplum kesiminin güven ve 

desteğini sağlamak amacıyla giriĢtiği, iki yönlü haberleĢmeye dayalı, sonuçta, 

kamuoyunda kuruluĢun, kuruluĢta da kamuoyunun istediği yönde değiĢikliklerin 

gerçekleĢmesine, böylece kuruluĢ ile çevresi arasında uyum sağlanmasına yönelik, 

sistemli, planlı ve sürekli çabalardır (alıntılayan Türk, Akçay, 2012:4). Kurumun 

olumlu algılanmasına yönelik yürütülen bu çalıĢmalar doğru kiĢilerin 

yönlendirmeleriyle hayata geçirilmiĢ olmalıdırlar.  

Sürekli, planlı ve programlı çalıĢmalardaki amaç; öncelikle halka yakın, 

halkla bütünleĢmiĢ bir belediye oluĢturmak, diğer tarafından belediyeyi benimsemiĢ, 

destekleyen ve belediyeden memnun kent halkını oluĢturmaktır. Bunun için 

belediyenin, halkla etkili iliĢkiler kurabileceği haberleĢme kanallarını açık tutması ve 

halka karĢı açık bir tutum sergilemesi, halkın ihtiyaçlarını, Ģikayet ve yakınmalarını 

dikkate alması önemlidir. 

Türkiye‟de toplumsal, siyasal ve ekonomik geliĢmelerin ortaya çıkardığı 

değiĢimler, kamu kuruluĢlarını, bünyelerinde bu değiĢimlere uygun düzenlemeleri 

gerçekleĢtirmeye zorlamıĢtır. Bugün birçok kamu kuruluĢunda; değiĢik adlarla da 

olsa, halkla yönetim arasındaki iliĢkileri düzenlemek ya da en azından kuruluĢun 

çalıĢmalarını kamuoyuna aktarmak görevini üstlenen birimler bulunmaktadır (Sezen, 

1991: 1). Toplumsal ve siyasal yapıdaki bu değiĢimler diğer kamu kuruluĢlarında 

olduğu gibi belediyeleri de halkla iliĢkiler alanına daha duyarlı hale getirmiĢ, 

belediyeler için halkla iliĢkiler ayrı bir önem taĢımasını sağlamıĢtır. Bu durum 

üzerinde, belediyelerin halkın oyu ile belirlenen bir yönetsel yapısının olması ve 

halkın kendi kendini yönetmesinde bir aracı kurum olmasının önemi bulunmaktadır. 

 



 78 

Sosyal iliĢkileri güçlü olmayan kuruluĢların verim sağlayamayacağı son 

yıllarda dünyanın her yerinde kabul edilmiĢ bir gerçektir (alıntılayan Türk, Akçay, 

2010:5). Sosyal iliĢkilerini baĢarılı yürüten kuruluĢlara yanlıĢ giden bazı 

uygulamaları olduğunda bile hedef kitleleri tarafından tolerans gösterildiği 

görülmektedir. 

Öte yandan, halkla iliĢkilerde amaç, belli bir kitleyi etkilemek ve ondan 

etkilenmek, sonuçta bir bütünleĢmeye ulaĢmak suretiyle karĢılıklı anlayıĢ ve 

iĢbirliğini sağlamak (Ertekin, 1995: 7) olduğunu da göz önünde bulundurursak, gerek 

kar amaçlı, gerekse kar amacı olmayan kurumlarda halk ile kurulan sağlam ve iyi 

iliĢkiler kurumlara olumlu imaj olarak geri dönecektir. Bu durum ise kurumların 

baĢarısı ya da baĢarısızlığı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Halkla belediyeler arsındaki iliĢkinin Ģeffaflığı, güvenilirliği ve netliği 

demokrasi açısından bulunduğu noktayı ifade eder. 

Halkla belediyelerin iliĢkileri demokrasi sürecinin bir parçasıdır ve son 

analizde halkla iliĢkiler çabaları sonucunda belediyeler ve halk arasında karĢılıklı 

uyum ve olabilecek en üst düzeyde kaynaĢma sağlanması amaçlanmaktadır. Tüm 

bunlar ise yerel yönetim kurumunun ve özellikle belediyenin varlık nedeni ve 

kurumun yapıcı öğeleridir. Belediyeler, halkın kendi öz kuruluĢlarıdır, seçimle onun 

içinden çıkmaktadır, kent halkı için vardır, ilke olarak kaynakları kent halkı 

tarafından sağlanmakta, temsil mekanizmaları aracılığı ile bu kaynakları, kent 

halkının kararları doğrultusunda, kent hizmeti için harcamaktadır (Yalçındağ, 1987: 

87). 

Bu nedenle kent halkı bu süreçten haberdar olmak istemekte, kaynakların 

etkin kullanılıp kullanılmadığını merak etmektedir.  

Bunun yanında halk belediyesine hesap sorma hakkını da kendinde 

bulmaktadır. Bu durumda elbette belediye yönetimleri de kendilerine yöneltilen, 

kendileriyle ilgili olan her konuda açıkça ve doğru bilgi verme yükümlüğündedir. 

Belediyeler kent halkında güveni oluĢturmak ve desteği sağlamak zorundadır. 

Aksi halde belediyeden hoĢnut olmayan kent halkı profili ortaya çıkmakta, bu ise 

gerek halkın maddi desteği, gerekse belediye baĢkanlarının siyasi geleceği açısından 
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tehlikeli bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan diyebiliriz ki „‟Belediyecilik, 

aslında tümüyle bir halkla iliĢkiler konusudur‟‟ (alıntılayan Türk,Akçay,2010:8). 

Hatta halkla iliĢkiler belediyelerin ana iĢidir. 

Diğer taraftan tüm bunların yanı sıra belediye içinde halkla iliĢkiler biriminin 

yeri ve örgütleniĢ biçimi de önem taĢımaktadır. Çünkü örgütlerdeki birimlerin önemi, 

bizzat yaptıkları iĢten baĢka hiyerarĢideki yerine göre de değiĢir. Bir genel müdüre 

veya müsteĢara doğrudan doğruya bağlı olan, onun denetim ve gözetimi altında 

bulunan bir birimle; örneğin bir Ģube Ģefinin denetiminde olan bir birimin etkinliği 

aynı olmayacaktır. Bir birimin öteki birimlerle haberleĢmesinde, eĢgüdümünde, çıkan 

veya çıkabilecek anlaĢmazlıkların çözümlenmesinde, emirlerin yerine getirilmesinde 

birimin konumu önem taĢır (Ertekin, 1990: 39). Kısaca kurumlarda halkla iliĢkiler 

biriminin teĢkilatlanması o kurumun halkla iliĢkiler konusundaki baĢarısında etkili 

olmaktadır. Halkla iliĢkiler birimi kurumun üst yönetici ile sürekli bir alıĢveriĢ içinde 

olmalıdır. Bu nedenle teĢkilat yapısı içerisinde kurumun en üst yöneticisine yakın 

olması önemlidir. Aksi takdirde bütün örgüt tarafından uyulması gereken halkla 

iliĢkiler politika ve projelerine uyum güçleĢecek uygulamada aksaklıklar ortaya 

çıkacaktır (Onal, 2000: 83). Bununla birlikte belediyelerde halkla iliĢkiler biriminin 

kurum içinde örgütlenmesine iliĢkin yasal bir dayanak bulunmamakta, yöneticilerin 

bu konudaki duyarlılıklarına göre halkla iliĢkiler biriminin örgüt içindeki yeri 

belirlenmektedir. 

Belediyelerdeki halkla iliĢkilere yönelik örgüt yapısı tamamen belediye 

yönetiminin tercihleri doğrultusunda Ģekillenir. 

Belediyelerde halkla iliĢkiler birimlerinden bahsederken üzerinde durulması 

gereken önemli konulardan biri de birimin bütçesi ve personel yapısıdır. Kurumlar 

halkla iliĢkiler çalıĢmalarına verdikleri önem il ayırdıkları bütçeler ve personel sayısı 

doğru orantılı olmaktadır. Birçok yönetici halkla iliĢkiler çalıĢmalarını lüks olarak 

algılayarak, bu çalıĢmalar için harcanan paraları kurumun bütçesi için yük olarak 

görmektedirler. Bu açıdan çoğu zaman halkla iliĢkiler birimlerine ayrılan bütçeler 

temel harcamalara bile yetersiz kalmaktadır (Türk, Akçay;2010:8). 
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2. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİNİN ÖRGÜTLENMESİ 

Konumunun üst yönetimine yakın olması gereken halkla iliĢkilerin, bir 

örgütün içindeki yeri ve bağlı bulunduğu birim önemlidir. Diğer taraftan, kuruluĢ 

içindeki diğer bütün birimlerle iliĢkili olup birlikte çalıĢmak zorunda olduğu da 

unutulmamalıdır. Halkla iliĢkiler birimi, kurulusun içinde de gerek genel gerekse 

iletiĢim problemleri için fikir topladığı gibi bilgi alıĢveriĢini, projelerin ve 

politikaların anlatılmasını sağlar (alıntılayan Karadeniz, 2008:150)  

Kurulusun en üst kademe yöneticisine, çizilecek politika hususunda yol 

gösterme ve ona kamuoyunun düĢünceleriyle ilgili bilgi taĢımak da halkla iliĢkilerin 

bir fonksiyonudur. 

KuruluĢ içinde konusunda uzman olan halkla iliĢkiler görevlilerin bulunma 

gerekliliği iĢte bu sebeptendir. Yani bu görevlilerin, yöneticilere bilgi taĢıma ve yol 

gösterme hususundaki görevindendir. 

KuruluĢ semalarında halkla iliĢkiler sorumlusunun, en üst düzey yöneticinin 

(Bakan, MüsteĢar, Genel Müdür) en yakınında yer alması gerekliliğinin bir sebebi de 

budur. En üst düzey yöneticinin makamına her an kapıyı vurmadan girebilen, mühim 

kararların alınacağı her toplantıya katılan, üst yöneticinin her aradığında elinin 

altında olan, yani gündüz gece, bayram tatil tanımayan bir personel olarak 

değerlendirilmesi gereken ve en üst yönetici yerine kuruluĢu ve onun halkla iliĢkiler 

politikasını temsil eden halkla iliĢkiler uzmanı, kamuoyu ile kuruluĢ arasındaki 

köprüyü kurup geliĢtirir ve kuruluĢ çalıĢanlarını, kuruluĢun dıĢ görüntüsünü 

geliĢtirmek için nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri, halkla iliĢkilerin önemi, 

hedef kitlenin kuruluĢ ile ilgili izlenimleri hususlarında eğitir. Ülkemizdeki bazı 

yöneticilerin düĢündüğü gibi, yöneticinin yalnızca çevresi geniĢ popüler biri 

olmaktan daha fazla niteliklere sahip olmak zorunda olduğu, halkla iliĢkilercinin bu 

iĢlevleri ile görülmektedir (alıntılayan Karadeniz, 2008:150). 

Belediyelerde iletiĢim görevi en üst kademeden en alt kademeye kadar her 

personele düĢmektedir. 
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ĠletiĢim iĢlevinin örgütün tüm birimleri ve hemen hemen tüm ürettiklerini 

çerçeveliyor ve ilgilendiriyor olması, halkla iliĢkiler biriminin üst yönetimine 

doğrudan bağlı olacak biçimde konumlandırılmasının ana sebebidir. Örgütün 

iletiĢimi, üst yönetiminin doğrudan olarak ilgi gösterdiği bir konudur. Halkla iliĢkiler 

biriminin emir komuta zinciri dahilinde yürütme yetkisi olmalıdır. Çünkü bu birim 

hem danıĢman, hem de operasyonel olarak iĢ görmektedir. Yerel yönetim örgütünün 

halkla iliĢkiler programlarının bütçeleri ile beraber hazırlanması, halkla iliĢkiler 

programının vaktinde, planlandığı gibi ve bütçeye göre yürütülmesi, halkla iliĢkiler 

programlarının ihtiyaç olan araĢtırmayı yapması veya yaptırması, halkla iliĢkiler 

birimince ulaĢılan tüm bilgilerin kuruluĢ dahilinde paylaĢımını yürütmesi, birimin 

yıllık çalıĢma raporunun hazırlanması ve tepe yönetime iletiĢim danıĢmanlığı 

yapması, halkla iliĢkiler biriminin görev ve yükümlülükleri olarak sıralanabilir 

((alıntılayan Karadeniz, 2008:150). 

1.1. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN YERİ 

Belediyelerde hemen her noktada halkla birebir iliĢki söz konusu olmaktadır. 

Halka iliĢkinin bu kadar yoğun olarak yaĢandığı bir örgütte halkla iliĢkiler verilen 

önem en üst seviyede olmak zorundadır. 

Belediyenin bizzat kendisi, belediyede halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

sorumluluğunu taĢıyan temel örgüttür. Belediye baĢkanından santral memuruna ve 

sokak temizlik iĢçisine kadar tüm belediye çalıĢanlarının, üstlendikleri faaliyeti 

doğru ve baĢarı ile yürütmeleri ve uygun tutum ve davranıĢlar sergilemeleri gibi Ģehir 

halkı ile olumlu iliĢkiler kurulabilmesinin tek Ģartıdır. Eğer halkın arzu ettiği 

belediyenin görüntüsel olarak oluĢması, belediyeye destek veren Ģehir halkının 

meydana gelmesi yani belediyenin halkla iyi iliksiler kurması, yukarıda söz edilen 

durumlar gerçekleĢmezse, dünyanın en baĢarılı halkla iliĢkiler uzmanları ya da 

firmaları tarafından bile sağlanamaz. Örgütsel düzen acısından, bir belediyenin örgüt 

yapısı içinde halkla iliĢkiler faaliyetlerinden doğrudan ve birinci derecede görevli ve 

sorumlu olacak personelin ve/veya birimin saptanması gereklidir ( Karadeniz, 

2008:151). 
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Halkla iliĢkiler faaliyetlerini yürütecek birim ve kiĢilerin üstlendikleri görevin 

önemini kavraması son derece mühimdir. Elbette ki belediyenin her noktasında 

halkla iliĢki mevcuttur. Ancak teknik açıdan belirli bir plan ve program içerisinde 

halkla iliĢkiler faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülecek olan, planlanan tüm bu 

faaliyetlerin kusursuzca iĢlemesi belediyenin kurumunun olumlu algılanmasıyla 

doğrudan iliĢkilidir. 

Belediyenin büyüklüğü, bu konuda örgütsel düzenlemelerin ne Ģekilde 

olacağını belediyecilik alanında belirleyecek ana etmendir. Halkla iliĢkiler biriminin 

kurulması, hatta tam zamanlı, kadrolu bir halkla ve basınla iliĢkiler görevlisinin 

istihdamı, bir ölçü vermek zor olmakla yaklaĢık 20.000‟in altındaki Ģehirler ve 

kasabalarda gereksizdir. (Turistik yöre belediyelerinin bu ölçünün dıĢında tutulması 

gerekebilir. Belediye baĢkanının kendisi, bu belediyelerde halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerekecektir. Dünyadaki faaliyetler de bu 

doğrultudadır. Benzer uygulamalar, ülkemizde de dikkati çekmektedir. BaĢkanın 

gerekli bilgileri rehber kitaplardan sağlaması ve halkla iliĢkiler konusundaki hizmet-

içi programlara iĢtirak etmesi, bu isleri basarı ile devam ettirmesi için gereklidir. 

Halkla iliĢkiler eğitimi, büyüklüğü ne olursa olsun tüm belediye personeline ve 

özellikle halkla doğrudan ve/veya sıkı bir iliĢki içindeki görevlilere Ģüphesiz 

verilmelidir. Küçük belediyelerde halkla iliĢkilerin ana sorumluluğunu üstlenen 

baĢkan, bu eğitim sayesinde faaliyetlerinde daha baĢarılı olacaktır (Karadeniz, 

2008:151). 

Kurum içi eğitimler halkla iliĢkilerdeki baĢarıya çok olumlu katkılar 

sağlayacaktır. Yürütülen hizmetlerin sorunsuz sunulması, vatandaĢlarla güler yüzlü 

iliĢkiler kurulması bile kurum içi eğitimle çok daha iyi seviyelere çekilebilir. 

ÇeĢitli örgütlenme seçenekleri daha büyük belediyelerde, Ģehrin nitelikleri 

göz önünde bulundurularak oluĢturulabilir. Bu örgütler, bir basın ve halkla iliĢkiler 

danıĢmanı ile ona yardımcı birkaç elemandan oluĢan bir grup ya da baĢkanın 

kendisinin sorumluluğu alması veya özel kalemde görevlendirilecek bir ya da birkaç 

personelin Ģikayetleri izlemesi, yazıĢmalar, medya gibi konularda baĢkana yardımcı 

olması seklinde olabilir. Bir basın ve halkla iliĢkiler birimi oluĢturularak, ayrı bir 

birim olarak örgütlenmesi ve personel boyutunun is hacmine ve belediyenin 
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büyüklüğüne göre belirlenme Ģekilleri de bahsi gecen örgütlenmelere örnek olarak 

gösterilebilir. Tüm orgutlenme biçimlerinde, belediyeler özel kesim firmalardan is 

hacmine ve duyulan ihtiyaca göre destek de alabilirler (Karadeniz, 2008:151). 

1.2.  KURUM İMAJININ OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 

Kurum imajı; hedef kitlenin kurumla karĢılaĢtığı ilk anda zihninde, kurumla 

ilgili olarak oluĢturmuĢ olduğu resimdir (alıntılayan Türk, Akçay, 2010:8). Bu 

durumda diyebiliriz ki her kurum olumlu ya da olumsuz bir imaja sahiptir. Bir 

kuruluĢun, pek çok yönüyle, hem kendi iç bünyesinde yer alan bireylerin, hem de dıĢ 

hedef kitlerin zihinlerinde, kendisine iliĢkin izlenimler yaratması mümkündür. ĠĢte, 

kuruluĢu algılayanların bakıĢ açılarına ve algılama biçimlerine göre değiĢiklik 

gösterebilecek olan bu imaj, kurum imajı olarak ele alınmaktadır(Bakan, 2004: 1). 

Halkla iliĢkiler faaliyetlerinin yürütülme biçimi ve baĢarısı doğrudan kurum 

imajını etkiler. Ġyi yürütülen halkla iliĢkiler süreci kurumun imajı açısından olumlu 

algılanmasını sağladığı gibi, hedef kitlenin de kuruma dair toleransını artırır. 

Hangi faaliyet alanında olursa olsun, iĢ dünyasının içinde yer alan kuruluĢlar, 

mevcut konumlarını korumak ya da daha iyi bir yere gelebilmek için sürekli olarak 

olumlu bir imaj oluĢturma çabası içindedirler ( alıntılayan Türk, Akçay; 2010:9).  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuruluĢlar ciddi rekabet içindedirler. 

Bu rekabet bazen kuruluĢları birbilerini yok etme noktasına bile getirebilmektedir. 

Hepsinin istediği bulundukları noktalardan daha iyi noktalara yükselmeleri ve her 

zaman baĢarılı ve olumlu algılanmalarıdır. 

Piyasadaki ürün ve markalar gibi, kurumlar da hedef kitleleri nezdinde 

olumlu ya da olumsuz izlenimler oluĢturabilirler. Kurumlar açısından yapılması 

gereken iĢ, Ģayet hedef kitlelerin nezdinde olumsuz algılanıyorlar ise, bunun sebebini 

saptamak ve bu durumu düzeltmeye yönelik çabalara giriĢmektir (Bakan, 2004: 32). 

Çünkü olumlu bir imaj sahip olmak çoğu zaman kurumlar açısından kaliteli hizmet 

sunmaktan bile daha önemli olabilmektedir. Hedef kitle ile kurulacak olan uzun 

vadeli iliĢkileri etkileyen önemli bir faktör olarak göz önünde bulundurulması 

gereken olumlu imaj oluĢturma, uzun yıllar süren çalıĢmaları gerektirmektedir. 
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GeçmiĢte kurum imajı, sadece görünüĢe hitap eden kurumla ilgili maddi 

unsurlar olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bugünün geliĢen dünyasında kurum 

imajı, kurumun görsel, iĢitsel ve davranıĢsal boyutlarını da içermektedir (alıntılayan 

Türk, Akçay, 2010:9). Pek çok araĢtırmacı ve yazara göre, kurum imajı oluĢturmada 

kuruluĢların yapabileceği çalıĢmaları; fiziksel unsurlara (görsel kimliğe) iliĢkin 

çalıĢmalar, sosyal sorumluluk çalıĢmaları, iletiĢim etkinlikleri ve kitleye yönelik 

çalıĢmalar Ģeklinde ifade etmek mümkündür (Bakan, 2004: 1). 

Olumlu kurum imajı; hedef kitlelerin kurumu benimsemesi, aidiyet 

duygularının güçlenmesi, kiĢilerin kurumlarıyla özdeĢleĢerek o kurumun bir üyesi 

olmaktan haz duyması, kurumun dıĢ çevrede gönüllü tanıtıcısı ve savunucuları 

olması gibi pek çok olumlu tutum ve davranıĢın ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir 

kavramdır (alıntılayan Türk, Akçay, 2010:9).  

Olumlu imaj yaratmıĢ her kurum içinde kurum içi halkla iliĢkilerin de baĢarılı 

bir Ģekilde yürütüldüğü bilinmektedir. Ġç halkla iliĢkilerinde baĢarılı olmuĢ olan 

kurumlar çalıĢanlarının memnuniyet derecesinde olumlu bir noktadır. Bu durum ise 

dıĢarıya olumlu yansımaktadır. Tıpkı dıĢ hedef kitlenin kurumu benisemesi gibi iç 

hedef kitlesi de kurumu benimsemektedir. 

Güçlü bir kurum imajı oluĢturmak isteyen kurumlar, hedef kitlelerin zihninde 

olumlu nitelikler, yararlar ve değerler uyandırmaları gerekir. BaĢarılı bir kurum 

imajı, kurumların vermek istedikleri mesajların hedef kitlenin zihninde oluĢan imajla 

örtüĢmesi sonucunda oluĢur. 

Halkla iliĢkiler ve pazarlama alanının önemli konularından biri olan kurum 

imajı, bazı kavramlarla bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Bu kavramlar Ģu 

Ģekildedir: Bir kurumun kendi kiĢiliğini tanıtmak için baĢvurduğu yöntemlerin 

toplamından oluĢan „‟kurum kimliği‟‟, bir kurumda faaliyet gösteren birey ve 

grupların tepki, karar ve davranıĢlarını kapsayan (Okay, 2008: 196) ve kurumun hem 

iç hem dıĢ hedef kitleler ile kurumun etkileĢimi sonucunda oluĢan „‟kurumsal 

davranıĢ‟‟, kurumun kendisini görsel olarak ifade ettiği (Okay, 2008: 62) „‟kurumsal 

görüntü‟‟, kurumun amaç ve hedeflerine ulaĢması, isleyiĢini sağlaması için gereken 

üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluĢturan bölüm ve öğeler arasında 
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eĢgüdümü, bilgi akısını, motivasyonu, bütünleĢmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar 

almayı  ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçeklesen iletiĢim 

sürecini (Argenti, 1994: 20) ifade eden „‟kurumsal iletiĢim‟, bir kurumun üyelerinin, 

birbirleriyle ve kurumla olan iliĢki ve etkileĢimlerinin nicelik ve biçimini ifade eden 

(Bakan, 2004: 57) „‟kurum kültürü‟‟ ve bir kuruma dıĢarıdan gösterilen saygı, hürmet 

ve genel anlamda olumlu bir algıyı ifade eden „‟kurum itibarı‟‟. Bu bağlamda kurum 

imajı oluĢturmada etkili olan faktörler; hedef kitlelerin zihninde oluĢacak imaj algısı 

üzerinde etkili olan kuruluĢların mimarisinin, iç dekorasyonunun, ürünleriyle ilgili 

fiziksel özelliklerin, belirli bir yönetim anlayıĢı içerisinde, planlı biçimde 

tasarlanması gerekliliğini beraberinde getiren (Bakan, 2004: 67) fiziki özellik 

faktörü. Kurumlar, hedef kitleler üzerinde olumlu bir imaj yaratabilme çabası 

içerisindedirler. Kurum kimliği, iĢletmede çalıĢan insanların davranıĢlarından, 

giyiniĢlerine, kullanılan renklere, amblem, logo, dıĢ görünüĢe, bina ve çevresinin 

dizaynına, iĢlemeye ait araçların renginden, üzerlerindeki logoya, zarflarına, antetli 

kağıtlar, irsaliyeler, zarflar, sevk kağıtları, burada kullanılan renkler ve logonun 

yerleĢtirilme tarzı dahi kurumsal kimliği ifade etmesi açısından önemlidir (alıntılayan 

Türk, Akçay, 2010:9). 

Kurum imajının oluĢmasında elbette ki bir çok faktör vardır. 

Kurum imajının oluĢmasında etkili olan bir diğer faktör sosyal sorumluluk 

faktörüdür. Sosyal sistem üzerinde etkiyle iliĢkili olan sosyal sorumluluk, iĢletmenin 

toplum nezdindeki imajıyla doğru orantılıdır. Toplum, daha fazla para kazanandan 

çok, „‟sosyal‟‟ olan Ģirketleri beğenmektedir. Günümüzde sosyal sorumluluk, kurum 

felsefesinin tamamlayıcı bir öğesidir (Bakan, 2004: 76). Bununla birlikte kurumların, 

sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak davranmaları, en baĢta olumlu kurumsal 

imaj olarak geri dönecektir (Peltekoğlu, 2009: 365). Sosyal sorumluluğu yüksek olan 

kurumlar toplum tarafından da takdir kazanmakta ve daha çok destek görmektedir.  

Kurum imajının oluĢmasında etkili olan hizmet kalitesi faktörüdür. 

Günümüzde pek çok insanın, kaliteli olduğu gerekçesiyle bir ürünü diğerine tercih 

ettiği bilinmektedir. Kalitenin sadece ürüne iliĢkin bir nitelik olmadığı, onun aynı 

zamanda ürün ve hizmetleri piyasaya sunan kuruluĢlar için de geçerli olduğunu 

söylemek mümkündür. Kalite, kuruluĢların olumlu imaj yaratmak istediklerinde, 
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belki de üzerinde en çok odaklanmaları gereken bir konu gibi görünmektedir (Bakan, 

2004: 110). Bununla birlikte personelin kalitesi, eğitim seviyesi, nitelikleri ve 

müĢterilere karĢı tutumları de kurum imajını etkileyen hizmet faktörleri arasında 

sayılabilmektedir. Kurum çalıĢanları kurumun dıĢarıdaki temsilcileri konumundadır. 

Bu nedenle kurum imajına önem veren kurumların, çalıĢanlarına müĢterilerle 

kuracakları iliĢkiler konusunda eğitim vermeleri ve bir bilinç oluĢturulmaları 

gerekmektedir. Bu anlamda kurumların halkla iliĢkiler birimlerine, personel eğitimi 

konusunda önemli görevler düĢmektedir. Öte yandan kurumun iç ve dıĢ hedef kitlesi 

ile kuracağı etkili iletiĢim, hedef kitlelerde kuruma karĢı olumlu bir tutum, 

dolayısıyla olumlu bir kurum imajı oluĢmasını sağlar. Kurumlar açısından, 

kamuoyunda olumlu bir imaj algısı yaratabilmek etkili iletiĢim ile mümkündür 

(Peltekoğlu, 2009: 516). Bu bağlamda kurumların, hedef kitlelerle kurdukları etkili 

iletiĢim de hizmet kalitesi faktörü baĢlığı altında değerlendirebiliriz. Olumlu kurum 

imajını etkileyen bir diğer faktör kurum yöneticilerinin tavır ve tutumlarıdır. 

KuruluĢun sahiplerinin ve yöneticilerinin eğitim durumları, bilgi düzeyleri, iĢ 

tecrübeleri, ve tüm özel yetenekleri, yönetim kalitesi bağlamında değerlendirilebilir. 

Yerel yönetimlerde halkla iliĢkiler faaliyetleri ve kurum imajının oluĢmasında 

etkili olan faktörler bağlamında geliĢtirilen çalıĢmanın hipotezleri ve alt hipotezleri 

ise Ģu Ģeklindedir; 

1. Belediye‟nin halkla iliĢkiler faaliyetleri, Belediye‟nin kurum imajını 

etkiler. 

2.Tanıma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan hizmet algısını olumlu yönde 

etkiler. 

3.Tanıma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan fiziksel özellik algısını olumlu 

yönde etkiler. 

4.Tanıma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan sosyal sorumluluk algısını 

olumlu yönde etkiler. 

6.Tanıma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan kurum yöneticisi algısını 

olumlu yönde etkiler. 
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7.Tanıtma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan hizmet algısını olumlu yönde 

etkiler. 

8.Tanıtma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan fiziksel özellik algısını 

olumlu yönde etkiler. 

9.Tanıtma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan sosyal sorumluluk algısını 

olumlu yönde etkiler. 

10.Tanıtma faaliyetleri kurum imajı faktörü olan kurum yöneticisi algısını 

olumlu yönde etkiler . 

11.Gençler, Belediyenin tanıma amaçlı halkla iliĢkiler faaliyetlerine daha 

fazla önem vermektedir. 

12.Eğitim seviyesi arttıkça halkla iliĢkiler faaliyetlerine verilen önem de 

artmaktadır (alıntılayan Türk, Akçay, 2010:11). 
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III. BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER VE ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

1. ANKARA'NIN TARİHİ 

Ankara çok eski bir yerleĢim merkezidir. TaĢ devri ve maden devrini 

yaĢadığı, Hitit medeniyetinin kurulduğu yerler arasında olduğu yapılan arkeolojik 

kazılardan da anlaĢılmıĢtır. M:Ö. 8. yüzyılda  Ankuva adlı Hitit Ģehrinin yerine 

Frigyalılar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Efsaneye göre Midas tarafından gemi 

çapası (Anker) bulunan bir yere kurulmuĢtur. Ankara daha sonraki yüzyıllarda Lidya, 

Pers, Bizans dönemlerini yaĢamıĢtır. ġehre Galat devrinde Ancora adı verilmiĢti. 

Ġlginçtir Romalılar zamanında basılan paraların üzerinde Ankara Ģehri arması olarak 

gemi çapası kullanılmıĢtır. 

Ankara‟nın Selçuklu yönetimi altındaki adı Zatül Selasil idi. Kente  daha 

sonraları Engürü adı verilmiĢtir. Engürü kelimesi Farsça‟da üzüm anlamına 

gelmektedir. Bir iddiaya göre Ankara o zaman üzüm bağlarıyla doludur, Ģehrin adı 

da buradan gelmektedir. Bir diğer iddia ise Ankara Kalesinin halka angarya ile 

yaptırılması sonucu kente bu ad verilmiĢtir.  

Ankara bir ara Haçlı ordularının elinde kalmıĢ daha sonraları DaniĢmentliler, 

Moğollar ve Ahiler devrini yaĢamıĢ, ardından da Orhan Gazi‟nin büyük oğlu  Rumeli 

Fatihi Süleyman PaĢa tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiĢtir. 

Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında Çubuk Ovasında yapılan Ankara 

SavaĢının ardından bir müddet Timur‟un yönetiminde kalmıĢsa da birkaç yıl sonra 

tekrar Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir. 

Ankara Fatih Sultan Mehmet zamanında Beylerbeyi (Eyalet) merkezi, sonra 

Sancak Beyliği, Tanzimat‟tan sonra ise tekrar Beylerbeyi merkezi olmuĢtur. Ankara 

1833 yılında Mısır ordusunun egemenliğine girmiĢse de kısa bir süre sonra tekrar 

Osmanlıların eline geçmiĢtir. 

Kentin Ġlk planı 1839 yılında Vinke tarafından yapılmıĢtır. Ankara‟ya 

demiryolu 1892 yılında ulaĢmıĢtır. 
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Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919‟da Ankara‟ya ilk geldiği 

zaman kentin nüfusunun yaklaĢık olarak  25 bin olduğu bilinmektedir. ġehre, 

jeneratörden belli saatlerde verilen elektrik 1918‟de getirilmiĢtir. Kalenin batı 

yakasında otel, han ve lokantalar, ile küçük bir çarĢısı, iki katlı ahĢap evleri, 

mezarlıktan sonra ulaĢılan bir tren istasyonu vardı. Yolları, asfaltı, altyapısı  yoktu. 

Yazın tozlu, kıĢın çamurdu. At arabalarından baĢka taĢıt da yoktu. Kendi halinde, 

kendi yağıyla kavrulan tipik bir Ġç Anadolu kenti görünümündeydi. 

Yeni Türk devleti Türkiye Cumhuriyetinin baĢkenti Ankara, Türkiye'nin 7 

coğrafi bölgesinden birisi olan Ġç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında 

bulunmaktadır. Yerküre üzerinde ise Ankara ili 38 43 40 41 kuzey enlemleri ile 30 

51 34 05, doğu boylamları arasında Ģehir merkezinin önemli bir bölümünün üzerinde 

kurulu olduğu Ankara Ovası'nın denizden yüksekliği yaklaĢık olarak 850 m. 

kadardır. Çankaya‟nın rakımı (denizden yüksekliği) ise 857 m.‟dir. ġehrin ilk kuruluĢ 

yeri olarak bilinen Ankara Kalesi'nin yüksekliği ise 980m.'yi bulmaktadır. 

Türkiye‟nin nüfus bakımından ikinci büyük ili durumundaki Ankara'nın 24 ilçesi 

vardır. Bu ilçeler Akyurt, Altındağ, AyaĢ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere Çankaya, 

Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, GölbaĢı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, 

Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Sincan, ġereflikoçhisar, 

Yenimahalle adlarını taĢımaktadır. Ankara, 1924 yılında, Cumhuriyet‟in 

kuruluĢundan hemen sonra bugünkü anlamda belediye yönetimine kavuĢmuĢtur. 

1984 yılından sonra metropolitan ölçekteki büyük sorunlarla uğraĢmak üzere Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi ve bunun sınırları içinde 5 ilçe belediyesi (Çankaya, Altındağ, 

Yenimahalle, Mamak, Keçiören) kurulmuĢtur. Daha sonraki tarihlerde (Sincan, 

Etimesgut ve GölbaĢı) ilçelerinin kurulmasıyla Ankara‟daki ilçe belediyeleri sayısı 

8‟e ulaĢmıĢtır.  

BaĢkent Ankara'nın nüfusu, ekonomik duruma ve siyasi olayların geliĢimine 

uygun biçiminde çoğalmıĢ veya azalmıĢtır. Nüfusu 1522 de 12000 -16000, 1600'de 

23000 - 29000, 1700'de 45000, 1830'da 22500, 1900 de 32000, 1920'de 28000 iken 

Türkiye Cumhuriyeti'nin baĢkenti kabul ediliĢinden itibaren hızlı bir artıĢ 

göstermiĢtir. 1927 yılında 74558 olan Ģehir merkezinin nüfusu 1990 yılı sayımına 

göre 2.641.852'ye yükselmiĢtir. 1997 sayımına kent içi nüfusu 2.984.099‟dur. 2000 
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yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına baktığımızda Ankara‟nın kent merkezi 

nüfusunun  3.085.078‟e yükseldiğini görmekteyiz. 

Ankara‟da her 100 erkek nüfusa 102 kadın nüfus düĢmektedir. Erkeklerin 

yarısı 20.8 yaĢından küçük, kadınların yarısı ise 22.7 yaĢından küçüktür. Ġl düzeyinde 

genel okur-yazar oranı %93‟tür. Bu oran erkeklerde %97, kadınlarda ise %89‟dur. 

Erkeklerin %21.8‟i lise mezunuyken, bu oran kadınlarda ancak %15.1‟i bulmaktadır. 

Ankara‟da nüfusun %72‟si ücretli olarak çalıĢmakta, %11.6‟sı kendi iĢini yapmakta, 

%3.9‟u ise iĢveren konumunda bulunmaktadır (http://www.cankaya.bel.tr).  

2. ÇANKAYA'NIN TARİHİ 

Çankaya ilçesinin tarihi Ankara‟nın genel tarihinden ayrılmasa da onun 

gerçek tarihi Cumhuriyet‟le baĢlar.    

Milli Mücadele‟nin ilk günlerinde Çankaya, bağ ve bahçeleri ile yayla 

görüntüsündeydi. Birkaç küçük bağ evi, bozkırın ortasında yer alan yeĢilliklerin 

arasında zar-zor seçiliyordu. ġehirse Ģimdi Numune Hastanesi‟nin bulunduğu tepede 

bitiyordu. Ġncesu Deresinin olduğu yer ise sel taĢkınları ile oluĢmuĢ bir bataklıktan 

ibaretti. Cebeci ve çevresi çayırlıktı. Yer yer kavun ve karpuz, bağ-bostan ekiliyordu. 

M. Kemal PaĢa‟ya Dikmen tepelerinde yapılan görkemli karĢılama ve 

Çankaya‟da küçük, havuzlu bir bağ evinin ayrılması, Ankara ve Çankaya için dönüm 

noktası oldu. 

Mustafa Kemal Atatürk‟e ayrılan bağ evi elden geçirilerek köĢk haline 

getirildi. Hemen yakınına BaĢbakanlık konutu yapıldı. 

Türkiye Devleti‟ni tanıyan ülkeler, gösterilen yerlere inĢaatlarını yaparak 

elçiliklerini Ġstanbul‟dan Çankaya‟ya taĢıdılar. Böylece YeniĢehir ve Atatürk Bulvarı 

doldu, Sakarya ve Ġzmir caddelerine taĢtı. 1950‟li yıllardan sonra Ankara yoğun iç 

göç  sonrasında gecekondularla çevrelendi. Bundan da en büyük payı Çankaya ilçesi 

aldı.  

Çankaya, 9 Haziran 1936‟da merkez ilçe yapıldı. O zamanlar bucak olan 

GölbaĢı ve Elmadağ  Çankaya‟ya bağlandı. Daha sonra KayaĢ, Cebeci, Bahçelievler 

http://www.cankaya.bel.tr/
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ve Dikmen bucak oldu. 1960 yılında bucak teĢkilatlarının kaldırılmasıyla KayaĢ, 

Cebeci, Bahçelievler ve Dikmen Çankaya‟nın semtleri haline geldiler. 

30.11.1983‟te Mamak ve GölbaĢı ilçe yapılarak Çankaya‟dan ayrıldı. 

Ġlçenin bugün 17 semti, 104 mahallesi ve 3 köyü vardır. 2000 yılı nüfus 

sayımına göre Çankaya‟nın nüfusu 765.354‟tür. Köyleriyle birlikte bu rakam  

769.331‟e çıkmaktadır. Fakat Çankaya‟nın, Ankara‟nın diğer metropol ilçelerinden 

farkı, gündüz nüfusunun 2 milyonu bulmasıdır. Çünkü Ankara‟nın sosyal, kültürel 

siyasi, ve ticari hayatına yön veren kuruluĢların önemli bir bölümü Çankaya sınırları 

içerisindedir. Cumhuriyetle birlikte devlet yöneticilerine ve konuklarına hizmet 

vermektedir. 

Çankaya ilçesi sınırları içerisinde CumhurbaĢkanlığı KöĢkü, TBMM, 

BaĢbakanlık, kuvvet komutanlıkları (Genelkurmay BaĢkanlığı, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 

Jandarma Genel Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kuruluĢları, büyükelçilikler, önemli 

ticari, kültürel ve sosyal merkezler yer almaktadır. (http://www.cankaya.bel.tr)  

3.  ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ 

Halkla iliĢkilerin belediyelerin her noktasında var olduğunu daha önce 

belirtmiĢtik. Belediyenin kurumsal imajının halkla iliĢkilere yönelik 

uygulamalarındaki baĢarısıyla doğru orantılı olduğu da kanıtlanmıĢ bir gerçek 

olduğunu ifade etmiĢtik. 

Demokratik rejimlerde, belli bazı iĢlemleri yapabilmek, insanları zorlamakla 

mümkün olmadığı için insanların, yapılanların doğru olduğuna ve bu islerin 

yapılması gerektiğine, aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğacağına inandırılması 

gerekmektedir. Ġste bu noktada halkla iliĢkilerin ne kadar önemli bir konumda 

bulunduğu, bazı iĢlemlerin yapılabilmesi için halk ile iyi iliĢkilere ihtiyaç olduğu 

ortaya çıkmaktadır (www.ibb.gov.tr) 

 

http://www.cankaya.bel.tr/
http://www.ibb.gov.tr/
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Bu kadar önemli olan bu kavramın uygulamalarının nasıl planlanacağı, nasıl 

yürütüleceği Çankaya Belediyesi içinde Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

tarafından belirlenmektedir. 

4.BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

4.1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, belediye tarafından yapılan 

hizmetlerden vatandaĢların bilgilendirilmeleri konusunda önemli bir görev 

üstlenmiĢtir. Yalnızca bir hizmeti üretmek yeterli değildir. Üretilen bu hizmet 

hakkında halkın ve özellikle de o hizmetten yararlanacak olan bireylerin 

bilgilenmesini sağlamak gerekir. ĠletiĢim çağına vurgu yapılan günümüzde hizmet 

üreten kurum ile hizmetin muhatabı olan vatandaĢlar arasında doğru ve hızlı bir bilgi 

akıĢının gerçekleĢtiği güçlü bir iletiĢim köprüsünün kurulması da gereklidir.  

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, yürüttüğü çalıĢmalarla 

kamuoyunun Çankaya Belediyesi‟ni dolaysız biçimde tanıması ve değerlendirmesi 

olanağı sağlamaya çalıĢmaktadır. 

Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup tanıtılması amacıyla ve hedef 

kitlelerle etkin ve sağlıklı iletiĢim sağlamak için; gazete, televizyon, radyo ve 

ajanslar gibi iletiĢim kanallarından etkin biçimde yararlanmak müdürlüğün görev, 

yetki ve sorumlulukları arasındadır. Müdürlük yetkilileri,  ilgili belediye kanunu 

gereğince yasadan kaynaklı yetkileri kendisine yüklenmiĢ sorumluluklar 

çerçevesinde ve amaca hizmet edecek Ģekilde kullanmaya çalıĢtıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu nedenle çalıĢmalar planlı ve aĢağıdaki faaliyetleri kapsayacak 

Ģekilde yapılmaktadır.(www.cankaya.bel.tr). 

4.1.2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Amaç, Hedef Ve Faaliyetleri 

Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

çalıĢanlarından alınan Ģifahi bilgilere göre, faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve 

http://www.cankaya.bel.tr/


 93 

tanıtılması hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletiĢim sağlamak amaç olarak 

belirlenmiĢtir. 

Bu amaca ulaĢmak için aĢağıdaki hedefleri gözetmek gerektiği fikrinde 

olduklarını iletmiĢlerdir; 

 Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi iliĢkilerin 

geliĢtirilerek, iletiĢim kanallarından etkin biçimde yararlanmak. 

 Belediye hizmet ve etkinliklerini en geniĢ kesimlere duyurmak ve 

tanıtmak.  

 Belediye yetkilileri bu hedefleri gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki faaliyetleri 

yerine getirme çabasında olmak, 

 Belediye çalıĢmalarıyla ilgili çeĢitli konularda makaleler, röportaj ve bilgi 

notları hazırlayarak basında yer almasını sağlamak, 

 Belediyenin çalıĢmalarını haber haline getirip, düzenli bir Ģekilde yazılı ve 

görsel basın kuruluĢlarına ileterek tanıtımını yapmak, 

 Basın kuruluĢlarında özellikle Çankaya Belediyesi ile ilgili haberlerden 

sorumlu muhabirlere özel haber yaptırmak, 

 Basın kuruluĢları ile iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla gazetecilere yönelik özel 

toplantılar organize etmek, 

 Gazetecilere, Çankaya Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalıĢmalarını 

yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlamak, 

 Basında belediye ile ilgili çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilerek, 

yanlıĢ yapılan haberleri düzeltmek. 

 Basında çıkan görüntülü ve yazılı haberlerin, ileriye  dönük kullanımını 

kolaylaĢtırmak amacıyla, düzenli Ģekilde arĢivlemek, 

 Belediyenin çalıĢmalarını  kamuoyuna ve Çankayalılara daha etkin biçimde 

duyurabilmek için bültenler hazırlamak, 

 Ġnternet ağı üzerinden vatandaĢların belediye faaliyetlerini öğrenmesi ve 

denetlemesi amacıyla oluĢturulan web sayfasının düzenli olarak güncellemek, 

 Sivil Toplum Örgütlerine yönelik periyodik brifingler ve tanıtım toplantıları 

yapmak, 
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 Çankaya Belediyesi‟nin Stratejik Planı‟nın web sitesinde yayınlanarak, 

kamuoyunun bilgisine sunmak, 

 Çankayalıların belediye hizmetleri ile ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit 

etmek için her yıl kamuoyu yoklaması ve anket çalıĢması yapılması. 

 Mahalle muhtarlarının ve mahallenin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek ve 

çözüm üretmek üzere mahalle muhtarları ile periyodik toplantılar düzenlemek, 

 Belediye hizmetlerini mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütmek 

için mahallenin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek üzere mahalle toplantıları yapmak, 

 VatandaĢlardan e-posta, telefon ve faks yoluyla gelen Ģikayet, öneri ve 

taleplerin, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmesini ve sonuçlarının 

takip edilmesini sağlamak, 

 E-posta, telefon ve faks ile gelen Ģikayet ve taleplerin ilgili müdürlüklerle 

bağlantıya geçilerek azami hız ve ölçüde çözüme kavuĢturulmasını sağlamak, 

 Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan baĢvuruların yasanın öngördüğü 

süre ve Ģekil Ģartları içinde düzenli olarak yanıtlanmak. 

5.  ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDE HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN KULLANILAN YÖNTEM 

VE ARAÇLAR 

5.1. DIŞ HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla iliĢkiler çalıĢmaları kurum içi ve kurum dıĢı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Çankaya Belediyesi‟nden alına Ģifahi bilgilere göre dıĢ halkla iliĢkiler 

pek Çok yöntemle kurulmaya çalıĢılmaktadır. Bunlardan ilki “danıĢma”dır. DanıĢma 

yöntemiyle hem iç halkla iliĢkileri kuvvetlendirmek hem de dıĢ halkla iliĢkilerde 

hedeflenen noktaya gelmek amaçlanmaktadır.  

5.1.1. Anketler 

KuruluĢların çevrelerini tanımalarında ve ilgili kesimlerin görüĢ ve isteklerini 

alabilmelerinde çok kullanılan etkin bir yöntemdir. KuruluĢların güvenilirlik, 

tanınmıĢlık, sevilirlik ve etkinliklerini belirlemelerinde, iliĢki kurduğu kiĢi ve 



 95 

gruplara en kolay ve kısa sürede etkileĢimde bulunmaları, bilimsel ve sistemli anket 

çalıĢmaları ile mümkün olmaktadır (Özer, 2012:57). 

Çankaya Belediyesi yetkililerinin belirttiklerine göre, her yıl uygulanan 

anketlerle hizmetler konusunda halkın tepkisi ölçülmeye çalıĢılmaktadır. Yeni 

Toplumcu Belediyecilik sloganıyla hizmetlerini sürdüren belediye yöneticileri, 

halkın görüĢlerinin hizmetlerini yönlendirme bakımından öneminin farkında 

olunduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda anketleri halkın sorunlarını öğrenmek 

için kullanmaktadırlar.  

5.1.2. Temsilcilerle Toplantılar 

Çankaya Belediyesi yetkililerinde alınan Ģifahi bilgilere göre,  gerekli  

görüldüğü ve kendilerinden talep edilen zamanlarda mahalle temsilcileriyle, mahalle 

muhtarlarıyla toplantılar düzenlemekte ve halkın yönetime dair sorunlarını, 

Ģikayetlerini, memnuniyetlerini öğrenmeye  çalıĢılmaktadırlar. Bu toplantılarda 

belediyeden talep edilen, beklenilen hizmetlerin yapılabilirliği değerlendirilmekte, 

böylelikle ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi planladıkları hizmetlere yön 

verebilmektedirler. 

Temsilcilerle toplantılar, halkı tanımaya yönelik olarak gerçekleĢtirilen iyi bir 

yoldur.  

5.1.3. Basında Çıkan Okur Mektupları 

Basını kullanarak ilgililerin dikkatini çekmeye çalıĢmak vatandaĢların sıklıkla 

kullandığı bir yoldur. Gazeteler, dergiler aracılığıyla belediye hakkında dilek ve 

Ģikayetlerini bildiren vatandaĢların takibini yapmak Çankaya Belediyesi‟nin 

baĢvurduğu yollardan birisidir. Basında yer alan okur mektuplarından yola çıkarak 

sorunları öğrenmekte ve beklentilere cevap vermeyi amaçlamaktadır (Çankaya 

Belediyesi, Basın Yayın ve Halka ĠliĢkiler Müdürlüğü ArĢivi, 2009) 

Çankaya Belediyesi‟nin kullandığı dıĢ halkla iliĢkiler yöntemlerinden ikincisi 

“katılımcılık”tır. 
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5.2. KATILIMCILIK 

Çankaya Belediyesi‟nden alınan Ģifahi bilgiler bize göstermiĢtir ki, Yeni 

Toplumcu Belediyecilik sloganıyla çalıĢmak katılımcılığı zorunlu kılan bir 

durumdur. Belediye hizmet götürdüğü halkı yönetime katmayı istemekte ve 

katılımlarını sağlamaya çalıĢmaktadır. Tabi bu durumda halkın ne kadar hevesli ve 

istekli olduğu da önemlidir. Bu soruya yönelik cevabı Çankaya Belediyesi‟nde 

ikamet eden vatandaĢlara yönelik uygulanan anketlerden alacağız. 

5.3. TANITMA 

Tanıtma halkla iliĢkilerin iki önemli iĢlevinden biridir. KuruluĢun, bütün yön 

ve gerçekleriyle halka anlatılması, kuruluĢ yapı ve görevlerine iliĢkin bilgi ve 

haberlerin düzenli bir biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde bunların açıklığa 

kavuĢturulması olarak tanımlanabilir (Özer, 2012: 125) 

5.3.1. Konsept Belirlemek  

Çankaya Belediyesi yetkililerinden alınan Ģifahi bilgilere göre, tanıtma 

iĢlevini yerine getirmek öncelikle “konsepti belirlemek ”ten geçer. Yani yönetim 

anlayıĢı nedir? Alınan bilgilere göre, Çankaya Belediyesi yönetimi Ģöyle bir anlayıĢı 

benimsemiĢtir; 

Yeni Toplumcu Belediyecilik: Bu anlayıĢa göre özellikle yoksul kesimlerin, 

özelikle engelli, kadın, çocuk ve ihtiyacı olan halkın desteklenmesi gerekmektedir. 

Bunun için toplumda bilinç yapısının eğitimle desteklenmesi, örgütlülüğün teĢvik 

edilmesi, en küçük yerleĢkeden en büyüğüne kadar tamamında adil iliĢkilerin 

kurulması hedeflenmiĢtir.kentin ekonomisine duyarlı bir yeni nesil yetiĢtirmek ise bu 

anlayıĢın temel amaçları arasında yer almaktadır. (Çankaya Belediyesi, Basın Yayın 

ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü arĢivi,  2009) 

Bu yönetim anlayıĢının diğer özellikleri arasında, Ģehir merkezine ve onun 

ekonomisine verdiği önem vardır. Sosyal yaĢantıyı hareketlendiren hizmetler ile 

vatandaĢların kültürel yönden geliĢimine de destek olmaktadır.  
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Yeni Toplumcu Belediyeciliğin bir diğer özelliği kadın istihdamına yönelik 

alan açmayı önemsemesidir. Çocuk geliĢimi artırmaya yönelik çalıĢmalar yapar.  

Aslında derinliği çok fazla olan bu yönetim anlayıĢı genel anlatımıyla budur. 

Çankaya Belediyesi bu konsept ile tanıtma çalıĢmalarına yön vermektedir. 

Benimsediği bu yönetim anlayıĢını halkına anlatmayı ve aynı Ģeklide benimsetmeyi 

amaçlamıĢtır. 

5.4. BİLGİLENDİRME VE HESAP VERME 

Bilgilendirme ve hesap verme belediyelerin çoğunlukla kullandıkları halkla 

iliĢkilere dair yollardandır. Çankaya Belediyesi yetkilileri, hazırlanan raporlar, basın 

bültenleri ile halka yönelik bilgilendirme yapıldığını belirtmiĢlerdir. Ayrıca yıl 

sonlarında hazırlanan yıllıklarla tüm yıl boyunca gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

özetlemektedir. Bunlara isteyen herkesin belediye içinde ulaĢabileceği 

belirtilmektedir. Aynı zamanda belediyenin resmi web sitesinde de bu çalıĢmaları 

yayınlanmaktadır. 

5.5. İÇ HALKLA İLİŞKİLER 

Kurum çalıĢanlarının anlayıĢ güven ve desteğini kazanmak için kurum 

tarafından yapılan çalıĢmalara, “kurum içi halkla iliĢkiler” denir. Çankaya Belediyesi 

yetkililerinden alınan bilgilere göre,  kurum içi halkla iliĢkileri geliĢtirmek için 

yapılan çalıĢmaları Ģöyle sıralamak mümkündür: 

1)Tek tek her birimin halkla iliĢkiler alanında eksiklik yaratan sorunlarını 

gidermek, 

2)Hizmet içi eğitimlere önem vermek, 

3)Katılımı sağlamak, 

4)Maddi ve manevi teĢviklerde bulunmak, 

5)Saydamlık, Ģüphe, tedirginlik ve dedikoduları önlemek için kurum içi dergi 

vb. yayınlar çıkarmak, 

6)Kurum içi tiyatro, piknik, spor faaliyetleri gibi etkinlikler gerçekleĢtirmek. 
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5.6. DIŞ ARAÇLAR 

5.6.1. Gazete  

Bilgi aktarmak ve kurumu tanıtmak amacıyla halkla iliĢkilerde en çok 

kullanılan araçların baĢında gazete gelir. Halkla iliĢkiler çalıĢmalarında iki tür 

gazeteden yararlanılır. Bunlardan birincisi kuruluĢ tarafından yayımlanan iĢletme 

gazetesidir. Burada gazetenin temel amacı; çalıĢanlarını ya da kuruluĢun iliĢkide 

olduğu diğer bireyleri ve grupları, kuruluĢ etkinliklerinden haberdar etmektir. 

KuruluĢa iliĢkin yönetimsel konuları, sosyal ve sportif etkinlikleri ve personele ait 

bilgileri içerir. Bu gazete örgüt içi iletiĢimde de kullanılır (Kazan, 2007:21) 

Diğer gazete türü ise ulusal ya da yerel bazda sürekli yayın yapan 

gazetelerdir. Halkla iliĢkiler faaliyetiyle ilgili haber ve bilgi içerikli iletilerin ulusal 

gazetelerde yayımı çok önemlidir. Çünkü, bu kitle iletiĢim araçlarının hemen hemen 

tüm ülkede yerleĢik okurları bulunmaktadır (TikveĢ,2003:124). 

Çankaya Belediyesi sürekli yayın yapan bir gazete türü olan “Gazete 

Çankaya” ile halka ulaĢmakta ve halkı bilgilendirmektedir. 15 günde bir çıkardığı bu 

gazeteyle hizmetlerini anlatmakta, ileriye yönelik programları burada 

paylaĢmaktadır. Ġsteyen herkesin belediye içerisinde ve Çankaya ilçesinin pek çok 

noktasında ulaĢabildiği ücretsiz bir gazetedir. Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve 

Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü çalıĢanları tarafından hazırlanır ve yayınlanır. 

5.6.2. Radyo- Televizyon 

Görsel ve iĢitsel kitle iletiĢim araçlarının halkla iliĢkilerde çok önemli bir yeri 

vardır. Radyo, kitle iletiĢim araçları arasında hedef kitlesi oldukça geniĢ bir araçtır. 

GeliĢen teknoloji ile birlikte taĢınabilen radyoların üretilmesi, hatta cep telefonlarını 

geliĢtirerek taĢınabilir radyo halini almasıyla birlikte bu iletiĢim aracı, hayatımızın 

vazgeçilmezleri arasına girmiĢtir (Kazan,2007:28). Bu kitle iletiĢim aracının halkla 

iliĢkilerde çok önemli bir etkisi olduğunu farkında olduklarını ifade eden Çankaya 

Belediyesi yetkililerince bu araçtan fayda sağlamaya çalıĢıldığı ifade edilmiĢtir. 
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Televizyonunun ise aynı anda hem göze hitap edebilmesi, sözlü mesajları 

görüntü ve efektlerle pekiĢtirmesi, hedefin verilen mesajları daha hızlı algılamasını 

sağlaması (Kazan, 2007:28) görsel ve iĢitsel medya araçları arasında ön plana 

çıkmasını sağlamaktadır. Çankaya Belediyesi yetkileri tarafından bu aracı iyi bir 

tanıtma aracı olarak kullanıldığı ifade edilmiĢtir.   

5.6.3. Broşür 

KuruluĢların çalıĢmaları hakkında, iletiĢimde bulundukları grupların 

bilgilendirilmesi için kullandıkları basılı araçlardan biri de broĢürdür. Çankaya 

Belediyesi yetkililerinden alınan Ģifahi bilgilere göre, özellikle kültürel etkinliklerle 

ilgili programları hakkında bilgilendirme yapmak için kullanılan bir araçtır. 

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü‟nün birlikte hazırlayıp yayınladıkları bir araçtır.  

5.6.4. Afiş- Duyuru Panoları 

AfiĢler, halkla iliĢkiler etkinliklerinde, önceden belirlenmiĢ hedef kitlelere 

değil, herkese dönük bir iletiĢim süreci baĢlatan araçlardır. Kimlikleri ve adresleri 

bilinmeyen kiĢilerle, onlardan cevap alınmadan örgütün iletiĢim kurmasını sağlarlar. 

AfiĢler genellikle alanlara, duvarlara, günümüzde billboardlar denilen 

panolara, taĢıtların iç ve dıĢ yüzeyleri gibi alanlara asılmaktadır. Çankaya Belediyesi 

yetkilileri tarafından,  bu iletiĢim aracına sık sık baĢvurulduğunu belirtilmiĢtir. 

5.6.5.Pankartlar  

Pankartlar, ilan tahtalarına, duvarlara ve dükkanların vitrinlerine konulan 

duyurulardır. Belediye yetkilileri tarafından, gerekli görüldüğü takdirde bu kitle 

iletiĢim aracına  baĢvurulduğu belirtilmiĢtir. 
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5.6.6.Raporlar ve Mektuplar  

Örgütlerin mal ve hizmetlerinin tanıtımında ve örgütlerin iletiĢimde 

bulunduğu grupların değerlendirilmesinde raporlar ve mektuplardan da yararlanılır. 

Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından, gerekli hallerde bu araçların kullanıldığı 

bildirilmiĢtir. 

5.6.7.Telefon, SMS, E-Mail  

Günümüz kitle iletiĢim araçları arasında en popülerleri telefon, sms ve e-

maildir. ĠliĢkinin kurulacağı kiĢiye doğrudan ulaĢmayı sağlayan bu araçlar haber 

alma, haber verme, geri bildirimde bulunma gibi pek çok olguyu en hızlı Ģekilde 

sağlamaktadır. Çankaya Belediyesi yetkililerince vatandaĢların en sık olarak 

kendilerine telefon aracığıyla ve e-mail yoluyla ulaĢmayı tercih ettiklerini 

belirtilmiĢtir. Konulara iliĢkin geri dönüĢleri vatandaĢlara yine bu yollarla 

bildirdiklerini dolayısıyla bu araçların çok sık kullanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Yakın zamanda gerçekleĢecek etkinlikleri, aniden geliĢen bir durumu 

vatandaĢlara bildirmek için sms‟leri kullanmak oldukça iyi bir çözümdür. Çankaya 

Belediyesi yetkilerince  kurulan sms sistemi ile hem Çankayalı vatandaĢlara hem de 

kurum içi personele ulaĢabilme imkanı sağlanıldığı belirtilmiĢtir. 

5.6.8.Paneller  

Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının amacı, halkla iletilmek istenilen konuları açık 

bir biçimde anlatılmasını sağlamaktır (Özer,2012:60). 

Konusunda uzman birkaç kiĢinin bilimsel olamayan bir biçimde tartıĢmaları 

ve bu yolla dinleyicilerin ilgisini konuya çekerek, açıklığa kavuĢturulmasına olanak 

sağlayan panel türü etkinlikler, örgütlere çok yönlü iletiĢim süreci sağlamaktadır 

(Gürüz, 2003:53) 

Çankaya Belediyesi yetkililerince çok çeĢitli konularda paneller 

düzenlenildiğini, bunların vatandaĢlara açık olarak gerçekleĢtirildiği belirtilmiĢtir. 
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Böylelikle katılımcıların dikkatini çekerek, kafa karıĢıklarını ortadan kaldırmak 

mümkün olmaktadır. 

5.7. E- BELEDİYE UYGULAMASI 

Bu kavram; kente iliĢkin verilerin güncel biliĢim teknolojileri destekli 

çalıĢmalarla yönetilerek bu verilerden kent ve toplum yararına çeĢitli bilgiler 

üretilmesi ve bu bilgilerin etkin bir biçimde vatandasın hizmetine sunulmasıdır. 

Belediye düzleminde e-belediye yapılanma süreci, temel olarak üç temel boyuttan 

oluĢur (Yalçındağ, 1996:127):  

 Belediye içi mali, personel, yazı isleri, imar planlaması, vb. yönetim 

süreçlerinin otomasyonu, 

 Kentte yasayanların Ģikâyet, istek ve görüĢ bildirimlerinin; belediye yetki 

alanındaki iĢ ve iĢlemler konusunda bilgi alma istemlerinin; belediyeden iĢyeri açma, 

proje onaylatma gibi, ruhsat - izin alma -onay baĢvurularının; belediye tarafından 

tahsil edilen yasal ödemelerin internet üzerinden yapılması, 

 Yerel yönetimlere iliĢkin temel veri ve bilgilerin, diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları ile bağlantılandırılarak paylaĢılması. 

Her üç boyut, hizmetin kendisine değil; hizmet üretme sürecinin yönetimine 

aittir. Bu açıdan e-belediye yapılanma sonuçları, asıl olarak yönetim süreçlerinin 

iyileĢtirilmesi, hızlandırılması, maliyetlerin düĢürülmesidir. KuĢkusuz, yönetme 

ediminde iyileĢme, sunulan gerçek hizmetler üzerinde iyileĢtirici etkiler yapar. 

Ancak, “e-belediye” yapılanmasının, hizmetleri değil yönetimi taĢımak anlamına 

geldiğini açıkça ortaya koymak, belediyeler özelinde kent bilgi sistemlerinin 

gerçekçi ve doğru biçimde algılanmasını, tasarlanmasını ve beklentilerin buna uygun 

formüle edilmesini sağlayacağı için büyük önem taĢımaktadır 

(http://www.acikarsiv.ankara.edu.tr). 

Kurulan bu sistemle vatandaĢlar bir çok iĢini belediyeye gelmeden 

halledebilmekte ve zamandan kazanmaktadırlar. Bu sistem belediye içindeki iĢ 

yükünü hafifletmekte ve daha hızlı ve kolay biçimde çözüm alınmasını 

sağlamaktadır. 

http://www.acikarsiv.ankara.edu.tr/
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5.7.1. E-Belediye Hedefleri 

 Belediyelerde tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleĢik yapının 

kurulması, 

 Güncel biliĢim teknolojilerinin günümüz belediyelerinin kullanımına 

sunulması, 

 E-Devlet yapısına, belediyelerin de hazırlanmasının kolaylaĢtırılması, 

 Kurumlar arası bilgi paylaĢımına uygun yapıların kurulması, 

 Karar Destek Sistemleri‟nin oluĢturulması, seklinde sıralanarak 

özetlenebilir (Kocaman, 2006:69) 

5.7.2. E-Belediye Gerekliliği 

 Abone iĢlemlerinde etkinlik ve ödemelerde hızı sağlama gerekliliği, 

 Belediye hizmetlerinde etkinlik, aynı zamanda da verimlilik sağlama 

gerekliliği, 

 KiĢi ve kurumların yerel yönetimlerden beklentilerini daha düzenli, planlı 

ve sağlıklı yürütme gerekliliği, 

 Afet durumlarında etkin, hızlı ve yararlı müdahale etme gerekliliği, 

 Ġmar iĢlemlerinde hızlı olma gerekliliği, 

 Planlama ve Koordinasyon Merkezi‟nin kurulması gerekliliği, 

 Planlamanın ve hizmetlerin tek merkezden organize edilme gerekliliği, 

 Kaynakların verimli kullanımı, kaynak israfının önlenmesi gerekliliği gibi 

nedenlerle e-belediye sistemi belediyeler için çok önemlidir. 

Tüm bu sebeplerin yanında vatandaĢların yetkili kiĢilere sorununu 

anlatabilme, ulaĢabilme gibi temel talepler olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra 

isin sosyal, ekonomik ve teknolojik boyutuna baktığımızda ise e-belediye olmanın 

aciliyeti daha aleni ortaya çıkmaktadır (alıntılayan Kocaman, 2006:70). 
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5.8. BEYAZ MASA UYGULAMASI 

Çankayalı vatandaĢların zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle 

kaynaĢmasını ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla 2008 yılında Beyaz 

Masa kurulmuĢ ve çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Beyaz Masa‟nın kuruluĢ amacı 

vatandaĢların zaman kaybını önlemek, daha iyi ve kaliteli hizmet almasını 

sağlamaktır (http://www.haberler.com).  

Personelin performansı, bağlı bulundukları müdür ve baĢkan yardımcısı 

tarafından denetlenmektedir. Çankaya Belediyesi Beyaz Masa Uygulamasında 

belediyeye herhangi bir sebeple baĢvuran vatandaĢlar uzman bir ekip tarafından 

karĢılanmaktadır. Bilgisayar destekli Beyaz Masa uygulaması sayesinde vatandaĢlar 

sorunlarıyla alakalı olarak kapı kapı dolaĢmak zorunda kalmamakta, baĢvurularının 

takibini buradan yapabilmektedirler. 

Beyaz Masa‟ya en yaygın olarak Ģahsen ziyaret ederek baĢvurulmaktadır. 

Aynı Ģekilde, 458 90 90 numarası aracılığıyla  Beyaz Masa‟ya baĢvuruda 

bulunulabilmektedir. 

EleĢtiriler, çözüm aranan sorunlar, dilekler ve Ģikayetler belediye baĢkanına 

iletilmesi talep edilen mesajlar Beyaz Masa Uygulamasıyla ilgililerine iletilir. 

5.9. BAŞKANLIK REFAKATÇİLERİ 

Çankaya Belediyesi yetkililiklerinden alınan Ģifahi bilgilere göre, halkla 

iliĢkiler hizmetleri kapsamında uygulamaya konulan bir diğer proje “BaĢkanlık 

Refakatçileri”dir. Eylül 2010 tarihinde  basına tanıtımı yapılan ve görevlerini yerine 

getirmeye baĢlayan bu çalıĢan grubu, halkla iliĢkiler alanında eğitim görmüĢ 

bireylerden oluĢmaktadır. 

 Ekip belediyeye bir iĢini çözümlemek için gelen vatandaĢları kapıda 

karĢılayarak iĢlemleri boyunca onlara refakat etmeleri ve böylece vatandaĢların 

iĢlerini hızlı biçimde bitirerek belediyeden memnun biçimde ayrılmalarını sağlamak 

amacıyla kurulmuĢtur. BaĢkanlık refakatçilerinin çoğunlukla gençlerden ve 

http://www.haberler.com/
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bayanlardan seçilmesine dikkat edilmiĢ böylelikle dinamik bir çalıĢma ortamı 

yaratmak amaçlanmıĢtır. (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr).  

 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/
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IV. BÖLÜM 

1. ÇANKAYA BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE UYGULANAN 

SAHA ARAŞTIRMASI VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

Bu araĢtırmanın saha çalıĢması 2013 yılının ġubat ayı boyunca gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma 2 anket biçiminde uygulanmıĢtır. Ġlki Çankaya Belediyesi Personelinin, “ Halkla 

iliĢkiler kavramı ve Çankaya Belediyesi‟nin halkla iliĢkiler uygulamaları” üzerine görüĢlerini 

belirlemeye yönelik iken, diğeri Çankaya ilçesinde ikamet eden vatandaĢların “Halkla 

iliĢkiler ve Çankaya Belediyesi halkla iliĢkiler uygulamaları” üzerine görüĢlerini belirlemeye 

yöneliktir. AraĢtırma farklı sosyo- ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kiĢilerden, 

yaĢ, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre tesadüfî yöntemle seçilmiĢ olup, personel içinden 224 

kiĢiyle, vatandaĢlardan ise 367 kiĢiyle yapılmıĢtır. 

1.1. ÇANKAYA İLÇESİNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIN KİMLİK ÖZELLİKLERİ 

ŞÖYLEDİR 

1.1.1. Cinsiyete İlişkin Frekans Dağılımı 

Tablo 1: Cinsiyete ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kadın 178 50,3 

Erkek 176 49,7 

Toplam 354 100,0 

AraĢtırmaya katılan vatandaĢın %50,3‟ü kadın iken %49,74‟si ise erkektir.  

1.1.2. Yaşa İlişkin Frekans Dağılımı 

Tablo 2: YaĢa ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

YaĢ Sayı Yüzde 

18-20 Arası 27 7,5 

21-45 Arası 205 57,3 

46 ve Üzeri 126 35,2 

Toplam 358 100,0 

AraĢtırmaya katılan vatandaĢın %7,5‟i 18-20 yaĢ arasında iken %57,3‟ü 21-

45 yaĢ arasında ve %35,2‟si ise 46 yaĢ ve üzerindedir. 



 106 

1.1.3.  Mesleğe İlişkin Frekans Dağılımı 

Tablo 3: Mesleğe ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

Meslek Sayı Yüzde 

Memur 88 25,4 

ĠĢçi 116 33,5 

Serbest Meslek 142 41,0 

Toplam 346 100,0 

AraĢtırmaya katılan vatandaĢın %25,4‟ü memur iken %33,5‟i iĢçi ve %41,0‟i 

ise serbest meslek ile uğraĢmaktadır.  

1.1.4. Eğitim Durumuna İlişkin Frekans Dağılımı 

Tablo 4: Eğitim Durumuna ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Ġlköğretim 34 9,6 

Ortaöğretim 127 35,9 

Üniversite 175 49,4 

Yüksek Lisans ve Üzeri eğitim Programından 

mezun Olanlar 
18 5,1 

Toplam 354 100,0 

AraĢtırmaya katılan vatandaĢın %9,6‟sı ilköğretim mezunu iken %35,9‟u 

ortaöğretim mezunu, %49,4‟ü üniversite mezunu ve %5,1‟i ise yüksek lisans ve üzeri 

eğitim programı mezunudur.  

1.2. ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN PERSONELİN KİMLİK ÖZELLİKLERİ 

ŞÖYLEDİR 

1.2.1. Cinsiyete İlişkin Frekans Dağılımları 

Tablo 5: Cinsiyete ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kadın 122 55,7 

Erkek 97 44,3 

Toplam 223 100,0 

AraĢtırmaya katılan personelin %55,7‟si kadın iken %44,3‟ü ise erkektir.  
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1.2.2. Yaşa İlişkin Frekans Dağılımları 

Tablo 6: YaĢa ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

YaĢ Sayı Yüzde 

18-20 YaĢ Arası 4 1,8 

21-45 YaĢ Arası 170 76,6 

46 YaĢ ve Üzeri 48 21,6 

Toplam 222 100,0 

AraĢtırmaya katılan personelin %1,8‟i 18-20 yaĢ arasında iken %76,6‟sı 21-

45 yaĢ arasında ve %21,6‟sı ise 46 yaĢ ve üzerindedir.  

1.2.3. Eğitim Durumuna İlişkin Frekans Dağılımları 

Tablo 7: Eğitim Durumuna ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Ġlköğretim 14 6,4 

Ortaöğretim 73 33,5 

Üniversite 115 52,8 

Yüksek Lisans ve Üzeri Eğitim Programından Mezun 

Olanlar 
16 7,3 

Toplam 218 100,0 

AraĢtırmaya katılan personelin %6,4‟ü ilköğretim mezunu iken %33,5‟i 

ortaöğretim mezunu, %52,8‟i üniversite mezunu ve %7,3‟ü ise yüksek lisans ve üzeri 

eğitim programı mezunudur.  

1.3. ÇANKAYA İLÇESİNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIN  VE ÇANKAYA 

BELEDİYESİ PERSONELİNİN DEMOKRATİK KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ANKETLERİN KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

1.3.1.  Vatandaş ve Personele Göre Halkla İlişkilerden Ne Anlaşıldığı Üzerine 

İlişkinin İncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 8: VatandaĢ ve Personele Göre Halkla ĠliĢkilerden Ne AnlaĢıldığı Üzerine 

ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Halkla ĠliĢkilerden Ne 

AnlaĢıldığı 

Grup 
Toplam 

Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

KarĢılama-

Ağırlama 

N 30 10 40 

16,735 0,002* VAR 
% 75,0 25,0 100,0 

% 8,4 4,5 6,9 

Bilgi Verme, N 79 25 104 
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Haberdar Etme % 76,0 24,0 100,0 

% 22,1 11,3 18,0 

Halkla BütünleĢme 

N 63 41 104 

% 60,6 39,4 100,0 

% 17,6 18,5 18,0 

Halkın Sorunlarına 

Çözüm Getirme, 

Yardım Etme 

N 173 137 310 

% 55,8 44,2 100,0 

% 48,5 61,7 53,5 

Bilgi Toplama 

N 12 9 21 

% 57,1 42,9 100,0 

% 3,4 4,1 3,6 

Toplam 

N 357 222 579 

% 61,7 38,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre halkla 

iliĢkilerden ne anlaĢıldığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır         

(Ki-Kare:16,735, p:0,002). Halkla iliĢkilerden ne anlaĢıldığına verilen cevaplarda 

vatandaĢın oranı personelin oranından anlamlı Ģekilde daha yüksektir.  

Halkla iliĢkiler; halkla bilgi verme, halktan bilgi toplama, halkın düĢünce ve 

isteklerini öğrenme, halkın sorunlarına çözüm getirme, halka yardımcı olma, 

yönetilen ve yöneten iliĢkisini kolaylaĢtırma ve iyileĢtirme ve tüm bunların sonunda 

halkın desteğini ve güvenini kazanmaya yönelik faaliyetleri ve genel çabayı kapsar. 

Peki yönetilen ve hizmet götürülen halk ile yöneten kısım halkla iliĢkileri ne 

kadar iyi tanımaktadır? Ya da halkla iliĢkileri tanımakta mıdır? 

Bu soruların cevaplarını bulmaya yönelik olarak, Çankaya Belediyesi‟nde 

çalıĢan personele ve hizmet götürülen halka yönelik yapılan araĢtırmada ilk soru 

“halkla iliĢkilerden ne anlıyorsunuz?” Ģeklinde sorulmuĢtur.  

Bu soruya genel toplamda, 222 personelden 137‟si (%61,7 ) “halkın 

sorunlarını çözme ve yardım” cevabını vermiĢtir. Ġkinci sıraya ise “halkla 

bütünleĢme” seçeneğini yerleĢtirmiĢtir. 25 kiĢi (%11,3)  “ bilgi verme ve haberdar 

etme” seçeneğini, 10 kiĢi ( %4,5) “karĢılama ve ağırlamayı”, 9 kiĢi (%4,1) ise “bilgi 

toplama” seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Sonuçlarda görüldüğü gibi, belediye personeli 

halkla iliĢkileri “halkın sorunlarını çözme ve halka yardım etme” olarak 

algılamaktadır. Yine aynı soruda yer alan, halkla iliĢkilerin iki temel unsuru olan 

“bilgi verme, haberdar etme” ile bilgi toplama seçenekleri fazla ilgi görmemiĢtir. Bu 



 109 

sonuçlar, bize gösteriyor ki, belediye personeli halkla iliĢkileri yeterince iyi 

tanımamaktadır. 

Bahsi geçen, belediye personeline sorulan sorunun aynısı, hizmet götürülen 

vatandaĢa da sorulmuĢtur. Alınan cevaplara göre, toplamda 357 vatandaĢtan 173‟ü 

(% 48,3)  “halkın sorunlarını çözme ve halkla yardım” seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 63 

kiĢi (%17,6) “halkla bütünleĢme” cevabını 79 kiĢi (%22,1) ise “bilgi verme ve 

haberdar etme” seçeneğini tercih etmiĢtir. Bunun yanında “karĢılama ve ağırlama” 

seçeneği 30 kiĢi (% 8,4) tarafından seçilirken, yalnızca 12 kiĢi ( %3,4) “bilgi 

toplama”yı iĢaretlemiĢtir. Halkın sorunlarını çözme ve yardım etme ile halkla 

bütünleĢmeyi birlikte değerlendirecek olursak, halkın büyük bir çoğunluğunun halkla 

iliĢkilerin bu yönünü algıladığı görürüz.  

Sonuçlar karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilecek olursa, belediye personeli ile 

vatandaĢ, halkla iliĢkileri halkın sorunlarını çözme ve halka yardım etme olarak 

görmektedir. Yani bu konuda görüĢ birliği içindedir. Bu bize Ģunu gösteriyor; halkla 

iliĢkiler öncelikli olarak tanıma ve tanıtma unsurları üzerine kurulu olmasına rağmen, 

personel ve halk, halkla iliĢkilere daha çok hizmet beklentisi açısından bakmaktadır. 

Yani aslında her iki taraf da halkla iliĢkileri pek iyi tanımamaktadır. Burada 

atlanmaması gereken önemli bir nokta Ģudur; vatandaĢ bu soruda cevaplar açısından 

ikinci sırayı “bilgi verme ve haberdar etme”ye vermiĢtir. Yani aslında belediyeden 

beklentileri açısından ikinci sırayı, hizmetlerden haberdar olmaya vermiĢtir. Ancak 

belediye personelinin bu seçeneği yerleĢtirdiği yere göre bir değerlendirme yapacak 

olursak, halkın bu beklentisinden pek de haberdar değildir. 
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1.3.2.  Halkla İlişkilerden Ne Anlaşıldığı ile Cinsiyet-Yaş-Meslek-Eğitim Durumu 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 9:  Halkla ĠliĢkilerden Ne AnlaĢıldığı ile Cinsiyet-YaĢ-Meslek-Eğitim 

Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 
Halkla ĠliĢkilerden Ne AnlaĢıldığı 

Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D E 

Cinsiyet 

Kadın 

N 18 37 28 87 6 176 

1,836 0,766 Yok 

% 10,2 21,0 15,9 49,4 3,4 100,0 

% 60,0 46,8 46,7 50,9 50,0 50,0 

Erkek 

N 12 42 32 84 6 176 

% 6,8 23,9 18,2 47,7 3,4 100,0 

% 40,0 53,2 53,3 49,1 50,0 50,0 

Toplam 

N 30 79 60 171 12 352 

% 8,5 22,4 17,0 48,6 3,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 4 4 3 13 3 27 

- - - 

% 14,8 14,8 11,1 48,1 11,1 100,0 

% 13,3 5,1 4,8 7,6 25,0 7,6 

21-45 

N 17 56 24 100 6 203 

% 8,4 27,6 11,8 49,3 3,0 100,0 

% 56,7 70,9 38,1 58,1 50,0 57,0 

46 ve Üzeri 

N 9 19 36 59 3 126 

% 7,1 15,1 28,6 46,8 2,4 100,0 

% 30,0 24,1 57,1 34,3 25,0 35,4 

Toplam 

N 30 79 63 172 12 356 

   % 8,4 22,2 17,7 48,3 3,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 2 24 18 42 2 88 

8,951 0,346 Yok 

% 2,3 27,3 20,5 47,7 2,3 100,0 

% 6,7 31,2 30,0 25,3 18,2 25,6 

ĠĢçi 

N 15 24 18 55 4 116 

% 12,9 20,7 15,5 47,4 3,4 100,0 

% 50,0 31,2 30,0 33,1 36,4 33,7 

Serbest 

Meslek 

N 13 29 24 69 5 140 

% 9,3 20,7 17,1 49,3 3,6 100,0 

% 43,3 37,7 40,0 41,6 45,5 40,7 

Toplam 

N 30 77 60 166 11 344 

% 8,7 22,4 17,4 48,3 3,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 9’un devamı  

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 6 7 5 13 3 34 

- - - 

% 17,6 20,6 14,7 38,2 8,8 100,0 

% 20,7 8,9 8,2 7,6 25,0 9,7 

Ortaöğretim 

N 16 24 28 56 3 127 

% 12,6 18,9 22,0 44,1 2,4 100,0 

% 55,2 30,4 45,9 32,7 25,0 36,1 

Üniversite 

N 7 44 24 92 6 173 

% 4,0 25,4 13,9 53,2 3,5 100,0 

% 24,1 55,7 39,3 53,8 50,0 49,1 

Yüksek 

Lisans 

N 0 4 4 10 0 18 

% 0,0 22,2 22,2 55,6 0,0 100,0 

% 0,0 5,1 6,6 5,8 0,0 5,1 

Toplam 

N 29 79 61 171 12 352 

% 8,2 22,4 17,3 48,6 3,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Halkla iliĢkilerden ne anlaĢıldığı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:1,836, p:0,766).  

Halkla iliĢkilerden ne anlaĢıldığı ile meslek arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:8,951, p:0,346).  

Halkla iliĢkilerden ne anlaĢıldığı ile yaĢ ve eğitim arasında varsayımlar 

sağlanamadığından dolayı analiz uygulanamamıĢtır.  

VatandaĢlara yönelik uygulanan anketlerin bir de demografik incelemesi 

yapılmıĢtır. Yani verilen cevaplara iliĢkin olarak, cinsiyet, yaĢ aralığı, meslek ve 

eğitim durumuna göre farlılık olması seçenekler arası dağılımda da farklılık 

yaratmak tamıdır? sorusuna cevap aranmıĢtır. Tabloda görülen değerler tek tek 

incelendiğinde bu farklılıkların görüĢler arasında bir değiĢikliğe yol açmadığı 

saptanmıĢtır. Deneklerin cinsiyetleri hangi yaĢ aralığında oldukları, hangi meslek 

grubuna dahi oldukları ya da eğitim durumlarını ne düzeyde olduğunun bu soru için 

bir önemi yoktur. Tamamı için halkla iliĢkilerden anlaĢılan “halkın sorunlarını çözme 

ve halka yardım etme”dir. 
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1.3.3. Halka İlişkilerden Ne Anlaşıldığı ile Cinsiyet-Yaş-Eğitim Durumu Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi (personel) 

Tablo 10: Halka ĠliĢkilerden Ne AnlaĢıldığı ile Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (personel) 

 
Halka ĠliĢkilerden Ne AnlaĢıldığı 

Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D E F 

Cinsiyet 

Kadın 

N 4 14 4 9 24 67 122 

- - - 

% 3,3 11,5 3,3 7,4 19,7 54,9 100,0 

% 40,0 56,0 50,0 75,0 61,5 54,0 56,0 

Erkek 

N 6 11 4 3 15 57 96 

% 6,3 11,5 4,2 3,1 15,6 59,4 100,0 

% 60,0 44,0 50,0 25,0 38,5 46,0 44,0 

Toplam 

N 10 25 8 12 39 124 218 

% 4,6 11,5 3,7 5,5 17,9 56,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 1 0 0 1 0 2 4 

- - - 

% 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 50,0 100,0 

% 10,0 0,0 0,0 8,3 0,0 1,6 1,8 

21-45 

N 8 21 6 11 27 96 169 

% 4,7 12,4 3,6 6,5 16,0 56,8 100,0 

% 80,0 84,0 66,7 91,7 67,5 76,8 76,5 

46 ve Üzeri 

N 1 4 3 0 13 27 48 

% 2,1 8,3 6,3 0,0 27,1 56,3 100,0 

% 10,0 16,0 33,3 0,0 32,5 21,6 21,7 

Toplam 

N 10 25 9 12 40 125 221 

% 4,5 11,3 4,1 5,4 18,1 56,6 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 1 2 0 0 2 9 14 

- - - 

% 7,1 14,3 0,0 0,0 14,3 64,3 100,0 

% 10,0 8,3 0,0 0,0 5,0 7,3 6,4 

Ortaöğretim 

N 2 4 4 7 17 39 73 

% 2,7 5,5 5,5 9,6 23,3 53,4 100,0 

% 20,0 16,7 44,4 58,3 42,5 31,7 33,5 

Üniversite 

N 6 17 3 3 18 68 115 

% 5,2 14,8 2,6 2,6 15,7 59,1 100,0 

% 60,0 70,8 33,3 25,0 45,0 55,3 52,8 

Yüksek 

Lisans 

N 1 1 2 2 3 7 16 

% 6,3 6,3 12,5 12,5 18,8 43,8 100,0 

% 10,0 4,2 22,2 16,7 7,5 5,7 7,3 

Toplam 

N 10 24 9 12 40 123 218 

% 4,6 11,0 4,1 5,5 18,3 56,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cinsiyet, yaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare 

analizi uygulanamamıĢtır. 
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Belediye personeline uygulanan anketlerin demografik incelemesi sonunda da 

tıpkı vatandaĢ anketlerindeki demografik inceleme sonuçlarındaki gibi, cinsiyet 

farklılıkları, yaĢ aralıklılarına dair farklılıklar, meslek gruplarına dair farklılıklar ve 

eğitim durumlarına yönelik farklılıklar olması tercih edilen seçenekler açısından 

farklılık oluĢmasına neden olmamıĢtır.  

1.3.4. Vatandaş ve Personele Göre, Halkla İlişkiler Biriminin Öncelikle Ne Yapması 

Gerektiğine İlişkin İnceleme  (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 11:  VatandaĢ ve Personele Göre, Halkla ĠliĢkiler Biriminin Öncelikle Ne 

Yapması Gerektiğine Yönelik ĠliĢkinin Ġncelenmesi   (Ki-Kare Analizi) 

Halkla ĠliĢkiler Biriminin 

Öncelikle Ne Yapması 

Gerektiği 

Grup 

Toplam 
Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Duyurmaya, Bilgi 

Vermeye Önem 

Vermelidir 

N 116 90 206 

26,355 0,000* VAR 

% 56,3 43,7 100,0 

% 32,8 40,7 35,8 

ġikâyetleri 

Azaltmalıdır 

N 47 32 79 

% 59,5 40,5 100,0 

% 13,3 14,5 13,7 

Ġstekleri 

Öğrenmelidir 

N 81 36 117 

% 69,2 30,8 100,0 

% 22,9 16,3 20,3 

Halka Yardımcı 

Olmalıdır 

N 107 47 154 

% 69,5 30,5 100,0 

% 30,2 21,3 26,8 

Diğer Konular 

N 3 16 19 

% 15,8 84,2 100,0 

% 0,8 7,2 3,3 

Toplam 

N 354 221 575 

% 61,6 38,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre halkla 

iliĢkiler biriminin öncelikle ne yapması gerektiği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir iliĢki bulunmaktadır (Ki-Kare:26,355, p:0,000). Genel anlamda halkla iliĢkiler 

biriminin öncelikle ne yapması gerektiğine verilen cevaplarda vatandaĢın oranı 

personelin oranından anlamlı Ģekilde daha yüksektir.  
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Anketlerde yer alan ikinci soru “ halkla iliĢkiler biriminin öncelikli olarak ne 

yapması gerektiği” üzerinedir. Bu soru birinci soruyu tamamlayıcı nitelikte bir 

sorudur.  

Bu soruya, 221 personelden 90‟ı (%40,7) “duyurmaya, bilgi vermeye önem 

vermelidir” cevabını vermiĢtir. Ġkinci sırada 47 personelle (%21,3)  “halka yardımcı 

olmalıdır” seçeneği yer alırken, üçüncüsü “istekleri öğrenmelidir” seçeneği, 

dördüncüsü “Ģikayetleri azaltmalıdır” seçeneği olmuĢtur. Son sıradaki ise “diğer 

konular” seçeneğidir. 

Bu cevaplar göz önünde bulundurularak değerlendirme yapacak olursak; bir 

önceki soruda personel halkla iliĢkilerden ne anlaĢıldığı yönünde sorulan soruya 

önceliği “halkın sorunlarını çözmek ve halka yardımcı olmak” seçeneğine vermiĢti. 

Ancak bu soruda verdiği cevap, halkla iliĢkiler biriminin öncelikli olarak 

“duyurmaya ve bilgi vermeye” önem vermesi üzerinedir. Ġlk soruda bu yanıtı daha 

gerilerde bir yere yerleĢtirmesine rağmen burada en öne koymuĢtur. Bu yanıtlardan 

anlaĢılacağı üzere sonuçlar, personel açısından, birbiriyle çeliĢmektedir. 

Belediye personeline sorulan soru, vatandaĢlara da sorulmuĢ, iki grup 

arasındaki algı farkı ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. VatandaĢın 354‟ünden 116‟sı (%32,8) 

gibi bir çoğunluğu “duyurmaya, bilgi vermeye önem vermelidir” cevabını vermiĢtir. 

Bu halkla iliĢkilerin öncelikle yapması gerekenler açısından doğru bir cevap olarak 

kabul edilebilir. Yine ilk soruyla paralel olarak ve buradaki değerlerin de birbiriyle 

yakınlığı göz önünde bulundurulunca “halka yardımcı olmalıdır” seçeneği ikinci 

sırada yer almaktadır. VatandaĢ birbirini tamamlayan iki soru için verdiği cevaplarda 

birbiriyle çeliĢmemektedir. Sadece öncelik sıralamasında ufak değiĢmeler söz 

konusudur. Bunun yanında vatandaĢ halkla iliĢkiler biriminin öncelikle neler 

yapması gerektiği üzerine verdiği cevaplarda üçüncü sıraya “istekleri öğrenmelidir” 

seçeneğini yerleĢtirmiĢtir. Dördüncü sırada “Ģikayetleri azaltmalı” son sırada ise 

“diğer konular” yer almaktadır.  

Bu soru için verilen cevaplarda, hem halk hem de personel açısından 

paralellik söz konusudur. Her iki taraf da, halkla iliĢkiler biriminin “duyurmaya ve 

bilgi vermeye önem vermesi” gerektiği belirtilmiĢtir. Ġlk soruyla birlikte 
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değerlendirme yapıldığında ise, sonuçlar yukarıda da belirtildiği üzere, vatandaĢ 

açısından tutarlı, personel açısından tutarsızdır. Bu demek oluyor ki, belediye 

personelinde ve Çankayalı vatandaĢta benimsenmiĢ ortak bir halkla iliĢkiler fikri 

henüz yoktur.   

1.3.5. Halkla İlişkiler Biriminin Öncelikle Ne yapması Gerektiği ile Cinsiyet-Yaş-

Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( vatandaş) 

Tablo 12: Halkla ĠliĢkiler Biriminin Öncelikle Ne yapması Gerektiği ile Cinsiyet-

YaĢ-Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi ( vatandaĢ) 

 

Halkla ĠliĢkiler Biriminin Öncelikle Ne 

Yapması Gerektiği Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D E 

Cinsiyet 

Kadın 

N 61 19 37 56 2 175 

2,577 0,631 Yok 

% 34,9 10,9 21,1 32,0 1,1 100,0 

% 52,6 41,3 47,4 52,8 66,7 50,1 

Erkek 

N 55 27 41 50 1 174 

% 31,6 15,5 23,6 28,7 0,6 100,0 

% 47,4 58,7 52,6 47,2 33,3 49,9 

Toplam 

N 116 46 78 106 3 349 

% 33,2 13,2 22,3 30,4 0,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 9 6 3 8 1 27 

- - - 

% 33,3 22,2 11,1 29,6 3,7 100,0 

% 7,8 12,8 3,7 7,5 33,3 7,6 

21-45 

N 68 27 52 52 1 200 

% 34,0 13,5 26,0 26,0 0,5 100,0 

% 59,1 57,4 64,2 48,6 33,3 56,7 

46 ve Üzeri 

N 38 14 26 47 1 126 

% 30,2 11,1 20,6 37,3 0,8 100,0 

% 33,0 29,8 32,1 43,9 33,3 35,7 

Toplam 

N 115 47 81 107 3 353 

% 32,6 13,3 22,9 30,3 0,8 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 116 

Tablo 12’nin devamı  

Meslek 

Memur 

N 29 12 15 31 1 88 

5,705 0,680 Yok 

% 33,0 13,6 17,0 35,2 1,1 100,0 

% 25,2 26,1 20,0 30,4 33,3 25,8 

ĠĢçi 

N 35 18 31 29 1 114 

% 30,7 15,8 27,2 25,4 0,9 100,0 

% 30,4 39,1 41,3 28,4 33,3 33,4 

Serbest 

Meslek 

N 51 16 29 42 1 139 

% 36,7 11,5 20,9 30,2 0,7 100,0 

% 44,3 34,8 38,7 41,2 33,3 40,8 

Toplam 

N 115 46 75 102 3 341 

% 33,7 13,5 22,0 29,9 0,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 13 6 5 10 0 34 

- - - 

% 38,2 17,6 14,7 29,4 0,0 100,0 

% 11,4 13,0 6,2 9,5 0,0 9,7 

Ortaöğreti

m 

N 38 18 29 39 1 125 

% 30,4 14,4 23,2 31,2 0,8 100,0 

% 33,3 39,1 35,8 37,1 33,3 35,8 

Üniversite 

N 57 21 41 51 2 172 

% 33,1 12,2 23,8 29,7 1,2 100,0 

% 50,0 45,7 50,6 48,6 66,7 49,3 

Yüksek 

Lisans 

N 6 1 6 5 0 18 

% 33,3 5,6 33,3 27,8 0,0 100,0 

% 5,3 2,2 7,4 4,8 0,0 5,2 

Toplam 

N 114 46 81 105 3 349 

% 32,7% 13,2% 
23,2

% 

30,1

% 
,9% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

 

Halkla iliĢkiler biriminin öncelikle ne yapması gerektiği ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:2,577, p:0,631).  

Halkla iliĢkiler biriminin öncelikle ne yapması gerektiği ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:7,505, p:0,680).  

Halkla iliĢkiler biriminin öncelikle ne yapması gerektiği ile yaĢ ve eğitim 

arasında varsayımlar sağlanamadığından analiz uygulanamamıĢtır.  
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1.3.6.  Halkla İlişkileri İyileştirmek İçin Öncelikle Yapılması Gerekenler ile Cinsiyet-

Yaş-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (personel) 

Tablo 13: Halkla ĠliĢkileri ĠyileĢtirmek Ġçin Öncelikle Yapılması Gerekenler ile 

Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (personel) 

 

Halkla ĠliĢkileri ĠyileĢtirmek Ġçin 

Öncelikle Yapılması Gereken Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C E F 

Cinsiyet 

Kadın 

N 41 17 27 27 10 122 

9,689 0,046* VAR 

% 33,6 13,9 22,1 22,1 8,2 100,0 

% 46,1 54,8 75,0 58,7 66,7 56,2 

Erkek 

N 48 14 9 19 5 95 

% 50,5 14,7 9,5 20,0 5,3 100,0 

% 53,9 45,2 25,0 41,3 33,3 43,8 

Toplam 

N 89 31 36 46 15 217 

% 41,0 14,3 16,6 21,2 6,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 0 2 0 2 0 4 

- - - 

% 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

% 0,0 6,3 0,0 4,3 0,0 1,8 

21-45 

N 64 23 34 36 12 169 

% 37,9 13,6 20,1 21,3 7,1 100,0 

% 71,9 71,9 94,4 76,6 75,0 76,8 

46 ve Üzeri 

N 25 7 2 9 4 47 

% 53,2 14,9 4,3 19,1 8,5 100,0 

% 28,1 21,9 5,6 19,1 25,0 21,4 

Toplam 

N 89 32 36 47 16 220 

% 40,5 14,5 16,4 21,4 7,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 2 7 1 3 0 13 

- - - 

% 15,4 53,8 7,7 23,1 0,0 100,0 

% 2,3 21,9 2,9 6,5 0,0 6,0 

Ortaöğretim 

N 28 11 13 15 6 73 

% 38,4 15,1 17,8 20,5 8,2 100,0 

% 31,8 34,4 38,2 32,6 37,5 33,8 

Üniversite 

N 53 12 19 22 8 114 

% 46,5 10,5 16,7 19,3 7,0 100,0 

% 60,2 37,5 55,9 47,8 50,0 52,8 

Yüksek 

Lisans 

N 5 2 1 6 2 16 

% 31,3 12,5 6,3 37,5 12,5 100,0 

% 5,7 6,3 2,9 13,0 12,5 7,4 

Toplam 

N 88 32 34 46 16 216 

% 40,7 14,8 15,7 21,3 7,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Halkla iliĢkileri iyileĢtirebilmek için ne yapılması gerektiği ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (Ki-Kare:9,689, 

p:0,046).  

YaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare analizi 

uygulanamamıĢtır. 

Eğitim durumu göz önüne bulundurulduğunda ki-kare analizini 

uygulanamadığı bilinmesine rağmen değerlere yönelik bir yorumlama yapmak 

mümkündür. GörülmüĢtür ki, halkla iliĢkilere yönelik iyileĢtirmenin sağlanabilmesi 

için, belediye personelinin ilköğretim mezunu olan kısmının yarıdan fazlası (%53,8) 

Ģikayetlerin azaltılması gerektiği yönünde görüĢ bildirmiĢtir. Ancak deneklerin 

eğitim durumu arttıkça görülmüĢtür ki, öncelikle yapılması gereken duyurmaya ve 

bilgi vermeye önem vermektir. Yani eğitim düzeyinin yükselmesi, halkla iliĢkilerde 

iyileĢtirmeye yönelik yapılması gerekenin önce bilgi vermeden geçtiği fikrinin 

oluĢmasını sağlamıĢtır. 

1.3.7. “Size Hangi Yolla Başvurulmasını İstersiniz?” Sorusuna İlişkin Frekans 

Dağılımı (personel) 

Tablo 14: “Size Hangi Yolla BaĢvurulmasını Ġstersiniz?” Sorusuna ĠliĢkin Frekans 

Dağılımı (personel) 

Size Hangi Yolla BaĢvurulmasını Ġstersiniz? Sayı Yüzde 

ġahsi BaĢvuru (Yüz yüze) 156 70,3 

Telefon Yoluyla 28 12,6 

Yazılı Olarak 20 9,0 

Ġnternet Yoluyla 18 8,1 

Toplam 222 100,0 

1.3.8.  Üst Düzey Yöneticilerle İlişki Kurmada En Çok Hangi Yolun Seçildiğine İlişkin 

Frekans Dağılımı (vatandaş) 
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Tablo 15: Üst Düzey Yöneticilerle ĠliĢki Kurmada En Çok Hangi Yolun Seçildiğine 

ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ) 

Üst Düzey Yöneticilerle ĠliĢki Kurmada En Çok 

Hangi Yolu Seçersiniz? 
Sayı Yüzde 

Yüz Yüze GörüĢme 184 52,7 

Telefonla GörüĢme 50 14,3 

Ġnternet Yoluyla ĠletiĢime Geçme (E-Mail) 55 15,8 

Posta Yoluyla ĠletiĢime Geçme 6 1,7 

Aracı Kullanarak ĠliĢki Kurma 54 15,5 

Toplam 349 100,0 

 

Belediye personeline, “size hangi yolla baĢvurulmasını istersiniz?” Ģeklinde 

sorulan soruya deneklerin 222‟den  156‟sı (%70,3) “yüz yüze görüĢme” cevabını 

vermiĢtir. Ġkinci olarak ise, 28 kiĢiyle (%12,6)  “telefon yoluyla” seçeneği tercih 

edilmiĢtir. Bu demek oluyor ki, belediye personeli halkın kendisine aracısız ve 

doğrudan ulaĢmasını istiyor. Bu sonuç, doğrudan çözüme ulaĢmak, süreci 

hızlandırmak ve personel ile vatandaĢ arasındaki iliĢkiyi kuvvetlendirmek açısından 

iyi niyetli bir sonuçtur. Ġstenilen seviyede ve nitelikte bir halkla iliĢkiler uygulaması 

aslında yüz yüze iliĢkilerle kuvvetlendirilebilir. Seçenekler sıralamasında yazılı yol 

ve internet seçeneği son sıralarda yer almaktadır. Çok büyük bir oran olmasa da 222 

kiĢiden 38‟i (%17,1)  bu seçenekte karar kılmıĢtır. Bunun nedeni yüz yüze iliĢkinin 

zaman kaybına sebep olabileceği fikri olabilir. 

VatandaĢ anketlerinin sonuçlarına göre ise bu soruda toplamda 349 kiĢiden 

184 gibi büyük bir çoğunluğu(% 52,7) yine “yüz yüze görüĢme” seçeneğine öncelik 

vermiĢtir. Telefonla görüĢme seçeneğini de doğrudan iliĢki kurmanın bir yolu olarak 

kabul edip, yüz yüze görüĢme seçeneği ile birleĢtirecek olursak bu oran hayli büyük 

bir çoğunluğu (% 67) kapsar hale gelecektir. Bu da demek oluyor ki, belediye 

personelinin halkla iliĢkiler uygulamalarını iyileĢtirmeye ya da korumaya yönelik iyi 

niyet çabalarına vatandaĢ da olumlu cevap vermektedir. Bu konuda her iki taraf 

açısından da olumlu bir görüĢ birliği söz konusudur. 

Diğer taraftan vatandaĢ belediye personeline ulaĢmak için “internet yoluyla 

iletiĢime geçme” ve “aracı kullanarak iliĢki kurma” seçeneklerine de aynı oranlarda 

değer vermiĢ. Bunu Ģu biçimiyle yorumlamak yanlıĢ olmayacaktır. VatandaĢ 

özellikle üst düzey yetkiliye ulaĢmada sorun yaĢadığı için aracı kullanma yoluna 
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gitmeyi tercih ediyor. Ya da direkt olarak internet aracılığıyla üst yetkiliye ulaĢarak 

sorununu çözebileceğine inanıyor.  

1.3.9. Üst Düzey Yöneticilerle İlişki Kurmada En Çok Seçilen Yol ile Değişkenler 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 16: Üst Düzey Yöneticilerle ĠliĢki Kurmada En Çok Seçilen Yol ile 

DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 
Üst Düzey Yöneticilerle ĠliĢki Kurmada En 

Çok Seçilen Yol Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D E 

Cinsiyet 

Kadın 
N 89 29 29 2 22 171 

4,050 0,399 Yok 

% 52,0 17,0 17,0 1,2 12,9 100,0 
% 49,2 59,2 52,7 33,3 41,5 49,7 

Erkek 
N 92 20 26 4 31 173 
% 53,2 11,6 15,0 2,3 17,9 100,0 
% 50,8 40,8 47,3 66,7 58,5 50,3 

Toplam 
N 181 49 55 6 53 344 

% 52,6 14,2 16,0 1,7 15,4 100,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 
N 12 4 7 0 3 26 

- - - 

% 46,2 15,4 26,9 0,0 11,5 100,0 
% 6,6 8,0 12,7 0,0 5,6 7,5 

21-45 
N 84 31 42 3 39 199 
% 42,2 15,6 21,1 1,5 19,6 100,0 
% 45,9 62,0 76,4 50,0 72,2 57,2 

46 ve Üzeri 
N 87 15 6 3 12 123 
% 70,7 12,2 4,9 2,4 9,8 100,0 
% 47,5 30,0 10,9 50,0 22,2 35,3 

Toplam 
N 183 50 55 6 54 348 

% 52,6 14,4 15,8 1,7 15,5 100,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 
N 43 17 9 3 10 82 

18,373 0,019* VAR 

% 52,4 20,7 11,0 3,7 12,2 100,0 
% 24,6 35,4 16,7 60,0 18,5 24,4 

ĠĢçi 
N 53 15 19 0 28 115 
% 46,1 13,0 16,5 0,0 24,3 100,0 
% 30,3 31,3 35,2 0,0 51,9 34,2 

Serbest 
Meslek 

N 79 16 26 2 16 139 
% 56,8 11,5 18,7 1,4 11,5 100,0 
% 45,1 33,3 48,1 40,0 29,6 41,4 

Toplam 
N 175 48 54 5 54 336 

% 52,1 14,3 16,1 1,5 16,1 100,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 
N 22 3 3 0 6 34 

- - - 

% 64,7 8,8 8,8 0,0 17,6 100,0 
% 12,1 6,1 5,6 0,0 11,3 9,9 

Ortaöğretim 
N 76 19 12 1 16 124 
% 61,3 15,3 9,7 0,8 12,9 100,0 
% 41,8 38,8 22,2 16,7 30,2 36,0 

Üniversite 
N 74 27 36 4 27 168 
% 44,0 16,1 21,4 2,4 16,1 100,0 
% 40,7 55,1 66,7 66,7 50,9 48,8 

Yüksek 
Lisans 

N 10 0 3 1 4 18 
% 55,6 0,0 16,7 5,6 22,2 100,0 
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% 5,5 0,0 5,6 16,7 7,5 5,2 

Toplam 
N 182 49 54 6 53 344 

% 52,9% 14,2% 15,7% 1,7% 15,4% 100,0% 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Üst düzey yöneticilere iliĢki kurmadan en çok seçilen yol ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:4,050, p:0,399).  

Üst düzey yöneticilere iliĢki kurmadan en çok seçilen yol ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:18,373, p:0,019).  

Üst düzey yöneticilere iliĢki kurmadan en çok seçilen yol ile yaĢ ve eğitim 

durumu arasında varsayımlar sağlanamadığından analiz yapılamamıĢtır. 

VatandaĢlara yönelik uygulanan anketlerin demografik incelemeleri 

sonucunda, cinsiyet farklılıkları ve meslek gruplarına dair farklılıkların bu soruya 

yönelik görüĢ ayrılığı oluĢturmadığı görülmüĢtür. Ancak yaĢ aralıkları ile eğitim 

durumları arasındaki farklılıklar üst düzey yöneticilerle iliĢki kurma açısından 

izlenilen yolda alternatif seçeneklerin de kullanıldığını göstermiĢtir. ġöyle ki; tüm 

yaĢ gruplarının öncelikli tercihi iletiĢimi yüz yüze kurmaktan yanadır. Ancak 18 

yaĢtan 45 yaĢa kadar olan grup, ikinci bir yol olarak interneti tercih etmektedir. Oysa 

46 yaĢ ve üzeri kiĢilerin oluĢturduğu grubun sadece %5‟i interneti  kullanmaktadır. 

Bu bize göstermektedir ki, bu grup iletiĢim yolunu her zaman doğrudan kurmaktan 

yanadır. Alternatif yolları pek tercih etmemektedir.  

18 yaĢtan itibaren 45 yaĢa kadar olan grubun ise toplamda %48‟in interneti 

ikinci bir iletiĢim yolu olarak tercih etmektedir. Buna göre, her ne kadar belediye 

personeli her iki taraf için de iletiĢim açısından ilk tercih olan  yüz yüze  iliĢkide 

baĢarılı olmanın yollarını aramalıysa da, belediye internet sistemi de o kadar baĢarılı 

ve hızlı iĢlemelidir. 

1.3.10. Aracılık Yapmalarının İstenip İstenmediğine İlişkin Frekans Dağılımı 

(personel) 

Tablo 17: Aracılık Yapmalarının Ġstenip Ġstenmediğine ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

(personel) 

Aracılık Yapmanız Ġstenir Mi? Sayı Yüzde 

Evet 41 18,7 

Hayır 95 43,4 
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Bazen 83 37,9 

Toplam 219 100,0 

 

Aracı kullanmak ya da görevlilerden aracılık yapmalarını istemek, soruna 

kolay çözüm bulmayı istemenin ya da üst düzeye ulaĢmada zorluk yaĢamanın bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir.  

Bu soruda personele “aracılık yapmanız istenir mi?” Ģeklinde bir soru 

sorulmuĢtur. Toplamda 219 personelden 95‟i (%43,4) “hayır” cevabını verirken, 

83‟ü (%37,9)   “bazen” ve 41 tanesi de (% 18,7) “evet” cevabını vermiĢtir. 

Eğer üst yetkiliden aracılık yapması isteniyorsa bunun muhtemel sebebi 

yönetsel karara ya da eyleme yön verebilme gücünün bulunmasındandır. Bu talep alt 

basamaklarda bulunan görevli personele iletiliyorsa bunun muhtemel sebebi de, 

vatandaĢın  iĢini  çabuklaĢtırmayı istemesindendir.  

Personel kendilerinden aracılık yapılmasının istenip istenilmediğine yönelik 

soruya büyük oranda “hayır” cevabını vermiĢ olsa da azımsanmayacak bir kısmı da 

“bazen” cevabını vermiĢtir. Zaten bir önceki soruda da vatandaĢ belediye ile 

iliĢkilerde aracı kullanma yoluna çok büyük bir oranda olmasa da baĢvurduğunu 

belirtmiĢti. Aracı kullanma yolu daima yönetim ile halk arasındaki iliĢkinin doğru 

biçimde kurulamamıĢ olduğunun bir göstergesidir. 

1983 yılında Ülker tarafından “Bolu Belediyesi‟nde Halkla ĠliĢkiler 

Uygulaması Konusunda Tutum AraĢtırması” baĢlıklı çalıĢmada benzer bir soru Bolu 

Belediyesi personeline yöneltilmiĢ ve bugün aldığımız sonuçlara paralel sonuçlar 

elde edilmiĢtir. AraĢtırma içerisinde sonuçlara yönelik yapılan yorumlarda “halkla 

iliĢkiler biriminin kurulmasıyla birlikte iliĢkilerin ve iĢ akıĢının temposunun istenilen 

düzeye geleceği, böylelikle aracılık yapmak ya da aracı kullanmak gibi yapay, 

yabancı unsurlara gerek olmayacağı” belirtilmiĢtir. Bu beklenti ve yorum son derece 

doğru olmakla birlikte bugünkü sonuç değiĢen bir Ģeyin olmadığını göstermektedir. 

Yani teknolojinin geliĢmesi, halkla iliĢkilerin öneminin daha da anlaĢılması ve 

dolayısıyla halkla iliĢkiler birimlerinin kurulması söz konusu olmuĢ olsa da aracı 

kullanımı hala devam etmektedir.  
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1.3.11. En Çok Kimlerin Aracı Kullandığına İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 18: En Çok Kimlerin Aracı Kullandığına ĠliĢkin Frekans Dağılımı (personel) 

En Çok Kimler Aracı Kullanır? Sayı Yüzde 

Sıradan VatandaĢ 113 52,6 

ĠĢ Adamları 47 21,9 

Kamu Görevlileri 30 14,0 

Diğer 25 11,7 

Toplam 215 100,0 

 

Aracı kullanma yolu daha önceki tablolarda görüldüğü gibi zaman zaman 

tercih edilmektedir. Peki aracı kullanan gruplar bazı belirgin özellikleriyle 

birbirlerinden ayrılmakta mıdır? Bu sorunun cevabını bulabilmek için Çankaya 

Belediyesi personeline “en çok kimler aracı kullanır?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

215 denekten 113‟ü (%52,6) “sıradan vatandaĢ” cevabını vermiĢtir. Sıradan 

vatandaĢ aracı kullanma yoluna en çok baĢvuran gruptur. Aslında bu grubun 

çoğunlukla sorunları çok yalındır. Ancak yine de en çok aracı kullanan grup olarak 

karĢımıza çıkmıĢtır. Bunun sebebi belediye içerisinde sorunlarını çözmekte 

zorlanmaları ve hızlandırma gereksinimi duymalarıdır. Sıradan vatandaĢın aracı 

kullanma sıklığı yönetimde alt basamaklara doğru inildikçe artar. Bunun sebebi de 

yalın sorunlarına daha hızlı çözüm alabileceklerini düĢünmeleridir. 

Aracı kullanmada ikinci sırayı “iĢ adamları” alır. ĠĢ adamlarının aracı 

kullanımı yönetimde alt sıralara doğru inildikçe azalır. Onlar daha  çok kararı 

etkileyebilecek üst düzey yöneticiye baĢvurmayı tercih ederler. Bunun sebebi 

yönetici üzerinde baskı kurabilmektir. 

“Kamu görevlileri” diğer seçeneklere oranla görece daha az aracı kullanan 

gruptur. Bunun sebebi iĢlerini Ģahsen takip ederek, özel dostluklar kurarak iĢlerini 

hızlı biçimde yürütebilmelerindendir. 

En son sırada 215 denekten 25‟inin (%11,7)  tercihi ile “diğer” seçeneği yer 

almıĢtır. Bu durum baĢka grupların da aracı kullanımını tercih ettiğini ortaya koysa 

da bu grupların özelikleri hakkında bilgi vermemektedir. 
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1.3.12. En Çok Kimlerin Aracılık Yaptığına İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 19: En Çok Kimlerin Aracılık Yaptığına ĠliĢkin Frekans Dağılımı (personel)  

En Çok Kimler Aracılık Yapar? Sayı Yüzde 

Siyasal Nitelikli KiĢiler 183 86,3 

ĠĢ Adamları 10 4,7 

Devlet Memurları 5 2,4 

Avukat Ve DanıĢmanlar 6 2,8 

Diğer 8 3,8 

Toplam 212 100,0 

 

Bir önceki tabloda “en çok kimlerin aracı kullandığı” sorusunun cevapları 

değerlendirilmiĢken, bu tabloda “en çok kimlerin aracılık yaptığı” sorusu 

değerlendirilecektir. Tabloya göre en yüksek oran “siyasal nitelikli kiĢiler” seçeneği 

için çıkmıĢtır. Ġkinci sırada 212 kiĢiden 10 kiĢi (%4,7)  ile “iĢ adamları” seçeneği yer 

alırken, “devlet memurları”, “avukatlar ve danıĢmanlar” ile  “diğer” seçeneklerinin 

çok fazla tercih edilmediği görülmüĢtür. Bu sonuçlar bize siyasal nitelikli kiĢilerin 

yönetimle aracılık yapma konusunda fazlasıyla iliĢki içerisinde olduğunu 

göstermektedir. 

Yine karĢılaĢtırmalı bir değerlendirmeyle, 1983 yılında Ülker tarafından Bolu 

Belediyesi‟nde yapılan halkla iliĢkiler çalıĢmasında yöneltilen benzer soruda, en çok 

aracılık yapan grup sıralamasında ilk sırayı “iĢ adamları”nın aldığı görülmüĢtür. 

Siyasal nitelikte kiĢilerin ikinci sırada ancak ilkine oranla oldukça düĢük bir oranda 

olduğu görülmüĢtür. Bu durum karĢımıza Ģu sonucu çıkartıyor; belediyeler 30 yıl 

öncesine oranla daha siyasallaĢmıĢtır ve giderek belediyecilik artık siyaset odaklı 

yürütülmektedir. 
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1.3.13. Vatandaş ve Personele Göre Yanlış Başvurunun Yaygın Olup Olmamasına  

İlişkinin İnceleme (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 20: VatandaĢ ve Personele Göre YanlıĢ BaĢvurunun Yaygın Olup 

Olmamasına ĠliĢkin Ġnceleme (Ki-Kare Analizi) 

YanlıĢ BaĢvuru 
Grup 

Toplam 
Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Evet 

N 52 30 82 

30,695 0,000* VAR 

% 63,4 36,6 100,0 

% 14,7 25,2 17,3 

Hayır 

N 98 5 103 

% 95,1 4,9 100,0 

% 27,7 4,2 21,8 

Bazen 

N 204 84 288 

% 70,8 29,2 100,0 

% 57,6 70,6 60,9 

Toplam 

N 354 119 473 

% 74,8 25,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre yanlıĢ 

baĢvurunun olup olmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (Ki-Kare:30,695, p:0,000). VatandaĢa göre yanlıĢ baĢvuru oranı 

personele göre anlamlı derecede daha yüksektir.  

YanlıĢ baĢvuruyu söz konusu sorunun çözümü  ile ilgisi bulunmayan 

görevlilerle iliĢki kurma olayı olarak nitelendirebiliriz.  

YanlıĢ baĢvuru konusunda vatandaĢların 354‟ünden 204 çoğunluğu (%57,6) 

“bazen” seçeneğini tercih etmiĢken, 98‟i (%27,7) “hayır”, 52‟si (%14,7) ise “evet” 

seçeneğini tercih etmiĢtir. Personel anketlerinde ise 119 kiĢiden 84‟ü (% 70,6)  

“bazen” seçeneğinde yoğunlaĢırken, 30‟u (%25,2)  “evet”, 5‟i ise (%4,2) “hayır” 

seçeneğini iĢaretlemiĢtir.  

Sonuçları birlikte değerlendirecek olursak, yanlıĢ baĢvuru öncelikle 

vatandaĢın, iĢini kiminle, hangi yolla göreceği konusundaki eksik bilgisi nedeniyle 

meydana gelir (Ülker, 1983:28). Böyle bir sonuç ise, o belediyede halkla iliĢkilerin 

yetersiz olduğu ve halkın da bu konuda bilgisiz olduğunu gösterir. 
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Tablodan anlaĢılacağı üzere, yanlıĢ baĢvuru yaygındır. YanlıĢ baĢvurunun 

yaygın olması sorunların çözümünde zaman kaybına neden olur. VatandaĢ 

belediyeye gittiğinde biraz kendi bilgisizliğinden biraz da belediye içinde doğru 

yönlendirmelerin yoksunluğundan kendini ilgilendiren birime geç ulaĢmaktadır. Bu 

durum,  görevlilerin kendileriyle ilgili olmayan konuda meĢgul edilmesine yol açtığı 

gibi, vatandaĢın da zaman kaybetmesine sebep olur. Kurulacak, iyi çalıĢan bir halkla 

iliĢkiler birimi ya da var olan halkla iliĢkiler biriminin iyileĢtirilmesi, yönlendirici 

panoların kurulması ya da var olanların sayısının artırılması ile sorun ortadan 

kaldırılabilir.  

Denenceler kısmında belirtilen yanlıĢ baĢvurunun yaygınlığına yönelik 

belirtilen görüĢ sonuçlarla doğrulanmıĢtır. Beklenilen sonuç ortaya çıkmıĢtır. 

1.3.14. Vatandaş ve Personele Göre Yanlış Başvurunun En Önemli Sebebine İlişkin 

İnceleme (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 21: VatandaĢ ve Personele Göre YanlıĢ BaĢvurunun En Önemli Sebebine 

ĠliĢkin Ġnceleme (Ki-Kare Analizi) 

YanlıĢ BaĢvurunun En 

Önemli Sebebi 

Grup 
Toplam 

Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Ön Bilgi Verecek 

Birimlerin 

Yokluğu 

N 143 37 180 

9,913 0,042* VAR 

% 79,4 20,6 100,0 

% 41,0 31,1 38,5 

Görevlilerin 

Ġlgisizliği 

N 86 41 127 

% 67,7 32,3 100,0 

% 24,6 34,5 27,1 

Görev ve 

Yetkilerin 

Belirsizliği 

N 64 14 78 

% 82,1 17,9 100,0 

% 18,3 11,8 16,7 

Bu Konuda 

Yeterli Bilgi 

Sahibi Olmama 

N 52 25 77 

% 67,5 32,5 100,0 

% 14,9 21,0 16,5 

Diğer 

N 4 2 6 

% 66,7 33,3 100,0 

% 1,1 1,7 1,3 

Toplam 

N 349 119 468 

% 74,6 25,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 
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Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre yanlıĢ 

baĢvurunun en önemli sebebi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır  (Ki-Kare:9,913, p:0,042).  

Belediye hizmetlerini aksatan yanlıĢ baĢvurunun nedeni vatandaĢa 

sorulduğunda, “ön bilgi verecek birimlerin yokluğu” ilk sırada yer almaktadır. 349 

denekten 143‟ü (%41)  ilk sırayı bu seçeneğe vermiĢtir. Bu durum, vatandaĢın 

bilgisiz olduğu gerçeğini desteklemektedir. Seçenekte çıkan değerleri, “bu konuda 

yeterli bilgi sahibi olmamam” seçeneğindeki değerlerle de birleĢtirecek olursak 

büyük bir oranla karĢılaĢırız (349 denekten, 195‟i). Seçenekleri birleĢtirmemizin 

sebebi Ģudur; halkın büyük bir çoğunluğu,  konusu ile ilgili olarak ön bilgi verecek 

birimler olmadan ilgili birime ulaĢamamaktadır. Yani hangi birime baĢvuracağı 

hakkında bilgisi yoktur. Dolayısıyla “bu konuda yeterli bilgi sahibi olmamam” 

seçeneğiyle dolaylı yoldan iliĢkisi vardır. Fakat “ön bilgi verecek birimlerin 

yokluğu” seçeneğine büyük bir değer vererek belediye yönetimi üzerine de bir suç 

yüklemektedir. Yani yanlıĢ baĢvuru söz konusu oluyorsa bunun sebebi “belediyenin 

halkla iliĢkileri iyi yürütememesindendir” demektedir.  

Bunun yanında, belediye personeli üzerinde uygulanan anketlerde, 119 

denekten 41‟i (%34,5) ile ilk sırayı “görevlilerin ilgisizliği” seçeneği almıĢtır. Bu 

önemli bir bulgudur. Çünkü belediye personeli bir özeleĢtiride bulunarak kendi 

üzerine düĢeni yapmadığını itiraf etmiĢ, vatandaĢın yanlıĢ baĢvuru yapmasına da 

böylelikle neden olduğunu kabul etmiĢtir. Zaten ikinci sırayı verdiği “ön bilgi 

verecek birimlerin yokluğu” seçeneğiyle de bu tavrını desteklemiĢtir. Belediye 

personeli yanlıĢ baĢvuruya sebep olarak halkı değil kendisini göstermiĢtir. 
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1.3.15. Vatandaş ve Personele Göre Yanlış Başvurunun Önlenebilmesine Yönelik 

Belirtilen Öneriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 22: VatandaĢ ve Personele Göre YanlıĢ BaĢvurunun Önlenebilmesine Yönelik 

Belirtilen Öneriler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi  (Ki-Kare Analizi) 

YanlıĢ BaĢvurunun 

Önlenebilmesi Ġçin Öneriler 

Grup 
Toplam 

Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

DanıĢma 

Birimlerinin 

Kurulması 

N 257 96 353 

10,160 0,017* VAR 

% 72,8 27,2 100,0 

% 72,0 80,7 74,2 

GiriĢlerde 

Yönlendirici 

Panoların 

Bulunması 

N 34 7 41 

% 82,9 17,1 100,0 

% 9,5 5,9 8,6 

Sekreterlik 

Hizmetlerinin 

Daha Ġyi 

Yürütülmesi 

N 52 7 59 

% 88,1 11,9 100,0 

% 14,6 5,9 12,4 

Diğer 

N 14 9 23 

% 60,9 39,1 100,0 

% 3,9 7,6 4,8 

Toplam 

N 357 119 476 

% 75,0 25,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre yanlıĢ 

baĢvurunun önlenebilmesi için öneriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (Ki-Kare:9,913, p:0,042).  

Deneklere yanlıĢ baĢvurunun önlenebilmesine iliĢkin önerileri sorulmuĢ, bu 

konudaki görüĢleri alınmıĢtır. VatandaĢ anketlerinde toplamda 357 kiĢiden 257‟si 

(%72) “danıĢma birimlerinin kurulması” seçeneğine büyük oranlı bir değer vermiĢ ve 

bir önceki tabloda yanlıĢ baĢvurunun sebebi olarak gösterdiği “danıĢma birimlerini 

yokluğu”nu bu birimlerin kurulmasıyla çözülebileceğini söyleyerek ilk görüĢünü 

desteklemiĢtir. Bu sonucu “giriĢlerde yönlendirici panoların bulunması” seçeneğiyle 

birleĢtirebilmek mümkündür. Birbirleriyle bağlantılı olan bu iki seçenek birleĢince 

oldukça büyük bir oran % 81,5 (357 denekten 291‟i) yönlendirici panolar ve danıĢma 

birimleriyle  sorunun çözülebileceği üzerinde birleĢmiĢ olur. 
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Personel anketlerinde alınan sonuçlar yine vatandaĢ anketlerinde alınan 

sonuçlarla paralel çıkmıĢtır. Her iki taraf da danıĢma birimleri kurulması ya da var 

olanın çalıĢma düzeninin iyileĢtirilmesi ve giriĢlere yönlendirici panolar konulması 

ya da var olanın çoğaltılması (daha anlaĢılır panolar konulması da önerilebilir) ile 

sorunun çözülebileceği fikrinde birleĢmiĢtir. 

VatandaĢ anketlerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. 357 

denekten 52‟si (%14,6) “sekreterlik hizmetlerini  daha iyi yürütülmesi” ile yanlıĢ 

baĢvurunun önlenebileceğini belirtmiĢtir. Tablo 15‟te vatandaĢa belediyeye en çok 

hangi yolla baĢvurduğu sorulmuĢ, Tablo 14‟de ise personele kendilerine en çok hangi 

yolla baĢvurulmasını arzu ettikleri sorusu yöneltilmiĢti. Her iki taraf da tabloların 

sonuçlarına göre;  ikinci sırayı “telefon yoluyla” seçeneğine vermiĢti. Sonuç 

itibariyle telefonla iliĢkinin sıkça kurulduğunu ya da kurulması gerektiğini belirten 

deneklerden vatandaĢ kısmı sekreterlik hizmetlerini daha iyi yürütmekle yanlıĢ 

baĢvurunun önlenebileceğini belirtmiĢtir. Yani Tablo 15‟deki tavrını destekler 

nitelikte bir tavır sergilemiĢtir. Buna göre vatandaĢın bu bağlamdaki beklentisini 

karĢılayabilmek için “sekreterlik hizmetleri”nde iyileĢtirme yoluna gitmek yanlıĢ 

baĢvuruyu engellemedeki etkili bir yol olabilir.  

YanlıĢ baĢvurunun önlenmesine iliĢkin mevcut çabalar bugün için yeterli 

olamamaktadır. Bu bulgu denenceler bölümünde belirtilen görüĢü desteklemektedir.  
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1.3.16. Yanlış Başvurunun Çok Zaman Kaybına Neden Olup Olmadığına 

İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 23:  YanlıĢ BaĢvurunun Çok Zaman Kaybına Neden Olup Olmadığına ĠliĢkin 

Frekans Dağılımı (personel) 

YanlıĢ BaĢvuru Çok Zaman Kaybına Neden 

Oluyor Mu? 
Sayı Yüzde 

Evet 162 72,6 

Bazen 54 24,2 

Hayır 3 1,3 

Toplam 219 100,0 
 

Yukarıdaki değerlendirmelerde yanlıĢ baĢvurunun belediye içerisinde yaygın 

olduğunu gördük. Bu durumun doğal sonucu olarak zaman kaybına sebep olmasıdır. 

Bu durumu doğrulayabilmek için belediye personeline “yanlıĢ baĢvuru çok zaman 

kaybına neden oluyor mu?” sorusunu yönelttik. 

Tabloda da görüleceği üzere, toplamda 219 denekten 162 (%72,6) gibi büyük 

bir çoğunluğu bu soruya “evet” cevabını vermiĢtir. 54 denek (%24,2) ise “bazen” 

seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Bu iki değer birlikte değerlendirilecek olursa, 216 denek 

yani bütünün hemen hemen tamamına yakınının yanlıĢ baĢvurunun zaman kaybına 

neden olduğunu belirttiğini görürüz.  

Daha önceki tabloların sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerde olduğu 

gibi (tablo 20, tablo 21, tablo 22 ) yanlıĢ baĢvuruyu önlemeye yönelik en iyi çözüm 

yanlıĢ baĢvuruyu önleyecek mekanizmaların kurulması ya da mevcut 

mekanizmaların iyileĢtirilmesidir. BaĢka bir deyiĢle, hızlı bir Ģekilde halkla iliĢkiler 

birimi kurulmalı ya da buna hizmet eden birimler üzerinde araĢtırmaya gidilerek acil 

ve kalıcı çözümler üretilmelidir.  

YanlıĢ baĢvurunun belediye görevlilerine zaman kaybettirmektedir. Bu bulgu 

denenceler bölümünde belirtilen görüĢü desteklemektedir. 
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1.3.17. Vatandaş ve Personele Göre Hizmet İle İlgili İşlem ve Eylemlerin Kamu 

Oyuna Açıklanması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 24:  VatandaĢ ve Personele Göre Hizmet Ġle Ġlgili ĠĢlem ve Eylemlerin kamu 

Oyuna Açıklanması Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Hizmet Ġle Ġlgili ĠĢlem ve 

Eylemlerin Kamu Oyuna 

Açıklanması 

Grup 

Toplam 
Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Önceden 

Açıklanmıyor 

N 101 12 113 

30,492 0,000* VAR 

% 89,4 10,6 100,0 

% 28,7 10,4 24,2 

Sınırlayıcı ĠĢlem 

ve Eylemler 

Açıklanıyor 

N 113 37 150 

% 75,3 24,7 100,0 

% 32,1 32,2 32,1 

Halkla ĠliĢkili 

Hizmetler 

Açıklanıyor 

N 104 62 166 

% 62,7 37,3 100,0 

% 29,5 53,9 35,5 

Hiçbir Zaman 

Açıklanmıyor 

N 34 4 38 

% 89,5 10,5 100,0 

% 9,7 3,5 8,1 

Toplam 

N 352 115 467 

% 75,4 24,6 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre hizmet ile 

ilgili iĢlem ve eylemlerin kamuoyuna açıklanması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır  (Ki-Kare:9,913, p:0,042).  

Yönetimin halkla iliĢkileri denilince önce akla, yönetimin fiziksel bir 

zorunluluğu yerine getirmek üzerine çevrenin isteklerini öğrenmesi, ikinci olarak da 

yönetimin karmaĢık yapı ve iĢleyiĢinin yönetilene tanıtılması, yönetilenle iliĢkilerin 

düzeltilmesi gelmektedir (Kazancı,2009:30). Tanıma ve tanıtma olarak 

nitelendirdiğimiz ve halkla iliĢkilerin iki ana öğesi olan bu iĢlevler doğru biçimde 

uygulanırsa halkla iliĢkilerde de etkiyi ve baĢarıyı yakalamak mümkün olabilecektir. 

Belediyenin kamuoyuna hizmetleri ile ilgili eylem ve iĢlemleri hakkında ön 

bilgi vermesi tanıtma iĢlevidir. Tanıtma; kurumun bütün yön ve gerçekleriyle halka 

anlatılması, kurumun yapı ve görevlerine iliĢkin bilgi ve haberleri düzenli bir 

biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde bunların açıklığa kavuĢturulmasıdır 

(Özer, 2012: 125).  
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Deneklere yöneltilen “belediye hizmet ile ilgili eylem ve iĢlemlerini 

kamuoyuna önceden açıklıyor mu?” Ģeklinde sorulan soruya vatandaĢ, “sınırlayıcı 

iĢlem ve eylemleri açıklıyor” (352 kiĢiden 113 ile ayırdığı çoğunlukla)  cevabını 

vermiĢtir. Yine 352 kiĢinin 104‟ü (%29,5) “halkla iliĢkili hizmetleri açıklıyor”, 101 

tanesi (%28,7)  ise “önceden açıklamıyor” olarak belirtmiĢtir. 34 kiĢi (%9,7)  ise 

“hiçbir zaman açıklamıyor” seçeneğini tercih etmiĢtir.  

Deneklere yöneltilen “belediye hizmet ile ilgili eylem ve iĢlemlerini 

kamuoyuna önceden açıklıyor mu?” Ģeklinde sorulan soruya personel “halkla iliĢkili 

hizmetler açıklanıyor” cevabını vermiĢtir. 115 kiĢiden 62‟si (%53,9)  bu seçenek 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Ġkinci sırada ise “sınırlayıcı iĢlem ve eylemler açıklanıyor” 

seçeneği gelmektedir. “önceden açıklamıyor” seçeneği 12 kiĢiyle (%10,4)  üçüncü 

sırada yer alırken, son sırada 4 kiĢi ile “hiçbir zaman açıklamıyor” seçeneği 

bulunmaktadır. 

Soruya alınan cevaplarda, belediye ile halk arasında bir paralellik 

görülmektedir. Her iki taraf da halkla iliĢkili olan hizmetlerin ve sınırlayıcı iĢlem ve 

eylemlerin yani yine halkla doğrudan iliĢkili olan hizmetlerin açıklandığını 

belirtmiĢtir.  

Ancak ankete katılan vatandaĢların iĢaretledikleri “önceden açıklamıyor (352 

kiĢiden 101‟i yani % 89,4 )” ve “hiçbir zaman açıklamıyor (352 kiĢiden 34 „ü)” 

seçenekleri birlikte değerlendirilecek olursa toplamda 352 kiĢiden 135‟i (% 37,4) 

gibi önemsenmesi gereken bir çoğunluk halka yeterli bilgi verilmediği görüĢündedir.  

Yönetimin halka bilgi vereceği aracı iyi seçmesi önemlidir. Doğru noktalar 

yerleĢtirilen duyuru panoları, bölge içerisinde halkın kolaylıkla ulaĢabileceği yerlere 

bırakılan bildiriler, telefon mesajları,  internet yoluyla doğru zamanda yapılan 

duyurular ve tabi ki  basın desteğiyle  yine doğru zamanda yapılan duyurular halkla 

iliĢkileri kuvvetlendirme açısından doğru yollar olabilir. Bu araçlar hem belediyenin 

daha doğru tanınmasını sağlayacak hem de Ģeffaflığın, açıklığın olduğunu yönelik 

olumlu bir algının oluĢmasını sağlayacaktır. 

Yönetim halka doğru zamanda ve yeterli bilgiyi verememektedir. Bu bulgu, 

denenceler bölümünde belirtilen görüĢü desteklemektedir. 
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1.3.18. Hizmetler ile İlgili Eylem ve İşlemlerin Kamuoyuna Önceden Açıklanıp 

Açıklanmadığına Yönelik Belirtilen Değişkenler Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 25: Hizmetler ile Ġlgili Eylem ve ĠĢlemlerin Kamuoyuna Önceden Açıklanıp 

Açıklanmadığına Yönelik Belirtilen DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Hizmetler ile Ġlgili Eylem ve ĠĢlemlerin 

Kamuoyuna Önceden Açıklanması Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 55 56 41 20 172 

5,282 0,152 Yok 

% 32,0 32,6 23,8 11,6 100,0 

% 47,0 47,9 62,1 43,5 49,7 

Erkek 

N 62 61 25 26 174 

% 35,6 35,1 14,4 14,9 100,0 

% 53,0 52,1 37,9 56,5 50,3 

Toplam 

N 117 117 66 46 346 

% 33,8 33,8 19,1 13,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 12 7 4 4 27 

9,212 0,162 Yok 

% 44,4 25,9 14,8 14,8 100,0 

% 10,2 5,9 6,0 8,7 7,7 

21-45 

N 69 75 30 25 199 

% 34,7 37,7 15,1 12,6 100,0 

% 58,5 63,0 44,8 54,3 56,9 

46 ve 

Üzeri 

N 37 37 33 17 124 

% 29,8 29,8 26,6 13,7 100,0 

% 31,4 31,1 49,3 37,0 35,4 

Toplam 

N 118 119 67 46 350 

% 33,7 34,0 19,1 13,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 33 26 20 9 88 

5,895 0,435 Yok 

% 37,5 29,5 22,7 10,2 100,0 

% 28,9 22,2 30,8 20,5 25,9 

ĠĢçi 

N 38 44 15 17 114 

% 33,3 38,6 13,2 14,9 100,0 

% 33,3 37,6 23,1 38,6 33,5 

Serbest 

Meslek 

N 43 47 30 18 138 

% 31,2 34,1 21,7 13,0 100,0 

% 37,7 40,2 46,2 40,9 40,6 
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Tablo 25’in devamı 

Toplam 

N 114 117 65 44 340 

   % 33,5 34,4 19,1 12,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 10 13 6 5 34 

2,561 0,979 Yok 

% 29,4 38,2 17,6 14,7 100,0 

% 8,4 11,2 9,2 10,9 9,8 

Ortaöğretim 

N 43 38 24 18 123 

% 35,0 30,9 19,5 14,6 100,0 

% 36,1 32,8 36,9 39,1 35,5 

Üniversite 

N 60 57 32 22 171 

% 35,1 33,3 18,7 12,9 100,0 

% 50,4 49,1 49,2 47,8 49,4 

Yüksek 

Lisans 

N 6 8 3 1 18 

% 33,3 44,4 16,7 5,6 100,0 

% 5,0 6,9 4,6 2,2 5,2 

Toplam 

N 119 116 65 46 346 

% 34,4% 33,5% 18,8% 13,3% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Belediye, hizmetleri ile ilgili eylem ve iĢlemlerini kamuoyuna önceden 

açıklayıp açıklamadığı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Ki-Kare:5,282, p:0,152).  

Belediye, hizmetleri ile ilgili eylem ve iĢlemlerini kamuoyuna önceden 

açıklayıp açıklamadığı ile meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır      (Ki-Kare:9,212, p:0,162).  

Belediye, hizmetleri ile ilgili eylem ve iĢlemlerini kamuoyuna önceden 

açıklayıp açıklamadığı ile yaĢ cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:5,895, p:0,435).  

Belediye, hizmetleri ile ilgili eylem ve iĢlemlerini kamuoyuna önceden 

açıklayıp açıklamadığı ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:2,561, p:0,979).  

VatandaĢa uygulanan anketlerin demografik inceleme sonuçlarına göre; 

cinsiyet, yaĢ aralığı ve meslek grupları gibi farklılıklar tercih edilen seçenekler 

arasında farklılık yaratmamıĢtır. Eğitim durumları için ise Ģu türlü bir farklılık 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Ġlköğretim mezunları bu soruya yönelik olarak ilk tercihini 
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“sınırlayıcı iĢlem ve eylemlerin açıklandığı” seçeneğinden yana kullanmıĢtır. Ancak 

eğitim düzeyi yükseldikçe bu seçeneğe verilen değer daha düĢmüĢ ve daha eğitimli 

olan grubun önceden açıklama yapılmadığına yönelik bir görüĢü olduğu saptanmıĢtır. 

Bu sonuç bize gösteriyor ki, eğitimli grup için sadece sınırlayıcı eylem ve iĢlemler 

hakkında bilgi verilmesi yeterli değil hatta bir bilgilendirme bile değildir. Yapılması 

gereken tüm eylem ve iĢlemler hakkında bilgi verilmesidir.  

1.3.19. Hizmetler ile İlgili Eylem ve İşlemlerin Kamuoyuna Önceden Açıklanıp 

Açıklanmadığı ile Cinsiyet-Yaş-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi (personel) 

Tablo 26: Hizmetler ile Ġlgili Eylem ve ĠĢlemlerin Kamuoyuna Önceden Açıklanıp 

Açıklanmadığı ile Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi (personel) 

 

Hizmetler ile Ġlgili Eylem ve ĠĢlemlerin 

Kamuoyuna Önceden Açıklanıp 

Açıklanmadığı 
Top. 

Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 18 27 71 2 118 

- - - 

% 15,3 22,9 60,2 1,7 100,0 

% 64,3 41,5 62,8 40,0 55,9 

Erkek 

N 10 38 42 3 93 

% 10,8 40,9 45,2 3,2 100,0 

% 35,7 58,5 37,2 60,0 44,1 

Toplam 

N 28 65 113 5 211 

% 13,3 30,8 53,6 2,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 3 0 0 0 3 

- - - 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% 10,3 0,0 0,0 0,0 1,4 

21-45 

N 23 47 93 3 166 

% 13,9 28,3 56,0 1,8 100,0 

% 79,3 71,2 81,6 60,0 77,6 

46 ve Üzeri 

N 3 19 21 2 45 

% 6,7 42,2 46,7 4,4 100,0 

% 10,3 28,8 18,4 40,0 21,0 

Toplam 

N 29 66 114 5 214 

% 13,6 30,8 53,3 2,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 6 5 3 0 14 

- - - 

% 42,9 35,7 21,4 0,0 100,0 

% 21,4 7,9 2,6 0,0 6,7 

Ortaöğretim 

N 15 18 33 5 71 

% 21,1 25,4 46,5 7,0 100,0 

% 53,6 28,6 28,9 100,0 33,8 
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Tablo 26’nın devamı  

 

Üniversite 

N 2 38 69 0 109 

   

% 1,8 34,9 63,3 0,0 100,0 

% 7,1 60,3 60,5 0,0 51,9 

Yüksek 

Lisans 

N 5 2 9 0 16 

% 31,3 12,5 56,3 0,0 100,0 

% 17,9 3,2 7,9 0,0 7,6 

Toplam 

N 28 63 114 5 210 

% 13,3 30,0 54,3 2,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Cinsiyet, yaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare 

analizi uygulanamamıĢtır. 

Tablodan da anlaĢılacağı üzere, personele uygulanan demografik incelemeler 

sonucunda, cinsiyet, yaĢ aralığı, meslek gruplar ve eğitim düzeyindeki  farklılıklar bu 

soruya yönelik anlamlı farklılıklar oluĢmasına neden olmamıĢtır. 

1.3.20. Vatandaş ve Personele Göre Hizmetler İle İlgili Şikâyetlerden Üst Yönetimin 

Haberdar Olup Olmadığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 27: VatandaĢ ve Personele Göre Hizmetler Ġle Ġlgili ġikâyetlerden Üst 

Yönetimin Haberdar Olup Olmadığı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi  

(Ki-Kare Analizi) 

ġikâyetlerden Üst Yönetimin 

Haberdar Olup Olmadığı 

Grup 
Toplam 

Ki-

Kare 
P Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Evet 

N 59 43 102 

37,551 0,000* VAR 

% 57,8 42,2 100,0 

% 16,6 36,1 21,5 

VatandaĢın 

Özelliğine Göre 

DeğiĢiyor 

N 114 26 140 

% 81,4 18,6 100,0 

% 32,1 21,8 29,5 

Sadece Önemli 

Olaylardan 

Haberdar 

Oluyorlar 

N 103 45 148 

% 69,6 30,4 100,0 

% 29,0 37,8 31,2 

Hiçbir Zaman 

Haberdar 

Olmuyorlar 

N 79 5 84 

% 94,0 6,0 100,0 

% 22,3 4,2 17,7 

Toplam 

N 355 119 474 

% 74,9 25,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 
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Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre 

Ģikâyetlerden üst yönetimin haberdar olup olmadığı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır  (Ki-Kare:9,913, p:0,042).  

Kurum içinde aĢağıdan yukarıya ya da yukarıdan aĢağıya sağlanan doğru 

bilgi akıĢı yönetimde baĢarıyı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle,  halkın 

tepkilerinin üst düzeye ulaĢıp ulaĢmadığını anlamak için hem vatandaĢa hem de 

belediye personeline “Ģikayetlerden üst yönetim haberdar oluyor mu?” Ģeklinde bir 

soru sorulmuĢtur.  

VatandaĢ bu soruya Ģu yanıtları vermiĢtir. Genel toplamda 355 denekten 

114‟ü (%32,1) “vatandaĢı özelliğine göre değiĢiyor” demiĢtir. 103 denek (%29)  üst 

yönetimin “sadece önemli olaylardan haberdar olduğu” nu belirtirken, 79 denek 

(%22,3) hiç haberdar olmadığını belirtmiĢtir. Soruya “evet” cevabını verenlerin 

sayısı ise 59‟dur (% 16,6). 

Personel ise Ģu yanıtları vermiĢtir. 119 denekten 45‟i (%37,8) üst yönetim 

“sadece önemli olaylardan haberdar oluyor” demiĢtir. Her ne kadar bu seçenek 

vatandaĢ anketlerinde çıkan sonuçlarda ikinci sırada yer alıyorsa da oransal 

yakınlıkları bakımından her iki tarafın birbiriyle görüĢ birliğinde olduğunu söylemek 

mümkündür. Yine 119 denekten 43‟ü (%36,1) “evet” üst yönetim halkın 

Ģikayetlerinden haberdar oluyor demiĢtir. KarĢılaĢtırmalı değerlendirme yapıldığında 

ise, vatandaĢ “evet” seçeneğine personel kadar ilgi göstermeyerek personel ile bu 

konuda aynı fikirde olmadığını belirtmiĢtir. Üçüncü sırada “vatandaĢın özelliğine 

göre değiĢiyor” seçeneği yer alırken, son sırada ise 5 kiĢi (%4,2)  ile “hiçbir zaman 

haberdar olmuyorlar” seçeneği bulunmaktadır.  

Tabloda görüldüğü gibi Ģikayetlerinin üst düzeye ulaĢabilmesi için vatandaĢın 

özelliğinin etkili olduğunu savunmaktadır. VatandaĢın özelliğine göre iĢlem 

yapıldığını belirtmektedir. Bunun yanında üst düzeye ulaĢabilen Ģikayetlerin büyük 

bir çoğunluğu da önemli olaylar olarak belirtilmiĢtir. Kısacası halk bu soruyla ilgili 

olarak Ģunu savunuyor; üst yönetime ulaĢmak için vatandaĢın etkin bir özelliği 

olmalıdır ya da çok  önemli bir olay yaĢamıĢ olmalıdır.  
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Bununla birlikte vatandaĢın “hiçbir zaman haberdar olmuyorlar” seçeneğine 

verdiği değer de göz ardı edilebilecek bir değer değildir. Yönetimin, hem  aĢağıdan 

yukarıya hem de yukarıdan aĢağıya iletiĢimini doğru biçimde kurması baĢarılı bir 

yönetimin göstergesi ise, “hiçbir zaman haberdar olmuyorlar” seçeneğine gösterilen 

ilgi bile bu konuda baĢarılı olunamadığının bir göstergesidir. Ayrıca personelden bu 

seçeneği sadece 5 kiĢi (119 kiĢiden 5 kiĢi yani %4,2) tercih etmiĢtir. halktan bir kısım 

üst yönetimin “hiçbir zaman haberdar olmadığını” belirtirken, bu görüĢ açısından 

belediyeden destek görmemektedir. Ya da belediye yönetimi halkın bu görüĢünden 

haberdar değildir. 

Bu bulgular, denenceler bölümünde “halkın Ģikayetlerinin üst yönetime 

ulaĢabilmesi” açısından fikir ayrılıkları olacağına yönelik belirtilen görüĢü 

desteklemektedir.  
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1.3. 21. Hizmetlerle İlgili Şikâyetlerden Üst Yönetimin Haberdar Olup Olmadığı ile 

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 28: Hizmetlerle Ġlgili ġikâyetlerden Üst Yönetimin Haberdar Olup Olmadığı 

ile DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ)  

 

Hizmetlerle Ġlgili ġikâyetlerden Üst 

Yönetimin Haberdar Olup 

Olmadığı 
Top. 

Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 7 61 54 54 176 

3,836 0,280 Yok 

% 4,0 34,7 30,7 30,7 100,0 

% 33,3 47,3 54,0 53,5 50,1 

Erkek 

N 14 68 46 47 175 

% 8,0 38,9 26,3 26,9 100,0 

% 66,7 52,7 46,0 46,5 49,9 

Toplam 

N 21 129 100 101 351 

% 6,0 36,8 28,5 28,8 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 1 13 3 10 27 

14,081 0,022* VAR 

% 3,7 48,1 11,1 37,0 100,0 

% 4,8 10,1 3,0 9,6 7,6 

21-45 

N 6 72 64 61 203 

% 3,0 35,5 31,5 30,0 100,0 

% 28,6 55,8 63,4 58,7 57,2 

46 ve Üzeri 

N 14 44 34 33 125 

% 11,2 35,2 27,2 26,4 100,0 

% 66,7 34,1 33,7 31,7 35,2 

Toplam 

N 21 129 101 104 355 

% 5,9 36,3 28,5 29,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 7 35 21 24 87 

4,602 0,596 Yok 

% 8,0 40,2 24,1 27,6 100,0 

% 35,0 27,6 21,6 24,2 25,4 

ĠĢçi 

N 6 42 39 29 116 

% 5,2 36,2 33,6 25,0 100,0 

% 30,0 33,1 40,2 29,3 33,8 

Serbest 

Meslek 

N 7 50 37 46 140 

% 5,0 35,7 26,4 32,9 100,0 

% 35,0 39,4 38,1 46,5 40,8 

Toplam 

N 20 127 97 99 343 

% 5,8 37,0 28,3 28,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 4 13 7 10 34 

6,080 0,732 Yok 

% 11,8 38,2 20,6 29,4 100,0 

% 20,0 10,1 7,1 9,7 9,7 

Ortaöğretim 

N 7 46 33 41 127 

% 5,5 36,2 26,0 32,3 100,0 

% 35,0 35,7 33,3 39,8 36,2 
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Tablo 28’in devamı  

 

Üniversite 

N 8 65 54 45 172 

   

% 4,7 37,8 31,4 26,2 100,0 

% 40,0 50,4 54,5 43,7 49,0 

Yüksek 

Lisans 

N 1 5 5 7 18 

% 5,6 27,8 27,8 38,9 100,0 

% 5,0 3,9 5,1 6,8 5,1 

Toplam 

N 20 129 99 103 351 

% 5,7% 36,8% 28,2% 29,3% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Hizmetler ile ilgili Ģikâyetlerden üst yönetimin haberdar olup olmadığı ile 

cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-

Kare:3,836, p:0,280).  

Hizmetler ile ilgili Ģikâyetlerden üst yönetimin haberdar olup olmadığı ile yaĢ 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:14,081, 

p:0,022).  

Hizmetler ile ilgili Ģikâyetlerden üst yönetimin haberdar olup olmadığı ile 

meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-

Kare:4,602, p:0,596).  

Hizmetler ile ilgili Ģikâyetlerden üst yönetimin haberdar olup olmadığı ile 

eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır                           

(Ki-Kare:6,080, p:0,732).  

1.3.22. İşini Takip Ederken Çözüme Ulaşmak İçin Vatandaşın Tavrına İlişkin Frekans 

Dağılımı (personel) 

Tablo 29: ĠĢini Takip Ederken Çözüme UlaĢmak Ġçin VatandaĢın Tavrına ĠliĢkin 

Frekans Dağılımı (personel)  

ĠĢini Takip Ederken Çözüme UlaĢmak Ġçin Halkın 

Tavrı Nedir? 
Sayı Yüzde 

TartıĢır 72 32,9 

Aracı Kullanır 76 34,7 

Rica Ederek Sorunu Çözmeye ÇalıĢır 60 27,4 

Diğer 11 5,0 

Toplam 215 100,0 
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Yönetimin, arzu edilen biçimde çalıĢmamasına halkın tepkisi sadece aracı 

kullanma biçiminde olmaz (Kazancı, 2009:125). Bu tepkilerden bir baĢkası da iĢ 

takibidir. ĠĢ takibi, yönetime baĢvurduktan sonra söz konusu sorunun çözümün 

çabuklaĢtırmak ya da yönünü değiĢtirmek için değiĢik basamaklardaki yöneticilerle 

aracısız olarak kurulan iliĢkidir (Kazancı, 2009: 125). 

ĠĢini takip ederken vatandaĢın tutumunu araĢtırmak için personele “iĢini takip 

ederken vatandaĢın tutumu nedir?” sorusu yöneltilmiĢtir. 215 denekten 76‟sı (%34,7) 

vatandaĢın iĢini takip ederken  “aracı kullanma” yolunu seçtiğini belirtirken, 72‟si 

(%32,9) “tartıĢır” cevabını vermiĢtir. 60 denek ise (%27,4)  “rica ederek sorunu 

çözmeye çalıĢır” seçeneğine ilgi gösterirken, 11 denek (%5)  ise “diğer” seçeneğini 

iĢaretlemiĢtir. Diğer seçeneğini iĢaretleyenler bu grubun tavrına yönelik bir açıklama 

yapmamıĢtır. 

ĠĢinin gerekli hızda yürümediğini gören halk buna tepki olarak aracı 

kullanmayı tercih etmektedir. Daha önce değerlendirmeleri yapılan, tablo 17, tablo 

18 ve tablo 19‟da da aracı kullanmanın yaygınlığını görmüĢtük. Burada çıkan sonuç 

daha öncekilerle birbirini destekler niteliktedir.   

Aracı kullanan vatandaĢın oranına yakın bir oran ise, iĢini çözmede tartıĢma 

yoluna gitmektedir. TartıĢma hak arama bağlamında, halkın tepkisini dile getiren 

yöntemlerden birisidir. Halk, yönetim tarafından beklentilerine uygun bir anlayıĢ 

görmediğinde yönetimle tartıĢma yolunu seçmektedir. Eğer vatandaĢ, iĢini takip 

ederken aracı kullanmak zorunda kalıyorsa yine beklentisine ulaĢamadığı ya da 

beklediği hızda ulaĢamadığı içindir. Eğer tartıĢmayı tercih ediyorsa, beklentisi 

yönetimle uyuĢmadığı ya da yine istediği hızda geliĢmediği içindir. Sebep her ne 

olurda olsun, bu yolları tercih etmesi yönetimle arasında doğru bir halkla iliĢkiler 

uygulamasının olmadığını gösterir.  

Deneklerin genel toplamda 215‟inden 60‟ı (%27,4)“sorunu rica ederek 

çözmeye çalıĢır” seçeneğine ilgi göstermiĢtir. Bu yol halkın en pasif tepkisidir. Halk 

vatandaĢlık haklarına sahip çıkarak iĢini takip edeceği yerde, kendisini yetkilinin 

insafına teslim etmektedir. Bu çok büyük bir oran değildir elbette ancak azımsanacak 

bir oranda değildir. 
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Ülker‟in 1983 yılında Bolu Belediyesi‟nde yaptığı “Halkla ĠliĢkiler 

Uygulaması Konusunda Tutum AraĢtırması” baĢlıklı çalıĢmasında deneklere benzer 

bir soru yöneltilmiĢtir. Sorunun cevaplarına göre, yönetimin %63‟ü “rica ederek 

sonuca ulaĢma” yolunu tercih etmiĢtir. Yani yönetim ilk sırayı  bu seçeneğe 

vermiĢtir. Ülker‟in çıkan sonuçla ilgili yorumu; bu tavrın edilgen bir tavır  olduğu, 

eğitim ve kendine güvenin geliĢmesiyle birlikte değiĢebileceği üzerine olmuĢtur. 

Ancak düzelmenin de,  uzun dönemde mümkün olabileceğini eklemiĢlerdir. Tabi bu 

bir beklenti olarak belirtilmiĢtir. Aradan uzun sayılabilecek kadar bir süre geçmiĢ ve 

tam da tahmin ettikleri gibi artık halk farklı bir tutum içerisine girmiĢtir. Eğitim 

durumunun görece daha yükselmesine ancak kendine güven hususunda çok yorum 

yapılamamasına rağmen, halk artık aracı kullanma ve tartıĢma yolunu tercih 

etmektedir. Tutum değiĢmiĢtir ancak olumlu anlamda değiĢtiğini söyleyebilmek pek 

de mümkün değildir. 

Bu bulgu, denenceler bölümünde halkın zaman zaman görevlilerle tartıĢtığı 

Ģeklinde belirtilen görüĢü desteklemektedir. 
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1.3.23. İş Takip Edilirken Çözüme Ulaşmak İçin Halkın Tavrının Nasıl Olduğu ile 

Cinsiyet-Yaş-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (personel) 

Tablo 30: ĠĢ Takip Edilirken Çözüme UlaĢmak Ġçin Halkın Tavrının Nasıl Olduğu 

ile Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

(personel) 

 

ĠĢ Takip Edilirken Çözüme 

UlaĢmak Ġçin Halkın Tavrının 

Nasıl Olduğu 
Top. 

Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 39 37 36 8 120 

3,496 0,321 Yok 

% 32,5 30,8 30,0 6,7 100,0 

% 54,9 49,3 62,1 72,7 55,8 

Erkek 

N 32 38 22 3 95 

% 33,7 40,0 23,2 3,2 100,0 

% 45,1 50,7 37,9 27,3 44,2 

Toplam 

N 71 75 58 11 215 

% 33,0 34,9 27,0 5,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 0 2 2 0 4 

- - - 

% 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

% 0,0 2,7 3,3 0,0 1,8 

21-45 

N 62 55 44 6 167 

% 37,1 32,9 26,3 3,6 100,0 

% 86,1 73,3 73,3 54,5 76,6 

46 ve Üzeri 

N 10 18 14 5 47 

% 21,3 38,3 29,8 10,6 100,0 

% 13,9 24,0 23,3 45,5 21,6 

Toplam 

N 72 75 60 11 218 

% 33,0 34,4 27,5 5,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 0 3 11 0 14 

- - - 

% 0,0 21,4 78,6 0,0 100,0 

% 0,0 4,1 18,3 0,0 6,5 

Ortaöğretim 

N 29 26 16 1 72 

% 40,3 36,1 22,2 1,4 100,0 

% 41,4 35,1 26,7 9,1 33,5 

Üniversite 

N 33 42 28 10 113 

% 29,2 37,2 24,8 8,8 100,0 

% 47,1 56,8 46,7 90,9 52,6 

Yüksek 

Lisans 

N 8 3 5 0 16 

% 50,0 18,8 31,3 0,0 100,0 

% 11,4 4,1 8,3 0,0 7,4 

Toplam 

N 70 74 60 11 215 

% 32,6 34,4 27,9 5,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ĠĢ takip edilirken halkın tavrının nasıl olduğu ile cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (Ki-Kare:3,496, p:0,321).  

YaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare analizi 

uygulanamamıĢtır. 

Belediye personeline uygulanan anketlerin demografik araĢtırması 

sonucunda, cinsiyet, yaĢ aralığı ve eğitim düzeyleri arasındaki farklılıklar tercih 

edilen seçenekler açısından görüĢ ayrılıklarına neden olmamıĢtır. 

1.3.24. Vatandaşın Belediyede İşlerini İzlerken Görevlilerle Tartışıp Tartışmadığına 

İlişkin Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 31: VatandaĢın Belediyede ĠĢlerini Ġzlerken Görevlilerle TartıĢıp 

TartıĢmadığına ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ)  

Belediyede ĠĢlerinizi Ġzlerken Görevlilerle TartıĢır 

Mısınız? 
Sayı Yüzde 

Evet 37 10,4 

Hayır 147 41,3 

Bazen 172 48,3 

Toplam 356 100,0 
 

 

Yönetim ile vatandaĢın birbiriyle tartıĢmasının altında, yönetimin anlayıĢ 

biçimiyle vatandaĢın beklentilerinin birbirine uymaması yatmaktadır. VatandaĢın 

beklediği biçimde karĢılık alamaması, zaman kaybetmesi, tartılma yoluna gitmesine 

sebep olmaktadır.  

VatandaĢa “belediyede iĢlerinizi izlerken görevlilerle tartıĢır mısınız?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. 356 denekten 172‟si (%48,3) “bazen”, 37‟si (%10,4) “evet”, 147‟si ise 

(%41,3) “”hayır” cevabını vermiĢtir. “Bazen” cevabını verenlerle, “evet” cevabını 

verenler birlikte değerlendirilecek olursa, 356 kiĢiden 209‟unun (%58,7) görevlilerle 

tartıĢtığı sonucu ortaya çıkar.  

Tablo 29‟da belediye personeline “ iĢini takip ederken halkın tepkisi nedir?” 

Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢti. Bu soruya 215 denekten 72‟si “tartıĢır” yanıtını 

vermiĢti. Personel verdikleri dipnotlarda bunun sebebi olarak halkın sabırsız tavrı ve 

bilgisiz olduğunu gösterirken, vatandaĢ da kaybettiği zaman kaybı ve beklediği 

sonucu alamamasını göstermiĢtir.  
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Bu konuda yapılması gereken her iki tarafın da halkla iliĢkiler konusunda 

eğitilmeleridir. 

1.3.24. Vatandaşın Belediyede İşlerini İzlerken Görevlilerle Tartışma Durumu ile 

Cinsiyet-Yaş-Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

(vatandaş) 

Tablo 32: VatandaĢın Belediyede ĠĢlerini Ġzlerken Görevlilerle TartıĢma Durumu ile 

Cinsiyet-YaĢ-Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

(vatandaĢ)  

 

Belediyede ĠĢlerinizi Ġzlerken 

Görevlilerle TartıĢma Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C 

Cinsiyet 

Kadın 

N 19 71 86 176 

0,271 0,873 Yok 

% 10,8 40,3 48,9 100,0 

% 52,8 48,6 50,9 50,1 

Erkek 

N 17 75 83 175 

% 9,7 42,9 47,4 100,0 

% 47,2 51,4 49,1 49,9 

Toplam 

N 36 146 169 351 

% 10,3 41,6 48,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 4 11 12 27 

2,267 0,687 Yok 

% 14,8 40,7 44,4 100,0 

% 10,8 7,5 7,0 7,6 

21-45 

N 20 89 94 203 

% 9,9 43,8 46,3 100,0 

% 54,1 61,0 54,7 57,2 

46 ve Üzeri 

N 13 46 66 125 

% 10,4 36,8 52,8 100,0 

% 35,1 31,5 38,4 35,2 

Toplam 

N 37 146 172 355 

% 10,4 41,1 48,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 11 33 43 87 

3,842 0,428 Yok 

% 12,6 37,9 49,4 100,0 

% 29,7 23,2 26,2 25,4 

ĠĢçi 

N 9 55 50 114 

% 7,9 48,2 43,9 100,0 

% 24,3 38,7 30,5 33,2 

Serbest 

Meslek 

N 17 54 71 142 

% 12,0 38,0 50,0 100,0 

% 45,9 38,0 43,3 41,4 

Toplam 

N 37 142 164 343 

% 10,8 41,4 47,8 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 



 146 

Tablo 32’nin devamı  

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 6 15 13 34 

10,571 0,103 Yok 

% 17,6 44,1 38,2 100,0 

% 16,2 10,3 7,7 9,7 

Ortaöğretim 

N 9 47 70 126 

% 7,1 37,3 55,6 100,0 

% 24,3 32,4 41,4 35,9 

Üniversite 

N 20 79 74 173 

% 11,6 45,7 42,8 100,0 

% 54,1 54,5 43,8 49,3 

Yüksek 

Lisans 

N 2 4 12 18 

% 11,1 22,2 66,7 100,0 

% 5,4 2,8 7,1 5,1 

Toplam 

N 37 145 169 351 

% 10,5% 41,3% 48,1% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Belediyede iĢlerinizi izlerken görevlilerle tartıĢma ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:0,271, p:0,873).  

Belediyede iĢlerinizi izlerken görevlilerle tartıĢma ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:2,267, p:0,687).  

Belediyede iĢlerinizi izlerken görevlilerle tartıĢma ile yaĢ cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:3,842, p:0,428).  

Belediyede iĢlerinizi izlerken görevlilerle tartıĢma ile eğitim durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:10,571, p:0,103).  

VatandaĢlara uygulanan anketlerin demografik araĢtırması sonucunda, 

cinsiyet, yaĢ aralığı, meslek grupları ve eğitim düzeyi açısından bulunan farklılıkların 

denekler arasında görüĢ ayrılığına yol açmadığı görülmüĢtür. 

1.3.25. Belediye İçi Halkla İlişkilerin Var Olup Olmadığına İlişkin Frekans Dağılımı 

(personel) 

Tablo 33: Belediye Ġçi Halkla ĠliĢkilerin Var Olup Olmadığına ĠliĢkin Frekans 

Dağılımı (personel) 

Belediye Ġçi Halkla ĠliĢkiler Var Mıdır? Sayı Yüzde 

Evet 149 68,7 

Hayır 68 31,3 

Toplam 217 100,0 
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Yönetime “belediye içi halkla iliĢkiler var mıdır?” Ģeklinde bir soru 

sorulmuĢtur. 217 kiĢiden 149 gibi (% 68,7) büyük bir çoğunluğu “evet” cevabını 

verirken, 68‟i (%31,3) “hayır” cevabını vermiĢtir. 

Etkin bir personel politikası, çalıĢanlar arasında uyumu sağlama, ast- üst 

iliĢkisini dengeleme iç halkla iliĢkilerin var olması ve etkin biçimde yürütülmesiyle 

sağlanabilir. Belediye personeli bunun sağlanabildiği yönünde bir görüĢ bildirmiĢtir. 

Ancak iç halkla iliĢkileri kuvvetli yürütürken bir yönetimin dıĢ halkla iliĢkilerde de 

baĢarılı olacağı (Ülker, 1983, 42) doğrusundan yola çıkacak olursak, ortada bir 

aksama olduğu sonucuna ulaĢırız. Çünkü daha önceki değerlendirmelerde vatandaĢ 

ile personel arasında çok verimli olmayan bir halkla iliĢkiler uygulaması olduğu 

görülmüĢtür. Bununla ilgili olarak “iç halkla iliĢkiler” kavramını deneklerin iyi 

anlayamadığı sonucuna ulaĢılabileceği gibi, bu soruyu, iç halkla iliĢkiler  kavramı 

personele anlatıldıktan sonra bir kez daha sormak gerekir.  

Bunun yanında Ģöyle bir sonuç çıkarılabilmesi de mümkündür. Kurum içi 

halkla iliĢkiler vardır ve  iyi yürütülmektedir. Ancak halka olumlu haliyle 

yansıtılamamaktadır.  

1.3.26. Belediyede Halkla İlişkiler Çalışmalarının Ne Düzeyde Olduğuna İlişkin 

Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 34: Belediyede Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Ne Düzeyde Olduğuna ĠliĢkin 

Frekans Dağılımı (personel)  

Belediyede Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmaları Ne 

Düzeydedir? 
Sayı Yüzde 

Yeterli Ve Planlı Bir ĠliĢki Sürdürülmektedir 59 27,1 

ĠliĢkiler Rastgele Ve Yetersizdir 52 23,9 

Halkla ĠliĢkilerin Önemi Henüz Tam 

AnlaĢılmamıĢtır 
107 49,1 

Toplam 218 100,0 

 

 Çankaya Belediyesi personeline “belediyede halkla iliĢkiler çalıĢmaları ne 

düzeydedir?” sorusu yöneltilmiĢtir.  Bu soruya 218 denekten 107‟si (%49,1)  “halkla 

iliĢkilerin önemi henüz anlaĢılamamıĢtır” cevabını verirken, 59‟u (% 27,1) “yeterli 

ve planlı bir iliĢkinin sürdürüldüğü”, 52‟si (%23,9) ise “iliĢkilerin rastgele ve 

yetersiz” olduğu cevabını vermiĢtir.  
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Deneklerin neredeyse yarısı halkla iliĢkilerin öneminin henüz tam olarak 

anlaĢılamadığını seçerek aslında bir özeleĢtiride bulunmuĢtur. Bu durum halkla 

iliĢkiler alanında hizmet içi eğitime gerek olduğu sonucuna varmamızı sağlamıĢtır.  

59 kiĢilik bir grup (%27,1)  her ne kadar, yeterli ve planlı bir iliĢki 

sürdürüldüğünü belirtse de bunun hangi ölçütlere göre belirlendiği net değildir. Bu 

konudaki yorumu, ileride personele yöneltilen “halkla iliĢkiler faaliyetlerini yeterli 

bulup bulmadıklarına” yönelik sorunun cevaplarıyla birlikte değerlendirmek daha 

doğru olacaktır. 

1.3.27. Vatandaş ve Personele Göre Hizmetlerin Kararlaştırılmasında İnisiyatifin 

Kimde Olması Gerektiğine İlişkin İnceleme (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 35: VatandaĢ ve Personele Göre Hizmetlerin KararlaĢtırılmasında Ġnisiyatifin 

Kimde Olması Gerektiğine ĠliĢkin Ġnceleme (Ki-Kare Analizi) 

Hizmetlerin 

KararlaĢtırılmasında 

Ġnisiyatifin Kimde Olması 

Gerektiği 

Grup 

Toplam 
Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Belediye 

Hizmetleri Kamu 

Görevi 

Olduğundan 

Tüm Yetki 

Belediyede 

Olmalıdır 

N 67 75 142 

100,406 0,000* VAR 

% 47,2 52,8 100,0 

% 18,8 33,9 24,6 

Kararlarda 

Halkla 

DanıĢılmalıdır 

N 164 146 310 

% 52,9 47,1 100,0 

% 46,1 66,1 53,7 

Gönüllü KiĢi Ve 

KuruluĢlar Da 

Belediyeyle 

Birlikte Yetki Ve 

Sorumluluk 

Üstlenmelidir 

N 125 0 125 

% 100,0 0,0 100,0 

% 35,1 0,0 21,7 

Toplam 

N 356 221 577 

% 61,7 38,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 
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 Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre 

hizmetlerin kararlaĢtırılmasında inisiyatifin kimde olması gerektiği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (Ki-Kare:100,406, p:0,000). 

Hizmetlerin kararlaĢtırılmasında inisiyatifin kimde olması gerektiği ile ilgili olarak 

gönüllü kiĢiler ve personelin oranından anlamlı derecede daha yüksektir.  

Belediye hizmetlerin en önemli özellikleri, üretilen hizmetin belli bir bölgeye 

ve de yakın çevreye sunulmasıdır. Bu nedenle belediyeleri halk ile iç içe iliĢkiler 

içinde bulunurlar. Bu durum tarafların birbirleriyle iĢbirliği içerisinde çalıĢmalarını 

gerektirir. Yani belediye- halk iliĢkilerinde daha demokratik bir yönetim, kararlara 

halkın daha fazla katılım sağladığı bir yönetim izlemek durumundadır. Bu konuda 

belediye personelinin tutumları, halkı ne kadar hesaba katmaya  ve ne kadar 

demokratik olmaya niyetli olduğunu gösterir. VatandaĢın tutumu ise, kendine güven 

ve yönetsel duyarlılığı ifade eder.  

Tablodan da anlaĢılacağı gibi “hizmetlerin kararlaĢtırılmasında inisiyatif 

kimde olmalıdır?” Ģeklinde sorulan soruya hem belediye personeli hem de vatandaĢ 

büyük oranda “kararlar halka danıĢılmalıdır” cevabını vermiĢtir. Bu durum,  personel 

açısından oldukça demokratik bir bakıĢ açısıdır. Buna karĢılık halk da kararlar 

alınırken kendisine danıĢılmasından yana bit tutum sergiliyor. Yani katılım 

konusunda olumlu bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Her iki tarafın 

birbirleriyle iĢ birliği içinde olmaya niyetli olması halkla iliĢkileri geliĢtirmeye 

yönelik iyi bir göstergedir. 

Tabloda dikkat çeken bir nokta vardır ki dikkatle üzerine eğilmek gerekir. 

VatandaĢ sıralamada “gönüllü kiĢi ve kuruluĢlar da belediyeyle birlikte yetki ve 

sorumluluk üstlenmelidir” seçeneğini ikinci sıraya koymuĢtur. 356 vatandaĢın 125‟i 

(%35,1)  bu seçeneği tercih etmiĢtir. Görüldüğü gibi oldukça büyük bir oran söz 

konusudur. Yani vatandaĢ belediyenin yetkilerini gönüllü kiĢi ve kuruluĢlarla 

paylaĢması gerektiğini belirtmiĢtir. Ancak personel sonuçlarına göre bu seçeneği 221 

personel içinden hiç tercih eden olmamıĢtır. Her ne kadar halkla kararların 

danıĢılması seçeneği personel tarafından önemli bir kabul görmüĢ olsa da sadece 

danıĢmayla sınırlı kalmasını tercih ettiğini görebiliyoruz. Yani kararlara halka sadece 
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danıĢmayı yetkilerini ise kesinlikle paylaĢmamayı tercih ediyor. Bu bulgu, 

denenceler bölümünde belirttiğimiz görüĢe uygun düĢmektedir. 

Daha önce üzerinden geçilen “ eğitim durumuna göre frekans dağılımları 

tablosu”nda toplamda 218 personelden 115‟inin üniversite mezunu, 73 kiĢinin ise 

ortaöğretim mezunu olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtı. Eğitim durumu açısından hiç de 

düĢük sayılamayacak bir durum söz konusu iken personelin yetkilerini paylaĢmaya 

sıcak bakmaması beklenmedik bir sonuç olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Eğitim düzeyi 

ortalamanın üzerinde olan bir kurumda bu seçeneğin az da olsa  bir oranda tercih 

edilmiĢ olması gerekirdi. Hiç tercih edilmemiĢ olması personelin halkla iliĢkileri 

doğru biçimde algılamadığı sonucunu bir kez daha karĢımıza çıkartıyor ve 

doğruluyor.  

Diğer yandan her iki taraf da “belediye hizmetleri kamu görevi olduğundan 

tüm yetki belediyede olmalıdır” seçeneğine de büyük olmasa da değer vermiĢtir. Bu 

durumu çok da yadırgamamak gerekir. Osmanlı‟dan bu yana her Ģeyi devletten 

bekleyen anlayıĢ ve vatandaĢ tutumu burada da karĢımıza çıkmaktadır (Ülker, 

1983:45). 



 151 

1.3.28. Hizmetlerin Kararlaştırılmasında İnisiyatifin Kimde Olması Gerektiği ile 

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 36: Hizmetlerin KararlaĢtırılmasında Ġnisiyatifin Kimde Olması Gerektiği ile 

DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ)  

 

Hizmetlerin KararlaĢtırılmasında 

Ġnisiyatifin Kimde Olması Gerektiği Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C 

Cinsiyet 

Kadın 

N 30 81 65 176 

0,672 0,715 Yok 

% 17,0 46,0 36,9 100,0 

% 46,2 50,0 52,4 50,1 

Erkek 

N 35 81 59 175 

% 20,0 46,3 33,7 100,0 

% 53,8 50,0 47,6 49,9 

Toplam 

N 65 162 124 351 

% 18,5 46,2 35,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 4 15 8 27 

1,700 0,791 Yok 

% 14,8 55,6 29,6 100,0 

% 6,0 9,2 6,4 7,6 

21-45 

N 37 95 72 204 

% 18,1 46,6 35,3 100,0 

% 55,2 58,3 57,6 57,5 

46 ve Üzeri 

N 26 53 45 124 

% 21,0 42,7 36,3 100,0 

% 38,8 32,5 36,0 34,9 

Toplam 

N 67 163 125 355 

% 18,9 45,9 35,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 12 36 38 86 

4,535 0,338 Yok 

% 14,0 41,9 44,2 100,0 

% 18,2 23,2 31,1 25,1 

ĠĢçi 

N 25 54 36 115 

% 21,7 47,0 31,3 100,0 

% 37,9 34,8 29,5 33,5 

Serbest 

Meslek 

N 29 65 48 142 

% 20,4 45,8 33,8 100,0 

% 43,9 41,9 39,3 41,4 

Toplam 

N 66 155 122 343 

   % 19,2 45,2 35,6 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 13 12 9 34 

14,332 0,026* VAR 

% 38,2 35,3 26,5 100,0 

% 19,7 7,4 7,4 9,7 

Ortaöğretim 

N 27 59 41 127 

% 21,3 46,5 32,3 100,0 

% 40,9 36,2 33,6 36,2 

Üniversite 

N 24 86 63 173 

% 13,9 49,7 36,4 100,0 

% 36,4 52,8 51,6 49,3 

Yüksek 

Lisans 

N 2 6 9 17 

% 11,8 35,3 52,9 100,0 

% 3,0 3,7 7,4 4,8 

Toplam 

N 66 163 122 351 

% 18,8% 46,4% 34,8% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Belediye hizmetlerinin kararlaĢtırılması ve sunulmasında inisiyatifin kimde 

olması gerektiği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Ki-Kare:0,672, p:0,715).  

Belediye hizmetlerinin kararlaĢtırılması ve sunulmasında inisiyatifin kimde 

olması gerektiği ile yaĢ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Ki-Kare:1,700, p:0,791).  

Belediye hizmetlerinin kararlaĢtırılması ve sunulmasında inisiyatifin kimde 

olması gerektiği ile meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (Ki-Kare:4,535, p:0,338).  

Belediye hizmetlerinin kararlaĢtırılması ve sunulmasında inisiyatifin kimde 

olması gerektiği ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (Ki-Kare:14,332, p:0,026).  

VatandaĢlara uygulanan anketlerin demografik incelemeleri sonucunda, 

cinsiyet, yaĢ aralığı ve meslek grupları gibi farklılıklar deneklerin görüĢleri arasında 

fikir ayrılıklarına neden değildir. Ancak eğitim durumları dikkate alındığında bir 

farklılık olduğu gözlemlenmiĢtir. ġöyle ki; ilköğretim mezunu olan grup, belediye 

hizmetleri kamu görevi olduğundan tüm yetkinin belediyede olması gerektiği 

seçeneğine en büyük değeri vermiĢtir. Fakat eğitim durumu yükseldikçe, kararlarda 

halka danıĢılması gerektiğini belirten seçenek ön plana çıkmıĢ hatta bununla birlikte 

gönüllü kiĢi ve kuruluĢlara da belediyeyle birlikte yetki verilmesi gerektiği seçeneği 

önemli bir orana sahip olmuĢtur. 
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1.3.29. Belediye Hizmetlerinde İnisiyatifin Kimde Olması Gerektiği ile Cinsiyet-Yaş-

Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (personel) 

Tablo 37: Belediye Hizmetlerinde Ġnisiyatifin Kimde Olması Gerektiği ile Cinsiyet-

YaĢ-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (personel)  

 

Belediye Hizmetlerinde Ġnisiyatifin 

Kimde Olması Gerektiği Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 30 31 21 40 122 

10,567 0,014* VAR 

% 24,6 25,4 17,2 32,8 100,0 

% 41,1 64,6 67,7 61,5 56,2 

Erkek 

N 43 17 10 25 95 

% 45,3 17,9 10,5 26,3 100,0 

% 58,9 35,4 32,3 38,5 43,8 

Toplam 

N 73 48 31 65 217 

% 33,6 22,1 14,3 30,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 0 2 0 2 4 

- - - 

% 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

% 0,0 4,2 0,0 3,1 1,8 

21-45 

N 58 36 27 47 168 

% 34,5 21,4 16,1 28,0 100,0 

% 77,3 75,0 84,4 72,3 76,4 

46 ve Üzeri 

N 17 10 5 16 48 

% 35,4 20,8 10,4 33,3 100,0 

% 22,7 20,8 15,6 24,6 21,8 

Toplam 

N 75 48 32 65 220 

% 34,1 21,8 14,5 29,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 5 0 3 6 14 

- - - 

% 35,7 0,0 21,4 42,9 100,0 

% 6,8 0,0 9,4 9,5 6,5 

Ortaöğretim 

N 34 13 9 16 72 

% 47,2 18,1 12,5 22,2 100,0 

% 45,9 27,7 28,1 25,4 33,3 

Üniversite 

N 33 28 19 34 114 

% 28,9 24,6 16,7 29,8 100,0 

% 44,6 59,6 59,4 54,0 52,8 

Yüksek 

Lisans 

N 2 6 1 7 16 

% 12,5 37,5 6,3 43,8 100,0 

% 2,7 12,8 3,1 11,1 7,4 

Toplam 

N 74 47 32 63 216 

% 34,3 21,8 14,8 29,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Belediye hizmetlerinde inisiyatifin kimde olması gerektiği ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (Ki-Kare:10,567, 

p:0,014).  

YaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare analizi 

uygulanamamıĢtır. 

Belediye personeline uygulanan anketlerin demografik incelemeleri 

sonucunda, bu soru için farklı cinsiyet gruplarının farklı seçeneklerde yoğunlaĢtığı 

görülmüĢtür. ġöyle ki; kadın denekler, belediye hizmetlerinde inisiyatifin kimde 

olması gerektiği yönelik sorulan soruya, “gönüllü kiĢi ve kuruluĢlar da belediyeyle 

birlikte yetki ve sorumluluk üstlenmelidir” seçeneğine öncelik vermiĢken, erkekler 

daha sert bir bakıĢ açısıyla “belediye hizmetleri kamu görevi olduğundan tüm yetki 

belediyede olmalıdır” seçeneğine öncelik vermiĢtir. 

1.3.30. Belediyenin Alınacak Kararları Vatandaşa Danışıp Danışmadığına İlişkin 

Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 38: Belediyenin Alınacak Kararları VatandaĢa DanıĢıp DanıĢmadığına ĠliĢkin 

Frekans Dağılımı (vatandaĢ) 

Belediye Alınacak Kararları Size DanıĢıyor Mu? Sayı Yüzde 

Evet 5 1,4 

Hayır 301 84,3 

Bazen 51 14,3 

Toplam 357 100,0 
 

1.3.31. Halka, Yönetsel Konularda Alınacak Kararların Yönüyle İlgili Olarak 

Danışmayı Uygun Bulup Bulmamaya İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 39: Halka, Yönetsel Konularda Alınacak Kararların Yönüyle Ġlgili Olarak 

DanıĢmayı Uygun Bulup Bulmamaya ĠliĢkin Frekans Dağılımı (personel)  

Halka, Yönetsel Konularda Alınacak Kararların 

Yönüyle Ġlgili Olarak DanıĢmayı Uygun Buluyor 

Musunuz? 

Sayı Yüzde 

Çok Yararlı Buluyorum 58 26,0 

Yararlı Buluyorum 119 53,4 

Önemli Bir Yararı Olacağını DüĢünmüyorum 38 17,0 

Hayır, Yararlı Bulmuyorum 8 3,6 

Toplam 223 100,0 
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Yukarıdaki iki tabloyu bir değerlendirme içerisine alacağız. 

Halka danıĢma sunulan hizmetin kalitesini yükselteceği gibi, yönetim ve halkı 

da birbirine yakınlaĢtırır. Yönetim önemli bir kısmı kendi eylem ve iĢlemlerine 

yönelik olarak halka danıĢmanın yararlı olacağını belirtmiĢtir. Personele  “halka, 

yönetsel konularda alınacak kararların yönüyle ilgili olarak danıĢmayı uygun buluyor 

musunuz?” biçiminde bir soru sorulmuĢtur. Bu soruya 223 denekten, 119‟u (%53,4)  

“yararlı buluyorum” cevabını, 58‟i (%26) ise “çok yaralı buluyorum” cevabını 

vermiĢtir. Bu iki seçeneği birleĢtirecek olursak, 223 denekten 177‟sinin (%79,4)  

halka alınacak kararlarda danıĢmanın yararlı olacağı fikrinde birleĢmiĢtir. 

Sonuçlara göre, 223 personelden 38‟i (%17) halka danıĢmanın önemli bir 

yararı olmayacağını düĢünürken, 8‟i (% 3,6) de hiçbir yararı olmayacağını 

belirtmiĢtir. Bu grubun bu cevaplara yönelmesindeki en önemli sebep; halkın 

belediyenin yürüteceği hizmetlere yönelik iĢlem ve eylemler konusunda bilgisiz 

olduğunu düĢünmesindendir. Onlara göre, halka danıĢmak, bilgisiz olmaları 

sebebiyle,  fayda sağlamayacağı gibi, bu bilgisizlik yönetimin eylem ve iĢlemlerinde 

olumsuzluklara düĢmesine de sebep olabilir. 

Yönetime sorulan soru “belediye alınacak kararları size danıĢıyor mu?” 

Ģeklinde vatandaĢa da yöneltilmiĢtir. 357 denek içinde 301‟i kendisine hiç 

danıĢılmadığını belirtmiĢtir. 51 denek “bazen” danıĢıldığını söylerken, 5 denek ise 

danıĢıldığı yönünde cevap vermiĢtir. 

Cevaplara göre, yönetim halka danıĢmayı yararlı bulurken, halk yönetimin 

kendisine danıĢmadığını belirtmiĢtir. Buna göre Ģu yorumu yapmak yanlıĢ 

olmayacaktır; yönetim halka danıĢmayı yararlı bulmaktadır ancak gerçekte halka 

danıĢmamaktadır. Bu sonuç tam da beklenildiği gibidir. Çünkü yönetimlerin 

geneldeki eğilimleri halka pek danıĢılmaması yönündedir. Kararları kendince almayı, 

yetkisini paylaĢmamayı tercih eder. Zaten bir önceki tabloyla bu tabloda çıkan 

sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde de sonuçlar bu yöndedir. 

Bu tablodan çıkan genel sonuç ise, yerel yönetimlerde henüz demokratik ve 

katılımlı bir yönetimin olmadığıdır. Belki iyi niyetli bir görüĢle katılım gerekli ve 
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yararlı görüĢü hakimdir ama yetki paylaĢımı açısından aynı görüĢ söz konusu 

değildir. 

1.3.32. Belediyenin Alacağı Kararlarda Vatandaşa Danışıp Danışmadığı ile Cinsiyet-

Yaş-Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 40: Belediyenin Alacağı Kararlarda VatandaĢa DanıĢıp DanıĢmadığı ile 

Cinsiyet-YaĢ-Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

(vatandaĢ)  

 

Belediyenin Alacağı Kararlarda 

Deneklere DanıĢıp DanıĢmadığı Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C 

Cinsiyet 

Kadın 

N 4 148 25 177 

- - - 

% 2,3 83,6 14,1 100,0 

% 80,0 50,0 49,0 50,3 

Erkek 

N 1 148 26 175 

% 0,6 84,6 14,9 100,0 

% 20,0 50,0 51,0 49,7 

Toplam 

N 5 296 51 352 

% 1,4 84,1 14,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 0 19 8 27 

- - - 

% 0,0 70,4 29,6 100,0 

% 0,0 6,3 15,7 7,6 

21-45 

N 3 175 27 205 

% 1,5 85,4 13,2 100,0 

% 60,0 58,3 52,9 57,6 

46 ve Üzeri 

N 2 106 16 124 

% 1,6 85,5 12,9 100,0 

% 40,0 35,3 31,4 34,8 

Toplam 

N 5 300 51 356 

% 1,4 84,3 14,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 1 72 14 87 

- - - 

% 1,1 82,8 16,1 100,0 

% 20,0 24,7 29,2 25,3 

ĠĢçi 

N 3 100 13 116 

% 2,6 86,2 11,2 100,0 

% 60,0 34,4 27,1 33,7 

Serbest 

Meslek 

N 1 119 21 141 

% 0,7 84,4 14,9 100,0 

% 20,0 40,9 43,8 41,0 

Toplam 

N 5 291 48 344 

% 1,5 84,6 14,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 40’ın devamı  

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 1 31 2 34 

- - - 

% 2,9 91,2 5,9 100,0 

% 20,0 10,4 4,0 9,6 

Ortaöğretim 

N 3 109 15 127 

% 2,4 85,8 11,8 100,0 

% 60,0 36,6 30,0 36,0 

Üniversite 

N 1 145 28 174 

% 0,6 83,3 16,1 100,0 

% 20,0 48,7 56,0 49,3 

Yüksek 

Lisans 

N 0 13 5 18 

% 0,0 72,2 27,8 100,0 

% 0,0 4,4 10,0 5,1 

Toplam 

N 5 298 50 353 

% 1,4% 84,4% 14,2% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

1.3.33. Alınacak Kararlarla İlgili Olarak Halka Danışmanın Uygun Bulunup 

Bulunmaması ile Cinsiyet-Yaş-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 41: Alınacak Kararlarla Ġlgili Olarak Halka DanıĢmanın Uygun Bulunup 

Bulunmaması ile Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Alınacak Kararlarla Ġlgili Olarak 

Halka DanıĢmayı Uygun Bulunup 

Bulunmaması 
Top. 

Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 19 80 19 4 122 

- - - 

% 15,6 65,6 15,6 3,3 100,0 

% 32,8 69,0 51,4 50,0 55,7 

Erkek 

N 39 36 18 4 97 

% 40,2 37,1 18,6 4,1 100,0 

% 67,2 31,0 48,6 50,0 44,3 

Toplam 

N 58 116 37 8 219 

% 26,5 53,0 16,9 3,7 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 0 4 0 0 4 

- - - 

% 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

% 0,0 3,4 0,0 0,0 1,8 

21-45 

N 45 82 35 8 170 

% 26,5 48,2 20,6 4,7 100,0 

% 77,6 69,5 92,1 100,0 76,6 

46 ve Üzeri 

N 13 32 3 0 48 

% 27,1 66,7 6,3 0,0 100,0 

% 22,4 27,1 7,9 0,0 21,6 
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Tablo 41’in devamı 

Toplam 

N 58 118 38 8 222 

   % 26,1 53,2 17,1 3,6 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 0 10 4 0 14 

- - - 

% 0,0 71,4 28,6 0,0 100,0 

% 0,0 8,6 10,5 0,0 6,4 

Ortaöğretim 

N 16 32 20 5 73 

% 21,9 43,8 27,4 6,8 100,0 

% 28,6 27,6 52,6 62,5 33,5 

Üniversite 

N 31 67 14 3 115 

% 27,0 58,3 12,2 2,6 100,0 

% 55,4 57,8 36,8 37,5 52,8 

Yüksek 

Lisans 

N 9 7 0 0 16 

% 56,3 43,8 0,0 0,0 100,0 

% 16,1 6,0 0,0 0,0 7,3 

Toplam 

N 56 116 38 8 218 

% 25,7 53,2 17,4 3,7 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Cinsiyet, yaĢ ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından ki-kare 

analizi uygulanamamıĢtır. 

1.3.34. Alınacak Kararlarla İlgili Olarak Halka Danışmanın Uygun Bulunup 

Bulunmaması ile Cinsiyet-Yaş-Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup 

Olmadığının İncelenmesi 

Tablo 42: Alınacak Kararlarla Ġlgili Olarak Halka DanıĢmanın Uygun Bulunup 

Bulunmaması ile Cinsiyet-YaĢ-Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup 

Olmadığının Ġncelenmesi 

Burada bir önceki tabloda Ki-Kare analizi kullandık. Cevap seçenekleri 

puanlamaya müsait olduğundan dolayı; Çok Yararlı Buluyorum:4, Yararlı 

Buluyorum:3, Önemli Bir Yararı Olacağını DüĢünmüyorum:2, Hayır Yararlı 

Bulmuyorum:1 puan olarak yeniden düzenlenmiĢtir.  

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t Testi 

 N Ortalama 
St. 

Sapma 
t P Fark 

Cinsiyet 
Kadın 122 2,31 1,107 

4,634 0,000* VAR 
Erkek 97 1,53 1,347 

 N Ortalama St. F P Fark 
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Sapma 

YaĢ 

18-20 4 3,00 0,000 

1,897 0,152 Yok 21-45 170 1,91 1,260 

46 ve Üzeri 48 2,13 1,331 

 N Ortalama 
St. 

Sapma 
F P Fark 

Eğitim 

Durumu 

Ġlköğretim 14 2,71 0,469 

3,216 0,024* 1-4 

Ortaöğretim 73 1,93 1,182 

Üniversite 115 2,02 1,304 

Yüksek 

Lisans 
16 1,31 1,537 

 

Alınacak kararlarla ilgili olarak halka danıĢmayı uygun bulunup bulunmaması 

ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t:4,634, 

p:0,000). Kadınların ortalaması erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede daha 

yüksektir.  

Alınacak kararlarla ilgili olarak halka danıĢmayı uygun bulunup bulunmaması 

ile yaĢ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  

Alınacak kararlarla ilgili olarak halka danıĢmayı uygun bulunup bulunmaması 

ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır            

(F:3,216, p:0,024). Ġlköğretim mezunu olanların ortalaması yüksek lisans mezunu 

olanların ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir. 

1.3.35. Vatandaşların Düşünce Ve İsteklerini Belediyeye Hangi Yolla Duyurduğuna 

İlişkin Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 43: VatandaĢların DüĢünce Ve Ġsteklerini Belediyeye Hangi Yolla 

Duyurduğuna ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ) 

DüĢünce Ve Ġsteklerinizi Belediyeye Hangi Yolla 

Duyuruyorsunuz? 
Sayı Yüzde 

Telefon Aracılığıyla 201 57,3 

Ġnternet Yoluyla 94 26,8 

Kamusal Anketler Yoluyla 51 14,5 

Basın Yoluyla 5 1,4 

Toplam 351 100,0 

 

VatandaĢa, “düĢünce ve isteklerinizi belediyeye hani yolla duyuruyorsunuz?” 

Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. 351 denekten 201‟i (%57,3)  düĢünce ve isteklerini 
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en çok “telefon aracılığıyla” ilettiğini belirtmiĢtir. Bu vatandaĢ ve personel arasında 

doğrudan bir iletiĢim yoludur. Yani iki taraf arasında bire bir iliĢki kurulmaktadır. Bu 

iliĢkiliyi beslemek için daha önce tablo 22‟de çıkan sonuçlara göre yapılan öneriyi 

tekrarlamalı yani sekreterlik hizmetlerini iyileĢtirmelidir. Bu durum,  kullanılan 

teknolojik sistemin güncel tutulması ya da iyileĢtirilmesi ve sekreterlik hizmeti veren 

personelin iç halkla iliĢkilere yönelik eğitilmesiyle gerçekleĢtirilebilir.  

VatandaĢa sorulan soruda ikinci sırayı “internet aracılığıyla iliĢki kurma” 

almaktadır. VatandaĢın telefondan sonraki baĢvurduğu ilk araç internet olduğuna 

göre, internet yoluyla bilgilendirmeyi ve tanıtımı doğru ve zamanında yapmak halkla 

iliĢkileri geliĢtirecektir. Yani internette vatandaĢ örneğin;  bir bilgi sorgulaması 

yaptığında hızlı bir Ģekilde sonuca ulaĢabilmelidir. Yine internet yoluyla 

Ģikayetlerini, dileklerini ilettiğinde hızlı bir biçimde geri bildirim almasını sağlamak 

gereklidir. Yani hızlı ve güçlü bir sisteme sahip olmak yönetim açısından olumlu 

sonuçlar doğurur. 

VatandaĢın seçimleri arasında üçüncü sırayı kamusal anketler almaktadır. 

VatandaĢ  yönetime ulaĢmasının yollarından biri olarak kamusal anketleri 

kullanmaktadır. Kamusal anketler vatandaĢın sorunlarını, Ģikayet ve isteklerini 

öğrenmenin oldukça etkili bir yoludur. Bu yolla sorunu vatandaĢın nasıl algıladığı ve 

yapılması gerekenler hakkında ne beklediği anlaĢılır. En azından vatandaĢın konu 

hakkında görüĢleriyle ilgili olarak ön bilgi edinmiĢ olur. 

Halkın dilek ve isteklerini belediyeye “basın yoluyla duyurma” seçeneğine 

verdiği ilgili oldukça düĢüktür (351 denekten yalnızca 5‟i yani %1,4‟ü ). Ülker‟in 

1983 yılında Bolu Belediyesi‟nde yaptığı “Halkla ĠliĢkiler Uygulaması Konusunda 

Tutum AraĢtırması” baĢlıklı çalıĢmada vatandaĢlara benzer bir soru yöneltilmiĢtir. 

Soruya deneklerin %28‟i “ yerel basın yoluyla” cevabını vererek bu seçeneği ilk 

sıraya yerleĢtirmiĢtir. Bugünkü durumda vatandaĢ basın yoluna baĢvurmayı pek,  

hatta hiç tercih etmemektedir. Bunun yerine belediyeyle doğrudan iliĢki kurmayı 

seçmektedir. 30 yıl önceki teknolojik durumu göz önüne alarak bir değerlendirme 

yapacak olursak; telefon yoluyla iletiĢime geçmek zor, internet yoluyla iletiĢime 

geçmek ise imkansızdı. Dilek ve Ģikayetleri basın yolunun kullanılarak iletilmesi en 

kolay yoldu. Basın, vatandaĢın isteklerini, düĢüncelerini yönetime kolaylıkla 
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iletebilmekteydi. Bugün de elbette ki basının gücü yadsınamaz. Ancak vatandaĢın 

Ģikayetlerini, düĢüncelerini bizzat, yani araya basın gibi bir aracı sokmadan iletmesi 

daha doğru ve kolay bir yoldur. 30 yıl öncesinde alınan cevaplardan çıkan sonuç ile 

bugün alınan cevaplardan çıkan sonuç arasında vatandaĢların belediyeye ulaĢmasına 

iliĢkin tutumlarında Ģöyle bir fark vardır; teknolojik geliĢmeler vatandaĢın belediyeye 

ulaĢmasındaki tutumunu da etkilemiĢtir.  

Her ne Ģekilde ulaĢmayı tercih ederse etsin, vatandaĢın bir Ģekilde tepkilerini 

belediyeye ulaĢtırdığı bir gerçektir. Tepkisini ulaĢtırma çabası ve yönetimin de 

ulaĢmasına yönelik yollar yaratmıĢ olması, yönetim ile vatandaĢ arasındaki 

iĢbirliğinin açık göstergesidir. Ve sevindirici bir durumdur. 

1.3.36. Düşünce ve İsteklerin Hangi Yolla Duyurulduğu ile Cinsiyet-Yaş-Meslek-

Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 44: DüĢünce ve Ġsteklerin Hangi Yolla Duyurulduğu ile Cinsiyet-YaĢ-Meslek-

Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

DüĢünce ve Ġsteklerin Hangi Yolla 

Duyurulduğu Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 94 47 31 2 174 

- - - 

% 54,0 27,0 17,8 1,1 100,0 

% 47,5 50,0 62,0 50,0 50,3 

Erkek 

N 104 47 19 2 172 

% 60,5 27,3 11,0 1,2 100,0 

% 52,5 50,0 38,0 50,0 49,7 

Toplam 

N 198 94 50 4 346 

% 57,2 27,2 14,5 1,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 11 10 6 0 27 

- - - 

% 40,7 37,0 22,2 0,0 100,0 

% 5,5 10,6 12,0 0,0 7,7 

21-45 

N 110 65 24 3 202 

% 54,5 32,2 11,9 1,5 100,0 

% 54,7 69,1 48,0 60,0 57,7 

46 ve Üzeri 

N 80 19 20 2 121 

% 66,1 15,7 16,5 1,7 100,0 

% 39,8 20,2 40,0 40,0 34,6 

Toplam 

N 201 94 50 5 350 

% 57,4 26,9 14,3 1,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 44’ün devamı  

Meslek 

Memur 

N 56 23 6 0 85 

- - - 

% 65,9 27,1 7,1 0,0 100,0 

% 28,6 25,0 13,3 0,0 25,1 

ĠĢçi 

N 66 31 17 1 115 

% 57,4 27,0 14,8 0,9 100,0 

% 33,7 33,7 37,8 20,0 34,0 

Serbest 

Meslek 

N 74 38 22 4 138 

% 53,6 27,5 15,9 2,9 100,0 

% 37,8 41,3 48,9 80,0 40,8 

Toplam 

N 196 92 45 5 338 

% 58,0 27,2 13,3 1,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 27 2 4 0 33 

- - - 

% 81,8 6,1 12,1 0,0 100,0 

% 13,8 2,1 7,8 0,0 9,5 

Ortaöğretim 

N 72 25 23 2 122 

% 59,0 20,5 18,9 1,6 100,0 

% 36,7 26,6 45,1 40,0 35,3 

Üniversite 

N 84 63 23 3 173 

% 48,6 36,4 13,3 1,7 100,0 

% 42,9 67,0 45,1 60,0 50,0 

Yüksek 

Lisans 

N 13 4 1 0 18 

% 72,2 22,2 5,6 0,0 100,0 

% 6,6 4,3 2,0 0,0 5,2 

Toplam 

N 196 94 51 5 346 

% 56,6% 27,2% 14,7% 1,4% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Cinsiyet, yaĢ, meslek ve eğitim durumu için varsayımlar sağlanamadığından 

ki-kare analizi uygulanamamıĢtır. 

1.3.37. Personele  En Çok Hangi Grubun Danıştığına İlişkin Frekans Dağılımı 

(personel) 

Tablo 45:  Belediyeye En Çok Hangi Grubun DanıĢtığına ĠliĢkin Frekans Dağılımı 

(personel) 

Size En Çok Hangi Grup DanıĢır? Sayı Yüzde 

Sıradan VatandaĢ 177 81,2 

ĠĢ Adamları 9 4,1 

Siyasal Nitelikli KiĢiler 16 7,3 

Kamu Görevlileri 16 7,3 

Toplam 218 100,0 
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Belediye personeline, “size en çok hangi grup danıĢır?” sorusu sorulmuĢtur. 

Cevaplardan ulaĢılan sonuçlar,  yönetime en çok “sıradan vatandaĢ”ın baĢvurduğu 

yönündedir. Yani sıradan vatandaĢ, dolaylı olarak bilgi edinme ya da danıĢma 

yollarını dıĢlayarak, direk olarak yönetimle iliĢki kurmayı ve direk yönetime 

danıĢmayı tercih etmektedir. Böylelikle muhtemel zaman kaybı riskini ortadan 

kaldırmıĢ, kısa zamanda olumlu sonuç alma ihtimalini ortaya çıkarmıĢ oluyor. 

Yönetime danıĢmada ikinci sırayı siyasal nitelikli kiĢilerin ve “kamu 

görevlileri”nin aldığın görüyoruz. En sırada ise “iĢ adamları” bulunmaktadır.  

Yönetimin danıĢmaya en çok gereksinim duyan kümeleri bilmesi alacağı 

önlemleri saptaması bakımından gereklidir. Ancak yönetime danıĢan grupların her 

zaman aynı amaca dönük olduğu söylenemez. Kendi sorunlarının ne zamana, nasıl 

çözüleceği ve bunun için ne yapması gerektiğini danıĢan sıradan vatandaĢın durumu 

ile, yalnızca aracılık iĢlevi nedeni ile görüĢüp temsil ettiği kiĢinin sorununun çözüm 

yolunu yöneticiden öğrenen siyasal nitelikli kiĢinin durumu birbirinden ayrıdır 

(Kazancı, 2009:140). 

1.3.38. Çankaya İlçesine Sunulan Belediyecilik Hizmetlerinin Yeterli Bulunup 

Bulunmadığına İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 46: Çankaya Ġlçesine Sunulan Belediyecilik Hizmetlerinin Yeterli Bulunup 

Bulunmadığına ĠliĢkin Frekans Dağılımı (personel) 

Çankaya Ġlçesine Sunduğunuz Belediyecilik 

Hizmetlerini Yeterli Buluyor Musunuz? 
Sayı Yüzde 

Evet 67 30,0 

Oldukça 71 31,8 

Hayır 85 38,1 

Toplam 223 100,0 

 

Belediyeler bulundukları bilgelerde yaĢayan kiĢileri doğrudan ilgilendiren 

hizmetler sunduklarından bu kiĢilerle iliĢki içerisinde bulunmaları da zorunludur.  

Çankaya Belediyesi personeline diğer bir deyiĢle yönetime, “Çankaya 

Ġlçesine sunduğunuz belediyecilik hizmetlerini yeterli buluyor musunuz?” Ģeklinde 

bir soru sorulmuĢtur. 223 denekten 85‟i (% 38,1) bu soruya “hayır” yanıtını verirken, 

71‟i “oldukça”, 67‟si (%30) ise “evet” yanıtını vermiĢtir. “evet” ve “oldukça” 
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seçeneklerini birlikte değerlendirecek olursak, 223 denekten 138‟si (%61,8) belediye 

hizmetlerinin yeterli olduğu görüĢündedir. Oysa halk bu konuda yönetimle aynı 

fikirde değildir. Ġlerde görüleceği üzere, vatandaĢ belediyenin sadece sunduğu 

hizmetleri değil, halkla iliĢkiler çabalarını bile yetersiz bulmaktadır. Belediyeden en 

kaliteli hizmeti beklemektedir.  

Bunun yanında, 225 denekten 85‟i (%38,1) ise sunulan belediye hizmetlerinin 

yetersiz olduğunu verdiği “hayır” cevabıyla ortaya koymuĢtur. Her ne kadar belediye 

personeli içinde çok büyük bir oran belediye hizmetlerini yeterli bulduğunu 

belirterek, halkın bu konudaki görüĢüyle ters düĢse de, azımsanmayacak bir oran da 

halkın  görüĢüne paralel bir görüĢ beyan etmiĢtir. 

1.3.39. İlişki Kurulan Halkın Hangi Özelliklere  Uygun Düştüğüne İlişkin Frekans 

Dağılımı (personel) 

Tablo 47: ĠliĢki Kurulan Halkın Hangi Özelliklere  Uygun DüĢtüğüne ĠliĢkin 

Frekans Dağılımı (personel)  

ĠliĢki Kurduğunuz Halk AĢağıdaki Özelliklerin 

Hangisine Uygun DüĢmektedir? 
Sayı Yüzde 

Halk Belediyeden Gelen Her Türlü ĠĢ Birliği 

Önerisini Benimseyen Bir Tutum Ġçerisindedir Ve 

Her Konu Ġle Ġlgilidir 

55 25,2 

Halk Sadece Doğrudan Kendisiyle Ġlgili Konu Ve 

ĠĢlerde ĠĢbirliğine Yatkındır 
138 63,3 

Halk Hiç Bir Konu Ġle Ġlgili Değildir. ĠĢbirliği Ya 

Da Belediyeye Yardım Etmek Gibi Bir Niyeti 

Yoktur 

25 11,5 

Toplam 218 100,0 

 

Belediyeler hizmet götürdükleri halkın çok yalın bir anlatıĢla zorunlu 

ihtiyaçlarını karĢılarlar. Amaç zorunlu ihtiyaçları karĢılayabilmek olunca, taraflar 

birbiriyle de zorunlu iliĢki içerisine girmek durumunda kalmaktadırlar. Yani bir çeĢit 

zorunlu  iĢbirliği söz konusudur. ĠĢbirliği kurabilmek için hem yönetimin hem halkın 

birbirini tanıması ve birbirlerine güven duymaları gerekir. Bunların sağlanmasıyla 

iĢbirliği duygusu da geliĢecektir.  

Yönetim hizmet götürdüğü halkı ne ölçüde tanımaktadır ve halkını nasıl 

tanımlamaktadır? Bunu öğrenebilmek için belediye personeline yani yönetime, 
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“iliĢki kurduğunuz halk hangisine uygun düĢmektedir?” sorusu sorulmuĢtur. 218 

denekten 138‟i (%63,3)“halk sadece doğrudan kendisiyle ilgili konu ve iĢlerde 

iĢbirliğine yatkındır” cevabını vermiĢtir. Deneklerin 55‟i (%25,2) “halka belediyeden 

gelen her türlü iĢ birliği önerisini benimseyen bir tutum içerisindedir ve her konu ile 

ilgilidir” seçeneğini tercih ederken, 25 denek (%11,5) ise “halk hiçbir konu ile ilgili 

değildir. ĠĢbirliği ya da belediyeye yardım etmek gibi bir niyeti yoktur” seçeneğinde 

yoğunlaĢmıĢtır.  

Tabloda da görüldüğü gibi, yönetim halkla ilgili olarak olumlu bir görüĢe 

sahiptir. Yani Belediye personeli halkın iĢbirliğine yatkın olduğunu bilmekte, 

hizmetlere duyarlılık gösterdiğini düĢünmektedir. Halk ile yönetim arasındaki iliĢkiyi 

güçlendirmek adına bu sonuca ulaĢmıĢ olmak çok önemlidir. Çünkü belediye halka 

iĢbirliği gerektiren bir öneri ile gittiğinde geri çevrilmeyecektir. Birlikte yürütülecek 

çalıĢmalar içerisine girmek ya da varsa bu çalıĢmaların sayısını artırmak halkla 

iliĢkileri iyileĢtirmeye yönelik oldukça önemli adımlar olacaktır. 

1.3.40. Belediyeyle İşbirliğinin Yararına İnanıp İnanmadığına İlişkin Frekans 

Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 48: Belediyeyle ĠĢbirliğinin Yararına Ġnanıp Ġnanmadığına ĠliĢkin Frekans 

Dağılımı (vatandaĢ)  

Belediyeyle ĠĢbirliğinin Yararına Ġnanıyor 

Musunuz? 
Sayı Yüzde 

Hiç Ġnanmıyorum 91 25,3 

Biraz Ġnanıyorum 145 40,4 

Oldukça Ġnanıyorum 47 13,1 

Kesinlikle Ġnanıyorum 76 21,2 

Toplam 359 100,0 

 

Bir önceki tabloda (tablo 47) belediye personeline halkın iĢbirliğine yönelik 

tavrını sormuĢ ve bu konuda iĢbirliğine yatkın olduğu sonucuna ulaĢmıĢtık. Hemen 

devamında halkın iĢbirliğinin yararına olan inancını sorgulamak doğru olacaktır. 

Yöneten- yönetilen iliĢkisinde iĢbirliğinin zorunlu olduğuna değinmiĢtik. 

Taraflarca iyi kurulan ve iyi niyetle yürütülen iĢ birliğinin her iki tarafa da önemli 

kazanımları olacaktır.  
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VatandaĢa “belediyeyle iĢbirliğinin yararına inanıyor musunuz?” sorusu 

sorulmuĢtur. 359 denekten 145‟i (%40,4) “biraz inanıyorum” cevabını, 76‟sı (%21,2) 

“kesinlikle inanıyorum” cevabını, 47‟si ise “oldukça inanıyorum” cevabını vermiĢtir. 

Bu sonuçları birleĢtirecek olursak, halkın çok büyük bir oranda iĢ birliğine inancı 

olduğunu görüyoruz (359 denekten 268‟i). Bir önceki tabloda personelin,  halkın 

iĢbirliği yapmaya yönelik eğilimde olduğunu belirttiğini görmüĢtük. Birbiri ardına 

gelen bu iki tablodan çıkan sonuca göre, halk hem iĢbirliğine yatkındır hem de iĢ 

birliğinin yararına inanmaktadır. Bu durumda yönetimin yapması gereken bir Ģey 

vardır ki; o da iĢbirliğine yatkın böyle büyük bir çoğunluğa sahipken, ortak 

çalıĢmalar içine girmeli, hem halkla iliĢkileri güçlendirmeli hem de halk üzerinde 

olumlu bir etki bırakmalıdır.  

Atlanmaması gereken bir nokta daha vardır. 359 denekten 91‟i (%25,3) halkla 

iĢbirliğinin yararına inanmamaktadır. Bunun nedeni belediyenin iĢbirliğine 

yanaĢmadığı ve kendi bildiğini yaptığı Ģeklindeki görüĢtendir. Bu görüĢlere anketlere 

düĢülen dipnotlardan ulaĢılmıĢtır. 

1.3.41. İşbirliğinin Yararına İnanıp İnanmama ile Cinsiyet-Yaş-Meslek-Eğitim 

Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 49: ĠĢbirliğinin Yararına Ġnanıp Ġnanmama ile Cinsiyet-YaĢ-Meslek-Eğitim 

Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Belediye ĠĢbirliğinin Yararına Ġnanıp 

Ġnanmama Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 49 69 27 33 178 

3,346 0,341 Yok 

% 27,5 38,8 15,2 18,5 100,0 

% 54,4 48,3 58,7 44,0 50,3 

Erkek 

N 41 74 19 42 176 

% 23,3 42,0 10,8 23,9 100,0 

% 45,6 51,7 41,3 56,0 49,7 

Toplam 

N 90 143 46 75 354 

% 25,4 40,4 13,0 21,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 8 15 2 2 27 

9,448 0,150 Yok 

% 29,6 55,6 7,4 7,4 100,0 

% 8,8 10,4 4,3 2,6 7,5 

21-45 

N 59 77 25 44 205 

% 28,8 37,6 12,2 21,5 100,0 

% 64,8 53,5 53,2 57,9 57,3 

46 ve Üzeri 
N 24 52 20 30 126 

% 19,0 41,3 15,9 23,8 100,0 
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% 26,4 36,1 42,6 39,5 35,2 

Toplam 

N 91 144 47 76 358 

% 25,4 40,2 13,1 21,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Meslek 

Memur 

N 11 40 17 20 88 

14,829 0,022* VAR 

% 12,5 45,5 19,3 22,7 100,0 

% 12,2 28,6 38,6 27,8 25,4 

ĠĢçi 

N 32 49 11 24 116 

% 27,6 42,2 9,5 20,7 100,0 

% 35,6 35,0 25,0 33,3 33,5 

Serbest 

Meslek 

N 47 51 16 28 142 

% 33,1 35,9 11,3 19,7 100,0 

% 52,2 36,4 36,4 38,9 41,0 

Toplam 

N 90 140 44 72 346 

% 26,0 40,5 12,7 20,8 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 14 12 5 3 34 

- - - 

% 41,2 35,3 14,7 8,8 100,0 

% 15,6 8,4 10,6 4,1 9,6 

Ortaöğretim 

N 42 50 10 25 127 

% 33,1 39,4 7,9 19,7 100,0 

% 46,7 35,0 21,3 33,8 35,9 

Üniversite 

N 32 74 27 42 175 

% 18,3 42,3 15,4 24,0 100,0 

% 35,6 51,7 57,4 56,8 49,4 

Yüksek 

Lisans 

N 2 7 5 4 18 

% 11,1 38,9 27,8 22,2 100,0 

% 2,2 4,9 10,6 5,4 5,1 

Toplam 

N 90 143 47 74 354 

% 25,4% 40,4% 13,3% 20,9% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:3,346, p:0,341).  

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:9,448, p:0,150).  

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:14,829, p:0,022).  

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile meslek arasında 

varsayımlar sağlanamadığından dolayı analiz uygulanamamıĢtır. Meslek gruplarının 

verdiği cevaplar incelendiğinde görülmüĢtür ki, tüm meslek grupları belediye ile 

iĢbirliğinin yararına inanmaktadır. Ancak memurların oluĢturduğu grubun diğer 
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gruplara göre bu  iĢ birliğine olan inancı daha fazladır ve daha iyimser bir görüĢü 

vardır. 

 

1.3.42. Belediye İle İşbirliğinin Yararına İnanıp İnanmama ile Cinsiyet-Yaş-Meslek-

Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi 

Tablo 50:  Belediye Ġle ĠĢbirliğinin Yararına Ġnanıp Ġnanmama ile Cinsiyet-YaĢ-

Meslek-Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup Olmadığının Ġncelenmesi 

Burada bir önceki tabloda Ki-Kare analizi kullandık. Cevap seçenekleri 

puanlamaya müsait olduğundan dolayı; Kesinlikle Ġnanıyorum:4, Oldukça 

Ġnanıyorum:3, Biraz Ġnanıyorum:2, Hiç Ġnanmıyorum:1 puan olarak yeniden 

düzenlenmiĢtir.  

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t Testi 

 N Ortalama St. Sapma t p Fark 

Cinsiyet 
Kadın 178 2,25 1,055 

-0,924 0,356 Yok 
Erkek 176 2,35 1,085 

 N Ortalama St. Sapma F p Fark 

YaĢ 

18-20 27 1,93 0,829 

2,944 0,054 Yok 21-45 205 2,26 1,098 

46 ve Üzeri 126 2,44 1,055 

  N Ortalama St. Sapma F p Fark 

Meslek 

Memur 88 2,52 0,982 

3,088 0,047* 1-3 
ĠĢçi 116 2,23 1,074 

Serbest 

Meslek 
142 2,18 1,100 

 N Ortalama St. Sapma F p Fark 

Eğitim 

Durumu 

Ġlköğretim 34 1,91 0,965 

4,229 0,006* 1-3 
Ortaöğretim 127 2,14 1,089 

Üniversite 175 2,45 1,049 

Yüksek Lisans 18 2,61 0,979 

 

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t:-0,924, p:0,356). 

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F:2,944, p:0,054). 

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F:3,088, p:0,047). Memur 
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olanların ortalaması serbest meslek sahibi olanların ortalamasından anlamlı derecede 

daha yüksektir.  

Belediye iĢbirliğinin yararına inanıp inanmama ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F:4,229, p:0,006). Üniversite 

mezunu olanların ortalaması ilköğretim mezunu olanların ortalamasından anlamlı 

derecede daha yüksektir. 

1.3.43. Vatandaşın Halk Temsilcisi Olarak Görev Almayı İsteyip İstemeyeceğine 

İlişkin Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 51: VatandaĢın Halk Temsilcisi Olarak Görev Almayı Ġsteyip Ġstemeyeceğine 

ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ)  

Belediye- Halk ĠliĢkilerinde Ya Da Mahalli 

Ġdarelerde Halk Temsilcisi Olarak Görev Almak 

Ġster Misiniz? 

Sayı Yüzde 

Ġstemem 170 47,5 

Görev Verilirse Ġtiraz Etmem 57 15,9 

Ġlgi Duyduğum Konularda Görev Alabilirim 106 29,6 

Her Konuda Görev Alabilirim 25 7,0 

Toplam 358 100,0 

Önceki değerlendirmesi yapılan iki tabloda, halkın iĢ birliğine yatkın olduğu 

görüĢü ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuçlara hem yönetimin verdiği cevaplardan  hem de 

halkın bizzat kendisinin verdiği cevaplardan ulaĢılmıĢtır. Tablo 51‟de iĢbirliğine 

yatkın olduğu düĢünülen ve hatta iĢbirliğinin yararına inandığını bizzat kendisi 

belirten halk bir iĢbirliği örneği olarak “halk temsilcisi” sıfatıyla görev almak ister 

mi? sorusuna cevap aranacaktır.  

VatandaĢa “belediye halk iliĢkilerinde ya da mahalli idarelerde halk temsilcisi 

olarak görev almak ister misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. 358 denekten 106‟sı 

(%29,6)  “ilgi duyduğum konularda görev alabilirim” cevabını, “57‟si (%15,9) 

“görev verilirse itiraz etmem” cevabını, 25‟i (%7) ise “her konuda görev alabilirim” 

cevabını vermiĢtir. Bu sonuçları birleĢtirecek olursak 358 denekten 188‟i (%52,5)  

halk temsilcisi olarak görev almaya isteklidir. Yani iĢbirliği yapmaya isteklidir. Daha 

öncekitablolarda halkın iĢbirliği yapmaya yatkın olduğu görüĢü, bizzat halk 

tarafından desteklenmiĢtir. Bu noktada tekrar belirtmek gerekir ki, yönetim iĢ 
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birliğine bu kadar yatkın bir grupla müĢterek çalıĢmalar yapmalıdır. Böylelikle hem 

halkla iliĢkilerini iyileĢtirmiĢ olacak, hem kendini halka daha iyi tanıtabilecek hem 

de katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayıĢı izlemiĢ olacaktır. Unutulmaması 

gereken nokta halkın %47,5‟lik bir bölümünün halk temsilcisi olmaya niyetli 

olmamasıdır. Bu grubun dikkatini ve ilgisi çekmek belediyeye düĢmektedir. Halkla 

iliĢkilere yönelik çalıĢmaların arttırılması ve doğru tanıtımın yapılması ile bahsedilen 

bu grup da katılım konusunda daha ılımlı bir tavır takınacaktır. 

1.3.44. Belediye Halkla İlişkilerinde, Mahalli İdarelerde Görev Alma İsteği ile 

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo 52: Belediye Halkla ĠliĢkilerinde, Mahalli Ġdarelerde Görev Alma Ġsteği ile 

DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

Belediye Halkla ĠliĢkilerinde ya da 

Mahalli Ġdarelerde Görev Almak 

Ġsteme 
Top. 

Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 49 69 27 33 178 

15,614 0,001* VAR 

% 27,5 38,8 15,2 18,5 100,0 

% 54,4 48,3 58,7 44,0 50,3 

Erkek 

N 41 74 19 42 176 

% 23,3 42,0 10,8 23,9 100,0 

% 45,6 51,7 41,3 56,0 49,7 

Toplam 

N 90 143 46 75 354 

% 25,4 40,4 13,0 21,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 8 15 2 2 27 

7,770 0,255 Yok 

% 29,6 55,6 7,4 7,4 100,0 

% 8,8 10,4 4,3 2,6 7,5 

21-45 

N 59 77 25 44 205 

% 28,8 37,6 12,2 21,5 100,0 

% 64,8 53,5 53,2 57,9 57,3 

46 ve Üzeri 

N 24 52 20 30 126 

% 19,0 41,3 15,9 23,8 100,0 

% 26,4 36,1 42,6 39,5 35,2 

Toplam 

N 91 144 47 76 358 

% 25,4 40,2 13,1 21,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 11 40 17 20 88 

2,969 0,813 Yok 

% 12,5 45,5 19,3 22,7 100,0 

% 12,2 28,6 38,6 27,8 25,4 

ĠĢçi 

N 32 49 11 24 116 

% 27,6 42,2 9,5 20,7 100,0 

% 35,6 35,0 25,0 33,3 33,5 
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Serbest 

Meslek 

N 47 51 16 28 142 

% 33,1 35,9 11,3 19,7 100,0 

% 52,2 36,4 36,4 38,9 41,0 

 

Toplam 

N 90 140 44 72 346 

   % 26,0 40,5 12,7 20,8 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 14 12 5 3 34 

11,605 0,237 Yok 

% 41,2 35,3 14,7 8,8 100,0 

% 15,6 8,4 10,6 4,1 9,6 

Ortaöğretim 

N 42 50 10 25 127 

% 33,1 39,4 7,9 19,7 100,0 

% 46,7 35,0 21,3 33,8 35,9 

Üniversite 

N 32 74 27 42 175 

% 18,3 42,3 15,4 24,0 100,0 

% 35,6 51,7 57,4 56,8 49,4 

Yüksek 

Lisans 

N 2 7 5 4 18 

% 11,1 38,9 27,8 22,2 100,0 

% 2,2 4,9 10,6 5,4 5,1 

Toplam 

N 90 143 47 74 354 

% 25,4% 40,4% 13,3% 20,9% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Belediye halkla iliĢkilerinde ya da mahalli idarelerde halk temsilcisi olarak 

görev almak isteyip istemeyeceği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:15,614, p:0,001).  

Belediye halkla iliĢkilerinde ya da mahalli idarelerde halk temsilcisi olarak 

görev almak isteyip istemeyeceği ile yaĢ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:7,770, p:0,255).  

Belediye halkla iliĢkilerinde ya da mahalli idarelerde halk temsilcisi olarak 

görev almak isteyip istemeyeceği ile meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:2,969, p:0,813).  

Belediye halkla iliĢkilerinde ya da mahalli idarelerde halk temsilcisi olarak 

görev almak isteyip istemeyeceği ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:11,605, p:0,237).  

Tablodan da anlaĢılacağı üzere, cinsiyet farkları görüĢ ufak oranlarda da olsa 

görüĢ farklılıklarına yol açmıĢtır. Kadın deneklerin erkek deneklere göre halk 
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temsilcisi olma yönünde duydukları istek daha düĢüktür. Erkek denekler bu konuda 

daha ılımlıdır. 

Eğitim düzeylerinin farklı olan denekler arasında da Ģöyle bir durum söz 

konusudur. Aslında tüm denekler eğer görev verilirse bu duruma itiraz etmeyeceğini 

belirtmiĢtir. Ancak ilköğretim mezunları bu seçeneği ikinci sıraya yerleĢtirmiĢ, ilk 

sırayı “hiç istemem” seçeneğine vermiĢtir. Yani asıl tercihi görev almamaktan 

yanadır. Eğitim durumu yükseldikçe ise durum olumlu yönde bir değiĢim 

göstermektedir. Yani halk temsilcisi olmaya yönelik eğilim eğitim durumu arttıkça 

artmaktadır. 

1.3.45. Vatandaş ve Personele Göre Halkla İlişkiler Çalışmalarının Yeterliliği 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Tablo 53:  VatandaĢ ve Personele Göre Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Yeterliliği 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Ki-Kare Analizi) 

Halkla ĠliĢkiler 

ÇalıĢmalarının Yeterliliği 

Grup 
Toplam 

Ki-

Kare 
P Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Çok Yeterli 

N 6 7 13 

72,225 0,000* VAR 

% 46,2 53,8 100,0 

% 1,7 3,2 2,3 

Yeterli 

N 64 111 175 

% 36,6 63,4 100,0 

% 17,9 50,5 30,3 

Yetersiz 

N 287 102 389 

% 73,8 26,2 100,0 

% 80,4 46,4 67,4 

Toplam 

N 357 220 577 

% 61,9 38,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 
 

Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda vatandaĢ ve personele göre halkla 

iliĢkiler çalıĢmalarının yeterliliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (Ki-Kare:72,225, p:0,000). Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının yeterli 

olduğunu düĢünenlerde personelin oranı vatandaĢa göre, yetersiz olduğunu 

düĢünenlerde ise vatandaĢın oranı personele göre anlamlı Ģekilde daha yüksektir.  

Belediyeler halkın ihtiyaçlarını karĢılamak için kurulurlar ve bu ihtiyaçları 

karĢılamak zorunlu görevleridir. Dolayısıyla hizmet ettiği halk ile iliĢki içinde olması 

kaçınılmazdır. Bu durum halk içinde geçerlidir. Kısacası her iki taraf da ister 
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gönüllü, ister gönülsüz olsun birbiriyle iliĢki kurmak durumundadır. Buradan 

hareketle belediye yönetimlerinin baĢarılı sayılabilmeleri için bu iliĢkiyi sıkı ve 

sağlıklı temeller üzerine kurması ve devamlılığını sağlaması baĢarılı kabul 

edilmesinin ilk Ģartıdır.  Bu nedenle halkla iliĢkilere verdiği önem bir yerde baĢarı 

derecesini de belirler. 

Belediye personeline ve vatandaĢa, “belediyenin halkla iliĢkiler konusundaki 

çabalarını yeterli buluyor musunuz?” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. 

VatandaĢların bu soruya verdikleri cevaplar değerlendirilecek olursa; 357 

vatandaĢtan 287‟si (%80,4) belediyenin halkla iliĢkiler çalıĢmalarını “yetersiz” 

bulduğunu, 64‟ü (%17,9)“yeterli”, 6‟sı ise (%1,7) “çok yeterli” bulduğunu 

belirtmiĢtir.  

Personelin bu soruya verdiği cevaplar ise Ģu Ģekildedir; 220 denekten 102‟si 

(%46,4)  belediye hizmetlerini “yetersiz” olarak değerlendirmektedir. 111 denek 

(%50,5) “yeterli”, 7 denek (%3,2)  ise “çok yeterli “ bulduğunu belirtmiĢtir. “yeterli” 

ve “çok yeterli” seçeneklerini birleĢtirecek olursak, toplamda 220 denekten 118‟i 

(%53,5) belediye hizmetlerinin yeterli olduğu görüĢündedir. 

Tabloda görülüyor ki, yönetim ve halkın bu soruya verdikleri cevaplar 

farklılık göstermektedir. Halkın çok büyük bir kısmı halkla iliĢkiler çalıĢmaları 

konusunda belediyenin yetersiz olduğu görüĢünde iken, belediyede bu biçimde 

olduğunu düĢünen kesim personelin hemen hemen yarısıdır. Burada sorun, halk ile 

yönetim arasında iletiĢim noksanlığından kaynaklanmaktadır. Belediye personelinin 

yarısı sunduğu hizmetlerle ilgili olarak halkın görüĢlerini bilmemektedir. Bilgi 

toplamaya yönelik yürütülen çalıĢmalara daha fazla ağırlık verilerek bu sorunu 

ortadan kaldırmak mümkün olabilir. 
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1.3.46. Belediyenin Yürüttüğü Halkla İlişkiler Çalışmalarının Yeterli Bulunup 

Bulunmadığı ile Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 54: Belediyenin Yürüttüğü Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Yeterli Bulunup 

Bulunmadığı ile DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ)  

 

Belediye ile ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Yeterli 

Bulunup Bulunmadığı Top. Ki-Kare p Fark 

A B C 

Cinsiyet 

Kadın 

N 1 32 145 178 

- - - 

% 0,6 18,0 81,5 100,0 

% 16,7 50,8 51,2 50,6 

Erkek 

N 5 31 138 174 

% 2,9 17,8 79,3 100,0 

% 83,3 49,2 48,8 49,4 

Toplam 

N 6 63 283 352 

% 1,7 17,9 80,4 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 1 7 19 27 

- - - 

% 3,7 25,9 70,4 100,0 

% 16,7 10,9 6,6 7,6 

21-45 

N 3 34 167 204 

% 1,5 16,7 81,9 100,0 

% 50,0 53,1 58,4 57,3 

46 ve Üzeri 

N 2 23 100 125 

% 1,6 18,4 80,0 100,0 

% 33,3 35,9 35,0 35,1 

Toplam 

N 6 64 286 356 

% 1,7 18,0 80,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 0 17 70 87 

- - - 

% 0,0 19,5 80,5 100,0 

% 0,0 27,4 25,3 25,3 

ĠĢçi 

N 3 15 98 116 

% 2,6 12,9 84,5 100,0 

% 60,0 24,2 35,4 33,7 

Serbest 

Meslek 

N 2 30 109 141 

% 1,4 21,3 77,3 100,0 

% 40,0 48,4 39,4 41,0 

Toplam 

N 5 62 277 344 

% 1,5 18,0 80,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 0 9 25 34 

- - - 

% 0,0 26,5 73,5 100,0 

% 0,0 14,5 8,8 9,7 

Ortaöğretim 

N 3 22 101 126 

% 2,4 17,5 80,2 100,0 

% 50,0 35,5 35,6 35,8 

Üniversite 

N 3 27 144 174 

% 1,7 15,5 82,8 100,0 

% 50,0 43,5 50,7 49,4 

Yüksek 

Lisans 

N 0 4 14 18 

% 0,0 22,2 77,8 100,0 

% 0,0 6,5 4,9 5,1 

Toplam 

N 6 62 284 352 

% 1,7% 17,6% 80,7% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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1.3.47. Belediye ile İlgili Çalışmaların Yeterli Bulunup Bulunmadığı ile Cinsiyet-Yaş-

Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi 

Tablo 55:  Belediye ile Ġlgili ÇalıĢmaların Yeterli Bulunup Bulunmadığı ile Cinsiyet-

YaĢ-Eğitim Durumu Arasında Farklılık Olup Olmadığının Ġncelenmesi 

Burada bir önceki tabloda Ki-Kare analizi kullandık. Cevap seçenekleri 

puanlamaya müsait olduğundan dolayı; Çok Yeterli:3, Yeterli:2, Yetersiz:1 puan 

olarak yeniden düzenlenmiĢtir.  

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t Testi 

 N Ortalama 
St. 

Sapma 
T p Fark 

Cinsiyet 
Kadın 178 1,19 0,408 

-0,928 0,354 Yok 
Erkek 174 1,24 0,489 

 N Ortalama 
St. 

Sapma 
F p Fark 

YaĢ 

18-20 27 1,33 0,555 

1,115 0,329 Yok 21-45 204 1,20 0,434 

46 ve Üzeri 125 1,22 0,451 

  N Ortalama 
St. 

Sapma 
F p Fark 

Meslek 

Memur 87 1,20 0,399 

0,645 0,525 Yok 
ĠĢçi 116 1,18 0,449 

Serbest 

Meslek 
141 1,24 0,461 

 N Ortalama 
St. 

Sapma 
F p Fark 

Eğitim 

Durumu 

Ġlköğretim 34 1,26 0,448 

0,322 0,809 Yok 

Ortaöğretim 126 1,22 0,471 

Üniversite 174 1,19 0,435 

Yüksek 

Lisans 
18 1,22 0,428 

 

Belediye ile ilgili çalıĢmaların yeterli bulunup bulunmadığı ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t:-0,928, p:0,354). 

Belediye ile ilgili çalıĢmaların yeterli bulunup bulunmadığı ile yaĢ arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F:1,115, p:0,329). 

Belediye ile ilgili çalıĢmaların yeterli bulunup bulunmadığı ile meslek 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F:0,645, p:0,525).  
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Belediye ile ilgili çalıĢmaların yeterli bulunup bulunmadığı ile meslek 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F:0,322, p:0,809). 

1.3.48. “Hizmetleri Yetersiz Buluyorsanız, Yeterli Hale Gelmesi İçin Ne 

Yapıyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 56: “Hizmetleri Yetersiz Buluyorsanız, Yeterli Hale Gelmesi Ġçin Ne 

Yapıyorsunuz?” Sorusuna ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ)  

Hizmetleri Yetersiz Buluyorsanız, Yeterli Hale 

Gelmesi Ġçin Ne Yapıyorsunuz? 
Sayı Yüzde 

Yüz Yüze ĠletiĢim 77 21,9 

Yazılı BaĢvuru 66 18,8 

ġahsi Takip 31 8,8 

YönetiĢim ( Yönetimle ĠliĢkiye Geçme) 42 11,9 

Hiçbir ġey 136 38,6 

Toplam 352 100,0 

 

Tablo 53‟de vatandaĢ ve personele ayrı ayrı, belediyenin halkla iliĢkiler 

hizmetlerini yeterli bulup bulmadıkları sorulmuĢtu. Soruya aldığımız cevaplar bize 

gösterdi ki, vatandaĢların büyük bir çoğunluğu kendilerine sunulan halkla iliĢkiler 

çabalarını yeterli bulmamaktadır. Peki bu duruma tepkisi ne olmaktadır? Yani 

belediye hizmetlerini yetersiz bulduğuna göre, yeterli hale gelmesini sağlamak için 

nasıl bir yol istemektedir? Bunu araĢtırmak için vatandaĢa “hizmetleri yetersiz 

buluyorsanız yeterli hale getirmek için ne yapıyorsunuz?” biçiminde bir soru 

yöneltilmiĢtir.  

Sonuçlara göre; 352 denekten, 77‟si (%21,9) “yüz yüze iletiĢim” seçeneğini 

tercih etmiĢtir. 66 denek (%18,8)  “yazılı baĢvuru ”da bulunduğunu, 31 denek 

(%8,8)“Ģahsi takip” yolunu seçtiğini belirtmiĢtir. 42 denek (%11,9)  ise “yönetiĢim” 

seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki, vatandaĢın büyük bir 

kısmı (352 denekten 216‟sı) birbirinden farklı yolları tercih etse de bir Ģekilde 

tepkisini ortaya koyuyor. Yönetimin bu konuda dikkatini çekmeye çalıĢıyor.  

Burada dikkat çeken diğer bir nokta Ģudur. Toplamda 352 deneğin 136‟sı (% 

38,6) belediye hizmetlerini yeterli hale getirmek için hiçbir Ģey yapmadığını 

belirtmiĢtir. Yani hizmetleri yetersiz bile bulsa buna tepki göstermemektedir. Edilgen 

bir tavırla, durumu kabullenmektedir. Anketlere düĢtükleri dipnotlarla buna neden 
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olarak, tepki bile verseler, belediyeden tepkilerine yanıt alamayacaklarını ve 

belediyenin uyarılarını dikkate almayacağını düĢündüklerini göstermiĢlerdir. 

Kısacası oranı hiç de göz ardı edilemeyecek  bir grup vatandaĢ, belediyeye olan 

inancını yitirmiĢtir.  

 Ülker‟in Bolu Belediyesi‟nde yaptığı “Bolu Belediyesi halkla iliĢkiler 

uygulamaları konusunda tutum araĢtırması” baĢlıklı çalıĢmasında, vatandaĢa benzer 

bir soru yöneltilmiĢtir. Oradan çıkan sonuçlarda yukarıda edilgen olarak 

tanımladığımız, “hiçbir Ģey” yapmadığı itirafında bulunan grubun %45‟lik bir oranla 

ilk sırada yer aldığı görülmüĢtür. Bugün çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme 

yapılacak olursa, artık bu grup son sırada yer almaktadır. 30 yıl önce halkın büyük 

bir kısmı tepkisiz kalmayı tercih ederken, bugün tepki göstermeyi tercih etmektedir. 

Bu durum halkla iliĢkiler açısından oldukça sevindiricidir. Çünkü halk,  belediye ile 

iliĢkiye geçerek tepkisini ortaya koymakta, iliĢkisini iyileĢtirmenin yollarını 

aramaktadır. Böylelikle belediyenin de dikkatini çekebileceğine inanmaktadır.  

Halkla iliĢkilerin önümüzdeki yıllar içerisinde öneminin kavranmasıyla, 

halkın, halkla iliĢkiler kavramını daha iyi anlamasıyla, belediyenin halkla iliĢkiler 

uygulamalarına yönelik çabalarının artırmasıyla, eğitim düzeyinin daha da yukarılara 

çıkmasıyla tepkisini ortaya koyan halkın oranında giderek yükselme olacağı 

beklenilen bir durumdur. Aynı zamanda bir temennidir. 

1.3.49. Hizmetler Yetersiz Bulunuyorsa Yeterli Hale Gelmesi İçin Ne Yapıldığı ile 

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 57: Hizmetler Yetersiz Bulunuyorsa Yeterli Hale Gelmesi Ġçin Ne Yapıldığı 

ile DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Hizmetler Yetersizse Yeterli Hale Gelmesi 

Ġçin Hale Gelmesi Ġçin Yapılanlar Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D E 

Cinsiyet 

Kadın 

N 32 36 14 16 79 177 

8,911 0,063 Yok 

% 18,1 20,3 7,9 9,0 44,6 100,0 

% 41,6 54,5 48,3 39,0 59,0 51,0 

Erkek 

N 45 30 15 25 55 170 

% 26,5 17,6 8,8 14,7 32,4 100,0 

% 58,4 45,5 51,7 61,0 41,0 49,0 

Toplam 

N 77 66 29 41 134 347 

% 22,2 19,0 8,4 11,8 38,6 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 57’nin devamı  

YaĢ 

18-20 

N 7 6 3 2 9 27 

7,575 0,476 Yok 

% 25,9 22,2 11,1 7,4 33,3 100,0 

% 9,1 9,2 9,7 4,8 6,6 7,7 

21-45 

N 45 40 12 22 81 200 

% 22,5 20,0 6,0 11,0 40,5 100,0 

% 58,4 61,5 38,7 52,4 59,6 57,0 

46 ve Üzeri 

N 25 19 16 18 46 124 

% 20,2 15,3 12,9 14,5 37,1 100,0 

% 32,5 29,2 51,6 42,9 33,8 35,3 

Toplam 

N 77 65 31 42 136 351 

% 21,9 18,5 8,8 12,0 38,7 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 25 12 9 15 26 87 

10,790 0,214 Yok 

% 28,7 13,8 10,3 17,2 29,9 100,0 

% 33,3 19,0 30,0 36,6 20,0 25,7 

ĠĢçi 

N 19 25 9 14 48 115 

% 16,5 21,7 7,8 12,2 41,7 100,0 

% 25,3 39,7 30,0 34,1 36,9 33,9 

Serbest 

Meslek 

N 31 26 12 12 56 137 

% 22,6 19,0 8,8 8,8 40,9 100,0 

% 41,3 41,3 40,0 29,3 43,1 40,4 

Toplam 

N 75 63 30 41 130 339 

% 22,1 18,6 8,8 12,1 38,3 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 7 6 3 3 15 34 

- - - 

% 20,6 17,6 8,8 8,8 44,1 100,0 

% 9,2 9,2 9,7 7,3 11,1 9,8 

Ortaöğretim 

N 27 16 12 14 54 123 

% 22,0 13,0 9,8 11,4 43,9 100,0 

% 35,5 24,6 38,7 34,1 40,0 35,3 

Üniversite 

N 38 37 16 21 61 173 

% 22,0 21,4 9,2 12,1 35,3 100,0 

% 50,0 56,9 51,6 51,2 45,2 49,7 

Yüksek 

Lisans 

N 4 6 0 3 5 18 

% 22,2 33,3 0,0 16,7 27,8 100,0 

% 5,3 9,2 0,0 7,3 3,7 5,2 

Toplam 

N 76 65 31 41 135 348 

% 21,8% 18,7% 8,9% 11,8% 38,8% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Hizmetler yetersiz bulunuyorsa yeterli hale getirmek için ne yapılması 

gerektiği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır  (Ki-Kare:8,911, p:0,063).  

Hizmetler yetersiz bulunuyorsa yeterli hale getirmek için ne yapılması 

gerektiği ile meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır  (Ki-Kare:7,575, p:0,476).  
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Hizmetler yetersiz bulunuyorsa yeterli hale getirmek için ne yapılması 

gerektiği ile yaĢ cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır  (Ki-Kare:10,790, p:0,214).  

Hizmetler yetersiz bulunuyorsa yeterli hale getirmek için ne yapılması 

gerektiği ile eğitim durumu arasında varsayımlar sağlanamadığından analiz 

yapılamamıĢtır. 

1.3.50. Belediyecilik Ve Mevzuatına İlişkin Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğuna İlişkin 

Frekans Dağılımı (vatandaş) 

Tablo 58: Belediyecilik Ve Mevzuatına ĠliĢkin Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğuna 

ĠliĢkin Frekans Dağılımı (vatandaĢ)  

Belediyecilik Ve Mevzuatına ĠliĢkin Ne Kadar 

Bilgi Sahibisiniz? 
Sayı Yüzde 

Net Bir Bilgim Yok 166 46,2 

Genel Bazı Bilgilerim Var 105 29,2 

Bilgilerim Günlük YaĢantım Ġle Sınırlı 70 19,5 

Yeterli Derecede Bilgi Sahibiyim 18 5,0 

Toplam 359 100,0 
 

Yönetim ve yönetilen iliĢkisi içinde, her iki tarafın birbirini iyi tanıması bir 

zorunluluktur. Hizmet götürdüğü halkın niteliklerini, beklentilerini bilen yönetimin 

sunduğu hizmetler de daha kaliteli olacaktır. Yönetilen halkın da yönetimi tanıması 

bir gerekliliktir. Birbirini iyi tanımayan taraflar arasında iletiĢim bozukluğu olacak ve 

bu da kopukluğun oluĢmasına neden olacaktır. Birbirleri hakkındaki bilgisizlikleri, 

yine birbirleri hakkında olumsuz görüĢlere kapılmalarına da neden olacaktır. 

Tablo 47‟de yönetim,  halkı ne ölçüde tanıdığını ve hizmet götürdüğü halkı 

nasıl değerlendirdiğini belirtmiĢti. Bu soruda ise vatandaĢların yani yönetilen grubun 

yönetimi ne ölçüde tanıdığı, hizmet ve mevzuata yönelik ne kadar bilgi sahibi olduğu 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda vatandaĢlara “belediyecilik ve mevzuatına 

iliĢkin ne kadar bilgi sahibisiniz?” sorusu sorulmuĢtur. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre; “net bir bilgim yok” seçeneğini 359 denekten 

166‟sı (%46,2) tercih etmiĢken, “genel bazı bilgilerim var” seçeneğini 105‟i (% 29,2) 

tercih etmiĢtir. “bilgilerim günlük yaĢantım ile sınırlı” seçeneğine ilgi gösteren denek 

sayısı ise 70‟tir (%19,5). 
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“Yeterli bilgiye sahip olduğu”nu belirten grubu ise, 359 denekten sadece 18‟i 

(%5) oluĢturmaktadır. Bu grup incelendiğinde, daha önce memuriyet yapmıĢ ve hala 

yapmakta olanların çoğunlukta olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Tabloda görüldüğü gibi, toplamda 354 denekten 341‟i (%95,9) belediyecilik 

ve mevzuatına iliĢkim olarak ya çok sınırlı bilgiye sahiptir ya da hiç bilgisi yoktur. 

Bu durum, yönetimden yönetilene doğru bilgi akıĢının yeterli olmadığının ve 

vatandaĢında gerektiğinde kendisini savunacak bilgiye sahip olmadığını gösterir.  

Tablo 47‟de çıkan sonuçları hatırlayacak olursak, yönetim, vatandaĢlar 

hakkında oldukça olumlu bir görüĢ içerisindeydi. VatandaĢların belediye ile ilgili 

konularda ilgili olduğunu belirtmiĢti. Ancak bu tabloda çıkan sonuçlar vatandaĢların 

belediye ve mevzuata iliĢkin konularda yeterli bilgisi olmadığını gösterdi. Buradaki 

tezadın nedeni Ģu olabilir; yönetim  kendisine yakın çevreyi tanımakta ve en çok bu 

çevre ile iliĢki kurmaktadır. Ancak bu çevre geniĢledikçe iletiĢim konusunda 

zorluklar yaĢanmakta ve doğru bir bilgi akıĢı sağlanamamaktadır. 

1.3.51. Belediyecilik ve Mevzuatlara İlişkin Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğu ile 

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 59: Belediyecilik ve Mevzuatlara ĠliĢkin Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğu ile 

DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Belediyecilik ve Mevzuatlara ĠliĢkin 

Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğu Top. 
Ki-

Kare 
p Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 87 49 32 10 178 

1,710 0,635 Yok 

% 48,9 27,5 18,0 5,6 100,0 

% 53,4 47,6 45,7 55,6 50,3 

Erkek 

N 76 54 38 8 176 

% 43,2 30,7 21,6 4,5 100,0 

% 46,6 52,4 54,3 44,4 49,7 

Toplam 

N 163 103 70 18 354 

% 46,0 29,1 19,8 5,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 18 5 4 0 27 

5,918 0,432 Yok 

% 66,7 18,5 14,8 0,0 100,0 

% 10,8 4,8 5,8 0,0 7,5 

21-45 

N 93 62 40 10 205 

% 45,4 30,2 19,5 4,9 100,0 

% 56,0 59,0 58,0 55,6 57,3 

46 ve Üzeri 

N 55 38 25 8 126 

% 43,7 30,2 19,8 6,3 100,0 

% 33,1 36,2 36,2 44,4 35,2 
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Tablo 59’un devamı  

Toplam 

N 166 105 69 18 358 

   % 46,4 29,3 19,3 5,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 32 34 15 7 88 

17,901 0,006* VAR 

% 36,4 38,6 17,0 8,0 100,0 

% 20,5 33,3 21,4 38,9 25,4 

ĠĢçi 

N 50 33 32 1 116 

% 43,1 28,4 27,6 0,9 100,0 

% 32,1 32,4 45,7 5,6 33,5 

Serbest 

Meslek 

N 74 35 23 10 142 

% 52,1 24,6 16,2 7,0 100,0 

% 47,4 34,3 32,9 55,6 41,0 

Toplam 

N 156 102 70 18 346 

% 45,1 29,5 20,2 5,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 24 3 5 2 34 

19,930 0,018 VAR 

% 70,6 8,8 14,7 5,9 100,0 

% 14,6 2,9 7,1 11,8 9,6 

Ortaöğretim 

N 66 35 23 3 127 

% 52,0 27,6 18,1 2,4 100,0 

% 40,2 34,0 32,9 17,6 35,9 

Üniversite 

N 67 58 40 10 175 

% 38,3 33,1 22,9 5,7 100,0 

% 40,9 56,3 57,1 58,8 49,4 

Yüksek 

Lisans 

N 7 7 2 2 18 

% 38,9 38,9 11,1 11,1 100,0 

% 4,3 6,8 2,9 11,8 5,1 

Toplam 

N 164 103 70 17 354 

% 46,3% 29,1% 19,8% 4,8% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Belediyecilik ve mevzuatlara iliĢkin ne kadar bilgi sahibi olunduğu ile 

cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-

Kare:1,710, p:0,635).  

Belediyecilik ve mevzuatlara iliĢkin ne kadar bilgi sahibi olunduğu ile yaĢ 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:5,918, 

p:0,432).  

Belediyecilik ve mevzuatlara iliĢkin ne kadar bilgi sahibi olunduğu ile meslek 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:17,901, 

p:0,006).  

Belediyecilik ve mevzuatlara iliĢkin ne kadar bilgi sahibi olunduğu ile eğitim 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-

Kare:19,930, p:0,018).  
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Tablodaki sonuçlar dikkatle incelendiğinde görülmüĢtür ki; farklı meslek 

grupları bu soru için farklı cevapları vermektedir. ĠĢçi ve serbest meslek grubundan 

olanlar, belediyecilik ve mevzuata yönelik net bilgilerinin olmadığını belirtmiĢtir. 

Ancak memurlar genel bazı bilgilere sahip olduğunu, bir kısmı ise yeterli derecede 

bilgi sahibi olduğunu belirtmiĢtir. 

Eğitim durumlarına göre yapılan değerlendirmede ise Ģu sonuçlar dikkati 

çekmektedir. Aslında eğitim durumları ne olursa olsun  tüm denekler belediyecilik ve 

mevzuata yönelik net bilgileri olmadığını belirtmiĢtir. Ancak bu oranın eğitim 

durumu yükseldikçe azaldığı saptanmıĢtır. 

1.3.52. Halkın Tepki Ve Eleştirilerini Öğrenmek İçin Belediye Tarafından Kullanılan 

Araç Ve Yöntemlere İlişkin Frekans Dağılımı (personel) 

Tablo 60: Halkın Tepki Ve EleĢtirilerini Öğrenmek Ġçin Belediye Tarafından 

Kullanılan Araç Ve Yöntemlere ĠliĢkin Frekans Dağılımı (personel)  

Halkın Tepki Ve EleĢtirilerini Öğrenmek Ġçin 

Belediye Tarafından Kullanılan Araç Ve 

Yöntemler Nelerdir? 

Sayı Yüzde 

Yazılı BaĢvurulardan Yararlanma 85 39,5 

VatandaĢla Belediye Ġçinde Yüz Yüze GörüĢme 68 31,6 

Belediye Personeliyle ĠliĢki 30 14,0 

Dilek Ve ġikâyet Kutuları 32 14,9 

Toplam 215 100,0 

 

 Yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak halkın tepkilerini ve eleĢtirilerini 

öğrenmek için hangi araç ve yöntemleri kullandığını öğrenebilmek için yönetime 

“halkın tepki ve eleĢtirilerini öğrenmek için belediye tarafından kullanıma araç ve 

yöntemler nelerdir?” sorusu sorulmuĢtur.  

Sorudan alınan cevaplara göre; yönetimin %39,5‟i “yazılı baĢvurulardan 

yararlanma” seçeneğini tercih ederek ilk sırada yer almasını sağlamıĢtır. Yazılı 

baĢvurular internetten e-mail yoluyla, dilekçelerle, dilek ve Ģikayet mektuplarıyla 

gerçekleĢir. Ancak bunların iĢleme konulması, değerlendirilerek sonuçlandırılması 
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zaman kaybettirir. Bu nedenle vatandaĢlar daha önceki değerlendirmelerde de 

üzerinden geçildiği gibi yüz yüze görüĢmeyi ilk sıraya koymaktadır. 

Yönetimin % 31,6‟sı ise “vatandaĢla belediye içinde yüz yüze görüĢme” 

seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. Bunun sebebi kısa zamanda çözüm alınacak olmasıdır. 

Yönetim yüz yüze görüĢmenin , sorunlara hızlı, etkili ve kalıcı çözümler getireceğine 

inanmaktadır. Yüz yüze kurulan iliĢkiler hizmet sürecinde (hizmet öncesi ve sonrası) 

, karar sürecinde (karar öncesi ve sonrası ) yönetimin, vatandaĢın haklarında 

düĢündüklerini daha iyi anlamalarını sağlar. Üstelik halkla iliĢkileri geliĢtirme 

açısından da iyi bir yoldur. Çankaya Belediyesi‟nde halkın tepkilerini ölçmek için en 

çok baĢvurduğu bu araç iyi gözlemler sayesinde kurum imajını kuvvetlendirmeye 

yönelik sonuçlar doğurabilir. 

Yönetimin halkın tepki ve Ģikayetlerini öğrenmek için kullandığı araçlar 

arasında en az yüzdeyi “dilek Ģikayet kutuları”  ile “belediye personeli”yle iliĢki 

almıĢtır. 

1.3.53. Belediyeye Hangi Zaman Aralıklarıyla Gidildiğine İlişkin Frekans Dağılımı 

(vatandaş) 

Tablo 61: Belediyeye Hangi Zaman Aralıklarıyla Gidildiğine ĠliĢkin Frekans 

Dağılımı (vatandaĢ)  

Belediyeye Hangi Zaman Aralıklarıyla Gidersiniz? Sayı Yüzde 

Hiç Gitmem 108 30,3 

Bir Zorunluluk Olursa Giderim 197 55,2 

Çağırılırsam Giderim 29 8,1 

Her Vesile Ġle (Bilgi Almak Vs.) Ġle Giderim 23 6,4 

Toplam 357 100,0 

 

VatandaĢların belediye ile iliĢkilerinin sıklık derecesini öğrenebilmek için Ģu 

biçimde bir soru yöneltilmiĢtir: “belediyeye hangi zaman aralıklarıyla gidersiniz?” 

AraĢtırmaya katılan deneklerin %55,2‟si bir zorunluluk olduğunda belediyeye 

gittiklerini belirtmiĢlerdir. %30,3‟ü hiç gitmediklerini belirtirken, % 8,1‟i 

çağırılırlarsa gittiklerini, 6,4‟ü ise her vesile ile gittiklerini belirtmiĢlerdir. 

Belediyeye hiç gitmediğini belirten grup (%30,3), bir zorunluluk olduğunda 

gittiğini belirten grup (%55,2) ve çağırıldığında gittiğini belirten grubun (%8,1) 
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değerlerini birleĢtirecek olursak, yaklaĢık olarak vatandaĢların %94‟ü gibi bir 

çoğunluğu belediyeye ya hiç gitmediğini ya da mecburiyet halinde gittiğini 

bildiriyor. 

Her vesile ile belediyeye giden vatandaĢların oranını 6,4 olarak belirtmiĢtik. 

Bu grup üzerinde inceleme yapıldığında görüldü ki, çoğunluğunun öğrenim düzeyi 

yüksektir. Yani kendi iĢ takibini kendi yapan, belediye hizmetleriyle alakalı olan ya 

da olması gerektiğini düĢünen kiĢilerdir.  

Tablodan da görüleceği üzere, halk belediyeye ya hiç gitmemekte ya da 

mecburiyet halinde gitmektedir. Bu durum belediyenin halka uzak kaldığını, halkla 

iliĢkiler konusunda tanıma ve tanıtma iĢlevini iyi biçimde yerine getiremediğini 

gösterir. Buna karĢın, halk da halkla iliĢkiler konusunda bilgisiz olmasından kaynaklı 

olarak, belediyeye, hizmetlerine alaka göstermemektedir. Bu sorunu 

çözümleyebilmek için belediye tanıma ve tanıtma iĢlevlerine gerekli önemi vermeli 

ve halkla iĢbirliği yapacağı programlar yaparak halkın ilgisini çekmelidir. 

1.3.54. Belediyeye Hangi Zaman Aralıklarıyla Gidildiği ile Cinsiyet-Yaş-Meslek-

Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 62:  Belediyeye Hangi Zaman Aralıklarıyla Gidildiği ile Cinsiyet-YaĢ-Meslek-

Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Belediyeye Hangi Zaman 

Aralıklarıyla Gidildiği Top. 
Ki-

Kare 
P Fark 

A B C D 

Cinsiyet 

Kadın 

N 52 101 13 10 176 

0,962 0,810 Yok 

% 29,5 57,4 7,4 5,7 100,0 

% 49,5 51,8 44,8 43,5 50,0 

Erkek 

N 53 94 16 13 176 

% 30,1 53,4 9,1 7,4 100,0 

% 50,5 48,2 55,2 56,5 50,0 

Toplam 

N 105 195 29 23 352 

% 29,8 55,4 8,2 6,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 15 11 1 0 27 

10,638 0,100 Yok 

% 55,6 40,7 3,7 0,0 100,0 

% 13,9 5,6 3,4 0,0 7,6 

21-45 

N 60 114 16 13 203 

% 29,6 56,2 7,9 6,4 100,0 

% 55,6 58,2 55,2 56,5 57,0 

46 ve Üzeri 

N 33 71 12 10 126 

% 26,2 56,3 9,5 7,9 100,0 

% 30,6 36,2 41,4 43,5 35,4 
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Tablo 62’nin devamı  

Toplam 

N 108 196 29 23 356 

   % 30,3 55,1 8,1 6,5 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 21 53 6 7 87 

8,441 0,208 Yok 

% 24,1 60,9 6,9 8,0 100,0 

% 20,4 28,0 20,7 30,4 25,3 

ĠĢçi 

N 33 59 15 9 116 

% 28,4 50,9 12,9 7,8 100,0 

% 32,0 31,2 51,7 39,1 33,7 

Serbest 

Meslek 

N 49 77 8 7 141 

% 34,8 54,6 5,7 5,0 100,0 

% 47,6 40,7 27,6 30,4 41,0 

Toplam 

N 103 189 29 23 344 

% 29,9 54,9 8,4 6,7 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 15 13 3 3 34 

- - - 

% 44,1 38,2 8,8 8,8 100,0 

% 14,2 6,6 10,7 13,6 9,7 

Ortaöğretim 

N 45 61 15 6 127 

% 35,4 48,0 11,8 4,7 100,0 

% 42,5 31,1 53,6 27,3 36,1 

Üniversite 

N 41 110 9 13 173 

% 23,7 63,6 5,2 7,5 100,0 

% 38,7 56,1 32,1 59,1 49,1 

Yüksek 

Lisans 

N 5 12 1 0 18 

% 27,8 66,7 5,6 0,0 100,0 

% 4,7 6,1 3,6 0,0 5,1 

Toplam 

N 106 196 28 22 352 

% 30,1% 55,7% 8,0% 6,3% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Belediyeye hangi zaman aralıklarıyla gidildiği ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:0,962, p:0,810).  

Belediyeye hangi zaman aralıklarıyla gidildiği ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:10,638, p:0,100).  

Belediyeye hangi zaman aralıklarıyla gidildiği ile meslek arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:8,441, p:0,208).  

Belediyeye hangi zaman aralıklarıyla gidildiği ile eğitim durumu arasında 

varsayımlar sağlanamadığından dolayı analiz yapılamamıĢtır. 

Belediyeye hangi zamana aralıklarıyla gidildiği ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı anlaĢılmıĢtır. Ancak bu noktada Ģunu belirtmekte 

fayda vardır ki, 18-20 yaĢ arasındaki grubun yarısından fazlası (%55,6) belediyeye 



 186 

hiç gitmemektedir.  Belediye bu grubun dikkatini çekecek hizmetlerle onlarla iliĢki 

kurabilir ve güçlendirebilir. 

1.3.55. Vatandaş ve Personele Göre Belediyeler ve Halkla ile İlişkilerdeki En 

Önemli Sorunun Ne Olduğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ki-Kare 

Analizi) 

Tablo 63: VatandaĢ ve Personele Göre Belediyeler ve Halkla ile ĠliĢkilerdeki En 

Önemli Sorunun Ne Olduğu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Ki-Kare 

Analizi) 

Belediyeler Ve halk Ġle 

ĠliĢkilerdeki En Önemli 

Sorunun Ne Olduğu 

Grup 

Toplam 
Ki-

Kare 
p Fark 

VatandaĢ Personel 

 

Mevzuat 

N 82 62 144 

1,986 0,371 - 

% 56,9 43,1 100,0 

% 23,8 29,1 25,8 

Halkın 

Bilgisizliği 

N 132 77 209 

% 63,2 36,8 100,0 

% 38,3 36,2 37,5 

Personelin 

Bilgisizliği 

N 131 74 205 

% 63,9 36,1 100,0 

% 38,0 34,7 36,7 

Toplam 

N 345 213 558 

% 61,8 38,2 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Belediyeler ve halk ile iliĢkilerdeki en önemli sorunun “Mevzuat” olduğunu 

düĢünenlerin %56,9‟u vatandaĢ iken 543,1‟i ise personeldir. Belediyeler ve halk ile 

iliĢkilerdeki en önemli sorunun “Halkın Bilgisizliği” olduğunu düĢünenlerin 

%63,2‟si vatandaĢ iken %36,8‟i ise personeldir. Belediyeler ve halk ile iliĢkilerdeki 

en önemli sorunun “Personelin Bilgisizliği” olduğunu düĢünenlerin %63,9‟u 

vatandaĢ iken %36,1‟i ise personeldir. Uygulanan Ki-Kare analizi sonucunda 

vatandaĢ ve personele göre belediyeler ve halk ile iliĢkilerdeki en önemli sorunun ne 

olduğu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0,05). 

Belediye ve halk ile iliĢkilerin en önemli sorununun ne olduğuna yönelik verilen 

cevaplarda vatandaĢın oranı personele göre anlamlı Ģekilde daha yüksektir.  

Daha önceki tablolarda görüldüğü gibi, hem yönetim hem de halk iĢbirliğine 

niyetlidir. Ancak bu iĢbirliğinin sağlanamadığı ve bazı aksamalar olduğu açıktır. Bu 



 187 

aksamaların sebebini araĢtırmak için, hem vatandaĢlara hem de Belediye personeline 

“belediye ile halk ile iliĢkilerdeki en önemli sorun nedir?” Ģeklinde bir soru 

sorulmuĢtur. 

Belediye personeli diğer bir deyiĢle yönetim, en önemli sorunun hem halkın 

hem de kendisinin bu konuda bilgisizliği olduğunu belirtmiĢtir. Yönetim bu konudaki 

kabahatin kendisinde de olduğunu belirterek bir özeleĢtiride bulunmuĢtur. Ve hizmet 

götürdüğü halkla beraber kabahatini paylaĢmıĢtır. 

Halk da bu sorunun sebepleri konusunda personelle aynı görüĢü 

paylaĢmaktadır. Halka göre, hem kendisi hem belediye halkla iliĢkiler konusunda 

bilgisizdir. Bu da halka açısından bir itiraftır. Bu sonuçlara göre, her iki taraf da hem 

kendileri hem de birbirleri hakkında bilgisizliğin farkındadır. Bu farkındalık olumlu 

bir sonuca dönüĢtürülebilir. ġöyle ki, her iki taraf da birbiriyle iĢbirliğine razıdır ve 

yine her iki taraf da aslında sorunlar hakkında pay sahibi olduğunu bilmektedir. O 

zaman tarafların halkla iliĢkiler hakkında eğitilmeleri sorunu çözmek için önemli bir 

adım olacaktır. 

Tabloda çıkan sonuçlara göre taraflar sorunun bir kısmının mevzuattan da 

kaynaklı olduğunu bildirmiĢtir. Tabi bu bir sebeptir. Ancak sebepler arasından 

sadece birisidir. Görüldüğü üzere halkın bilgisizliği, personelin bilgisizliği, halkla 

iliĢkilerin öneminin kavranamamıĢ olması, organizasyonun iyi sağlanamamıĢ olması 

gibi pek çok sebep vardır. Tüm bunların çözümü sağlanmadan iyi bir halkla iliĢkiler 

uygulaması olduğundan bahsedilemez. Bunun için daha önce de belirtildiği üzere, 

hem halkın hem belediye personelinin eğitilmesi sorunun çözümünde önemli bir 

etken olacaktır. Taraflar arasında etkin bir haberleĢme ağının sağlanması da sorunun 

çözümünde yine etkili bir çözümdür. 
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1.3.56. Belediye ile İlişkilerde En Önemli Sorunun Ne Olduğu ile Cinsiyet-Yaş-

Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (vatandaş) 

Tablo 64: Belediye ile ĠliĢkilerde En Önemli Sorunun Ne Olduğu ile Cinsiyet-YaĢ-

Meslek-Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (vatandaĢ) 

 

Belediye ile ĠliĢkilerde En Önemli Sorunun 

Ne Olduğu Top. Ki-Kare p Fark 

A B C 

Cinsiyet 

Kadın 

N 36 68 65 169 

1,595 0,450 Yok 

% 21,3 40,2 38,5 100,0 

% 43,9 52,7 50,4 49,7 

Erkek 

N 46 61 64 171 

% 26,9 35,7 37,4 100,0 

% 56,1 47,3 49,6 50,3 

Toplam 

N 82 129 129 340 

% 24,1 37,9 37,9 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

YaĢ 

18-20 

N 6 7 13 26 

2,351 0,671 Yok 

% 23,1 26,9 50,0 100,0 

% 7,3 5,3 9,9 7,6 

21-45 

N 45 76 75 196 

% 23,0 38,8 38,3 100,0 

% 54,9 58,0 57,3 57,0 

46 ve Üzeri 

N 31 48 43 122 

% 25,4 39,3 35,2 100,0 

% 37,8 36,6 32,8 35,5 

Toplam 

N 82 131 131 344 

% 23,8 38,1 38,1 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Meslek 

Memur 

N 23 32 31 86 

2,339 0,674 Yok 

% 26,7 37,2 36,0 100,0 

% 29,5 25,0 24,6 25,9 

ĠĢçi 

N 29 42 40 111 

% 26,1 37,8 36,0 100,0 

% 37,2 32,8 31,7 33,4 

Serbest 

Meslek 

N 26 54 55 135 

% 19,3 40,0 40,7 100,0 

% 33,3 42,2 43,7 40,7 

Toplam 

N 78 128 126 332 

% 23,5 38,6 38,0 100,0 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Eğitim 

Ġlköğretim 

N 8 13 12 33 

12,602 0,049* VAR 

% 24,2 39,4 36,4 100,0 

% 9,8 10,2 9,2 9,7 

Ortaöğretim 

N 29 52 44 125 

% 23,2 41,6 35,2 100,0 

% 35,4 40,6 33,8 36,8 

Üniversite 

N 42 51 72 165 

% 25,5 30,9 43,6 100,0 

% 51,2 39,8 55,4 48,5 

Yüksek 

Lisans 

N 3 12 2 17 

% 17,6 70,6 11,8 100,0 

% 3,7 9,4 1,5 5,0 

Toplam 

N 82 128 130 340 

% 24,1% 37,6% 38,2% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Belediye ile ilgili iliĢkilerde en önemli sorunun ne olduğu ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:1,595, 

p:0,450).  

Belediye ile ilgili iliĢkilerde en önemli sorunun ne olduğu ile meslek arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:2,351, p:0,671).  

Belediye ile ilgili iliĢkilerde en önemli sorunun ne olduğu ile yaĢ cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Ki-Kare:2,339, 

p:0,674).  

Belediye ile ilgili iliĢkilerde en önemli sorunun ne olduğu ile eğitim durumu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ki-Kare:12,602, 

p:0,049).  

Belediye ile iliĢkilerde en önemli sorunun ne olduğuna yönelik alınan 

cevaplarda farklı meslek grupları farklı seçeneklere öncelik vermiĢtir. Memur ve iĢçi 

grubunda olan vatandaĢ asıl sebebin öncelikli olarak halkın bilgisizliği sonra 

personelin bilgisizliği olarak belirtmiĢken, serbest meslek grubundakiler için durum 

tam tersidir. Ancak bu seçeneklere verilen değerlerin de birbirine çok yakın olduğu 

unutulmamalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Belediyeler bulundukları bölgede yaĢayan insanları yakından ilgilendiren 

hizmetleri yerine getirdikleri için halkla iliĢkiler zorunludur.  

Halkla iliĢkiler genel bir tanımla; bir örgütün çevresindeki bireylerin güvenini 

kazanmak amacıyla, onların istekleri yönünde ne yapması gerektiğini saptamak ve 

kendi eyleminin gerekliliğini kanıtlamak için giriĢtiği planlı çabayı kapsar (Tortop, 

2009:140). 

Belediyelerin baĢarılarını halkla iliĢkiler yönündeki uygulamaları belirler. 

Halkla iliĢkiler çok yönlü bir kavramdır. Dolayısıyla pek çok sorun mevcut olabilir 

ya da oluĢabilir. Halkla iliĢkiler üç sacayağı üzerine kuruludur. Bunlardan ilki bilgi 

vermektir. Yani belediyeler açısından uyarlarsak, hizmetleri konusunda halkı 

bilgilendirmelidir. Hizmet götürülen halk hem belediye hizmetlerinden haberdar 

olmalı hem de bağlı bulunduğu belediyeyi tanımalıdır. Ġkinci öğe, götürülen 

hizmetler karĢılığında halkın verdiği tepkiyi ölçmektir. Böylelikle halkın 

memnuniyet derecesi ölçülebilir. Çıkan sonuçlar ileriye yönelik  olarak planlanan 

hizmetler açısından halkın tepkilerini tahmin etmeyi sağlayacaktır. Üçüncü öğe ise, 

iyileĢtirmeyi sağlamaktır.  

Bu araĢtırma ile, belediyelerde halkla iliĢkiler konusunun önemi anlatılmaya 

çalıĢılmıĢ ve Ankara Çankaya Belediyesi‟ndeki halkla iliĢkiler süreci incelenmiĢtir. 

Böylelikle Çankaya halkı ve Çankaya Belediyesi‟nin  bu konudaki görüĢleri ve 

mevcut durum saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmada varılan sonuçları ve sonuçlara göre bulunulabilecek önerileri Ģöyle 

sıralayabiliriz. 

Gerek halk gerekse yönetim halkla iliĢkileri halkın sorunlarını çözmek ve 

halka yardım etmek olarak algılıyor. Her ne kadar halkla iliĢkilerin tanıma ve tanıtma 

iĢlevlerinden oluĢtuğu ve asıl algılamanın bunlar üzerinde yoğunlaĢması gerektiği bir 

gerçekse de, bu konuda halkın ve yönetimin bu iĢlevlere öncelik vermediği açıktır. 

Diğer taraftan önce hizmet bekleyen halk, hizmetler hakkında da bilgi sahibi olmak 

istediğini belirtiyor. Ancak sonuçlara bize gösteriyor ki, yönetim bu konudan pek 

haberdar değildir. Yapması gereken ise, bu beklentiye cevap vermesi ve halkını 
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çalıĢmaları konusunda bilgilendirmesidir. Yönetimin halkla iliĢkilere bakıĢı 

açısından bir değerlendirme yapılacak olursa, halkla iliĢkilerin öncelikle hizmet 

götürme odaklı olmadığı, öncelikle götürülecek hizmet hakkında bilgilendirme 

yapılması gerektiğinin bilinmesi gerekir.  

Halkla iliĢkiler biriminin önce yapması gerekenlere yönelik olarak yine halk 

yani yönetilen birbiriyle aynı doğrultuda cevaplar vermiĢtir. Her iki taraf da 

duyurmaya ve bilgi vermeye yönelik çabaların arttırılmasının halkla iliĢkileri 

iyileĢtirmek bakımından önemli olduğunu belirtmektedir. Her ne kadar her iki taraf 

da halkla iliĢkilere öncelikle hizmet götürme ve hizmet alma yönünden baksa da bilgi 

almanın ve bilgi vermenin de öneminin farkındadır.  

Taraflara iletiĢimi hangi yollarla kurmayı tercih ettiklerini sorduğumuzda, her 

iki taraf da en önce yüz yüze görüĢmeyi tercih edeceğini belirtmiĢtir. Bu durum, yüz 

yüze görüĢmeyle sorunların daha çabuk ve kolay çözümlenebileceğine yönelik 

görüĢtendir. Belediyenin bu konuda yapması gereken ise, yüz yüze iletiĢimde 

baĢarıyı sağlamasıdır. Yani personelini bilgilendirmesi, eğitmesi kuruma yönelik 

imajın iyi algılanmasını sağlayacaktır. Bunu yanında telefon ve internet yoluyla 

iletiĢim de çok tercih edilen iletiĢim yollarındandır. Bu konuda da telefon ve internet 

ağını kuvvetlendirmek, hızlı geri dönüĢler sağlamak halkı memnun edecektir. Aynı 

zamanda telefon aracılığıyla iletiĢim kurmayı tercih eden vatandaĢın karĢısında 

sorularına doğru cevap alabileceği, sorunlarına bu yolla çözüm getirebilecek insanlar 

bulması da önemlidir. Yani sekreterlik hizmetlerinin iyileĢtirilmesi de güzel bir 

çözümdür. 

Belediye ile halk arasındaki iliĢki oturmuĢ bir sisteme dayalı değildir. 

Dolayısıyla vatandaĢlar belediyedeki sorunlarını çözmek için sıklıkla aracı kullanma 

yoluna gitmektedir. En çok sıradan vatandaĢın aracı kullandığı görülmüĢ ve bu 

durumun bu gruba dahil insanların özelikle üst yönetime ulaĢmalarında yaĢadıkları 

güçlükten olduğu anlaĢılmıĢtır. En çok siyasal nitelikli kiĢilerin aracı olarak 

kullanıldıkları sonucu ise giderek daha siyasallaĢan belediye sistemlerinin 

oluĢtuğunu göstermiĢtir. Yani belediyecilik artık siyaset odaklı yürütülmektedir.  
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Halk ve yönetim belediye içinde zaman zaman yanlıĢ baĢvurunun olduğunu 

belirtmiĢtir. Halka göre zaman kaybına neden olan bu durumun ana sebebi belediye 

içinde ön bilgi verecek birimlerin yokluğudur. Oysaki Çankaya Belediyesi içerisinde 

ön bilgi verebilmeleri amacıyla kurulmuĢ birimler mevcuttur. Ancak durum 

gösteriyor ki bu birimler doğru biçimde çalıĢamamaktadır. Elbette halkın belediye 

hakkında bilgisiz oluĢu da bir gerçektir. Çünkü danıĢma birimleri olmadan sorunuyla 

ilgili olarak hangi birime gideceğini bilmemektedir. Belediye personeline göre ise 

ana neden görevlilerin ilgisiz davranmasıdır. Bu bir özeleĢtiridir ve durumun 

farkında olunduğunun bir göstergesidir. Durumu düzeltmenin yolu ise eğitimden 

geçer.  

Hem halkın hem de personelin halkla iliĢkilerin önemine yönelik olarak 

eğitilmeleri gereklidir. Belediye içinde danıĢma servislerinin kurulması ya da mevcut 

olanların daha iyi iĢlemesinin sağlanması yanlıĢ baĢvuruları azaltacak böylelikle 

zaman kaybı da ortadan kalkacaktır. Yani hizmet kalitesi artacaktır. Daha önce de 

belirtildiği gibi sekreterlik hizmetlerinin iyileĢtirilmesi de yanlıĢ baĢvuruyu ortadan 

kaldıracaktır. 

Çankaya Belediyesi‟nde tanıma ve tanıtma iĢlevlerine yeterince önem 

verilmemektedir. Bunu halkın ve personelin, belediye ve hizmetlerine iliĢkin 

yürütülen eylem ve iĢlemlerinin önceden kamuoyuna duyurulup duyurulmadığına 

yönelik soruya verdikleri cevaplardan anlıyoruz. Taraflar halkla iliĢkili olan ya da 

sınırlandırıcılığı bulunan hizmetler dıĢındaki hizmetlerden haberdar olunmadığını 

belirtiyor. Oysa belediyenin imajını iyileĢtirmek için yapması gereken doğru tanıtma 

araçlarıyla doğru zamanda doğru tanıtımı yapmasıdır. Halkını bilgilendirmesi, 

hizmetlerden haberdar etmesi, Ģeffaflığı sağlaması önemlidir. Bunun için de duyuru 

panolarının,  bölge içinde halkın kolayca ulaĢabileceği yerlere bırakılan bildirilerin, 

telefon mesajlarının, verimli kullanılan bir internet sisteminin, gazete, dergi gibi 

tanıtım araçlarının  ve tabi ki basının iyi kullanılması gereklidir.  

ġikayetlerinden üst yönetimin haberi olup olmadığına yönelik verilen 

cevaplar bize göstermiĢtir ki, haberdar olunması vatandaĢın özelliğine göre ya da 

konunun önemine  değiĢmektedir. Bu durum üst yöneticilere ulaĢmakta zorluk 

çekildiğinin  bir göstergesidir.  
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VatandaĢ sorununu çözmek için pek çok yola baĢvurmaktadır. Aracı 

kullanmak, kendi iĢ takibini bizzat yapmak bunlardan birkaç tanesidir. Bunları yerine 

getirirken de belli bir tavır takınmaktadır. Bu tavır belediye personeline göre 

tartıĢmaya yönelik, vatandaĢa göre ise daha çok rica etmeye yöneliktir. Ancak 

sıklıkla tartıĢma yoluna gidildiği araĢtırma sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bunun sebebi 

Çankayalı vatandaĢın hakkını arayan ve hakkını almak için gerekirse tartıĢan bir 

niteliğe sahip olmasındandır. Okuma düzeyi yüksek olan bu bölge insanları eğitim 

durumunun yüksek olmasıyla paralel olarak daha etken daha güven duygusu yüksek 

özelliktedir. Onlarca yıl önceki edilgen tavrın değiĢmiĢ olması oldukça sevindirici bir 

durumdur. Sevindirici olmayan durum ise, belediyeye baĢvuran insanların tartıĢma 

yoluna gitmeye mecbur kalmalarıdır. Sorunlarına hızlı çözüm alamayan vatandaĢ 

kaybettiği zaman kaybının siniriyle tartıĢmaya girmektedir. Bu durun bize 

göstermektedir ki, belediye hizmetleri halkın beklentilerini karĢılamakta eksiktir.  

Çankaya Belediyesi‟nde iç halkla iliĢkiler yeterlidir. Ġç halkla iliĢkileri 

sağlamak için etkin bir belediye politikasının yürütülmesi, çalıĢanlar arasında 

uyumun sağlanması, ast- üst iliĢkisinin dengede olması gereklidir. Belediye personeli 

iç halkla iliĢkilerin belediye içinde iyi sağlanabildiğini belirtmiĢtir. Ancak iç halkla 

iliĢkileri sağlamıĢ bir kurumun dıĢ halkla iliĢkileri sağlamakta da baĢarılı olacağı 

anlayıĢından yola çıkacak olursak (Ülker, 1983, 42) yolunda yürümeyen bir Ģeylerin 

olduğu söylenebilir. Belediye personeli iç halkla iliĢkileri yanlıĢ değerlendiriyor 

olabilir ya da kurum içindeki baĢarılı halkla iliĢkiler sistemi dıĢarıya iyi yansıtılmıyor 

olabilir. Bunun sebebini daha sonraki yapılabilecek çalıĢmalarda daha açıkça sormak 

faydalı olacaktır. 

Belediye personeline göre, halkla iliĢkilere yeteri kadar önem 

verilmemektedir. Çünkü halkla iliĢkilerin önemi henüz anlaĢılamamıĢtır. 

Hizmetler kararlaĢtırılırken halkla danıĢmayı uygun bulan belediye personeli 

bunun sadece danıĢmayla kalmasını, gönüllü kiĢi ve kuruluĢlara yetki ve sorumluluk 

verilmemesini gerekliliğini kesin bir Ģekilde ifade etmiĢtir. Çünkü personele göre 

belediye hizmetleri kamu görevidir ve tüm yetki belediyede olmalıdır. Bir çok 

konuda paralel görüĢlere sahip olan taraflar bu konuda aynı fikirde değildir. Halk 

kararların halka danıĢılması gerektiğini belirtirken aynı zamanda gönüllü kiĢi ve 
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kuruluĢlara da yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Halkın 

bunun talep etmesi normaldir. Zaten iyi halkla iliĢkiler katılımla mümkün olabilir. 

Belediye personelinin bu görüĢe sahip olmasının sebebi, daha önce de belirtildiği 

gibi halkla iliĢkilere yönelik bilgisinin yetersiz olmasındandır. Bu kavram belediye 

personeline iyi anlatılmalı, önemi kavratılmalıdır. 

Belediyeye sorunlarıyla, Ģikayetleriyle ilgili olarak en çok sıradan vatandaĢın 

danıĢtığı görülmüĢtür. Bu konuda yönetimin yapması gereken Ģey, kendisine en çok 

baĢvuran grubun beklentilerini iyi tespit etmesi ve beklentilerine yönelik çözümler 

üretebilmesidir. Bu konuda alacağı önlemler kurum imajının olumlu yönde 

algılanmasını sağlayacaktır.  

Belediye personeli belediye hizmetlerini büyük bir oranla yeterli bulmaktadır. 

Oysa halk bu konuda aynı fikirde değildir. Öyleyse belediye halkın bu görüĢünden 

haberdar değildir. Personele göre iliĢki kurulan halk sadece kendilerini ilgilendiren 

konulara ilgi duyar ve sadece bu konularda iĢbirliği yapmaya yatkındır. Söz konusu 

fikrin yanlıĢ olduğu söylenemez. Halk kendisine danıĢılması gerektiğini, iĢbirliği 

yapmayı faydalı bulduğunu belirtse de temsilci olmayı ancak kendisine görev 

verilirse kabul edeceğini belirtiyor. Kendi isteğiyle temsilci olmayı istemiyor.  

Halk, halkla iliĢkiler çalıĢmalarını yetersiz bulurken belediye personeli o 

kadar da yetersiz bulmadığını belirtiyor. Bu arada bir iletiĢim noksanlığı olduğunun 

göstergesidir. Bilgi toplamaya yönelik çalıĢmaların arttırılması ile aradaki iletiĢim 

problemi aĢılabilir. 

Belediye hizmetlerini yetersiz bulan halka  yeterli hale gelmesi için ne yaptığı 

sorusu yöneltildiğinde tepkisini bir Ģekilde ortaya koyduğunu belirtmiĢtir. Bu yıllara 

oranla geliĢme göstermiĢ bir tutumdur. Yıllar öncesinde yapılan araĢtırmalarda 

halkın büyük bir kısmının  tepkisiz kalmayı tercih etmesine rağmen bugün artık buna 

yönelik tutum değiĢmiĢtir. Halk memnun olmadığı durumlarda belediyenin ilgisini 

çekme çabası içerisine girmektedir. Bununla birlikte hala tepkisiz kalmayı tercih 

eden bir grup vardır. Bu grubu da tepki vermeye yönlendirebilmek gerekir. Bunun 

mümkün olabilmesi ancak belediyenin  halkla iliĢkilere yönelik çabalarının artması 

ve eğitim düzeyinin daha da yükselmesi gerekmektedir.  
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Ne halk ne belediye halkla iliĢkileri yeterli derecede tanımamakta ve önemini 

farkına varamamaktadır. Halkla iliĢkiler yönündeki aksamalar da bunun üzerine 

binmektedir. Diğer taraftan halkın belediyeye ve mevzuata yönelik bilgisinin 

yetersizliği de eklenince tamamıyla karmaĢık bir hal ortaya çıkmaktadır.  

Halkın tepkilerin öğrenmek için belediyenin en çok yazılı baĢvurulardan 

yararlandığı belirtilmiĢtir. Ancak tepkileri ölçmenin pek çok yolu vardır. Hem 

internet hem telefon  yoluyla hem de yüz yüze yapılabilecek anketler faydalı araçlar 

olabilir. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte özellikle telefon ve internet üzerinden 

uygulanabilen anketler zaman kaybını önleyeceği gibi durum tespiti konusunda da 

oldukça baĢarı sağlayan yöntemlerdir. Belediye içinde vatandaĢların görebileceği 

noktalara yerleĢtirilen dilek Ģikayet kutuları da iyi bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Tabi ki yüz yüze iletiĢimde alınan tepkiler en güzel yollar arasındadır. Ve bunu 

ölçebilecek derinlikte personele sahip olmak önemlidir. Her noktada karĢımıza 

çıktığı gibi burada da eğitim en önemli noktadır.  

Belediyeye vatandaĢların sadece gereklilik halinde gittiği ortaya çıkmıĢtır. Bu 

halkla iliĢkiler konusundaki eksikliğin bir diğer göstergesidir. Oysa her konuda hiç 

değilse bilgisine baĢvurulacak birimler olan belediyelere vatandaĢın ilgisi daha fazla 

olmalıdır. Bunu sağlamak yine belediyeye düĢer. Belediye tanıma ve tanıtma 

iĢlevlerine daha fazla önem vererek halkın ilgisini çekebilir hatta halkın iĢbirliğine 

yönelik eğilimini arttırabilir. 

Halkla iliĢkiler faaliyetleri içinde yararlanılan pek çok araç vardır. 

Yayınlanan gazeteleri herkesin ulaĢabileceği noktalara yerleĢtirmek gereklidir. 

Duyuru panoları etkili araçlardır. Bunları çok  sayıda ve doğru yerlere yerleĢtirmekle 

halkın hizmetlere dair bilgi alması sağlanabilir. Duyuru panolarının çok sayıda yere 

yerleĢtirilmesi mümkün olamıyorsa afiĢleri kullanmak daha kolay bir çözümdür. Yıl 

sonlarında hazırlanan yıllıklar belediyenin tüm yıl boyunca verdiği hizmetlerin bir 

özeti niteliğindedir. Bu kaynakların vatandaĢlara ulaĢmasını sağlamak gereklidir. El 

ilanları, bildiriler hepsi kullanılabilecek araçlardır. Hizmetin tanıtımı için en doğru 

araç tercih edilmeli ve en verimli biçimde kullanılmalıdır. Son yıllarda internete olan 

ilginin artması belediyelerin de bu yönde hazırlıklar yapmasını gerekli kılmıĢtır. E- 

belediye uygulamalarını  iyi iĢleyen sağlam bir yapı üzerine kurmak ve hızlı geri 
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dönüĢler yapmak önemlidir. Tabi ki telefon mesajları halka en kısa zamanda 

ulaĢmanın en kestirme yoludur. Ġyi Ģekilde kullanmanın yolları aranmalıdır.  

Tüm belediyelerde olduğu gibi Çankaya Belediyesi‟nin de bünyesinde 

kurduğu Beyaz Masa uygulaması halkla iliĢkilerin en yoğun yaĢandığı birimdir. Bu 

birimdeki verimliliği sağlamak için  yüzyüze iliĢkide baĢarıyı sağlamak çok 

mühimdir. Ġnternet ve telefon görüĢmeleri konusunda da çözüm odaklı ve hızlı 

hizmeti yerine getirebilmek gerekir. Bu konuda eğitimlerin sıkça ve güncel tutulması 

sağlanmalıdır.  

Çankaya Belediyesi‟nin bir projesi olarak hayata geçirilen “BaĢkan 

Refakatçileri” oldukça iyi niyetli bir projedir. KuruluĢ amacı sebebiyle halkın 

belediye içinde yanlıĢ baĢvurularını önlemek ve hızlı bir hizmet hedeflenmiĢtir. 

Ayrıca güler yüzlü bir karĢılamanın vatandaĢlar üzerinde olumlu bir etki yaratacağı 

düĢünülmüĢtür. Çok mantıklı güzel bir proje olduğu açık olan  BaĢkan 

Refakatçileri”nin görevlerini anketler sonucunda çok da iyi biçimde yerine 

getiremediği görülmüĢtür. Bunu halkın yanlıĢ baĢvuruları önlemek ve daha iyi 

hizmet alabilmek için danıĢma birimlerini kurmayı önermiĢ olmalarından anlıyoruz. 

Belediyeyle iliĢkide yaĢanan sorunun ana sebebi taraflara sorulduğunda her 

iki taraf  da suçu birbiriyle  paylaĢmaktadır. Hem belediye personeli hem de halk 

bilgisizliğini kabul etmektedir. Bunun yanında birbirlerinin de bilgisizliğinin 

farkında olduklarını belirtmektedirler. Üstelik bir de mevzuata yönelik yine her iki 

tarafında bilgi eksikliği vardır.  Ortada bir karıĢıklık vardır ve bu karıĢıklık sadece 

suçu  kabul etmekle çözümlenemez.  Kalıcı ve etkili bir çözüm için en iyi yol halkla 

iliĢkilere yönelik olarak hem halkın hem belediye personelinin eğitimden geçmesidir. 

Bu konuya  ilgiyi arttırmak ancak bu Ģekilde mümkün olabilir.  

Eğitimin önemli ve en kalıcı çözümü ortaya çıkaracağı gerçeğine çalıĢmanın 

pek çok  yerinde değinilmiĢtir. Halkla iliĢkilere verilen önemin kavranmasıyla halk 

bağlı bulunduğu belediyeyi daha iyi anlayacaktır. Yine aynı Ģekilde halkla iliĢkiler 

uygulamalarına önem vermesiyle belediyenin imajı daha olumlu algılanacak ve 

doğru yürütülen halkla iliĢkiler uygulamaları daha baĢarılı bir belediye sistemine 
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kavuĢulmasını sağlayacaktır. Tüm bunların yanında önemli görülen bazı noktaları 

tekrar vurgulamakta yarar vardır: 

1) Çankaya belediyesi oldukça geniĢ bir kitleye hitap eden bir kuruluĢtur. Bu 

kitleyi memnun edebilmek için halkla iliĢkilere yönelik tanıma ve tanıtma 

iĢlevlerini doğru biçimde yerine getirmesi gereklidir.  

2) Tanıma faaliyetleri yetersizdir. Belediye hizmet götürdüğü halkın 

niteliklerini bilmemektedir. Dolayısıyla beklentilere gerektiği Ģekilde 

cevap verememektedir. 

3) Tanıtma faaliyetleri yetersizdir. Halkla iliĢkilere yönelik çabalarını 

vatandaĢlara aktarmada belediye çalıĢmaları eksiktir. 

4) Halkla iliĢkilerin halka ulaĢmada sağladığı yerin önemi belediye 

tarafından tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Dolayısıyla halkla iliĢkilere 

yönelik çalıĢmalar yetersizdir. 

5) Sunulan hizmetlerin kalitesinin iyileĢtirilmesi ve halka tarafından bunun 

doğru algılanabilmesi için halkın ve yönetimin eğitilmesi, kültür 

seviyesinin yukarılara çekilmesi gerekmektedir. 
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EKLER 

 

ÇANKAYA ĠLÇESĠNDE ĠKAMET EDEN  VATANDAġ ÜZERĠNDE  

UYGULANAN HALKLA ĠLĠġKĠLER ANKETĠ 

 

           

        Ankara, ġubat 2013 

 

Sayın VatandaĢ, 

Bu anket çalıĢması, Çankaya Belediyesi‟nin halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

iĢleyiĢi ile ilgili bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıĢtır. Halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin ve yönetimin, halk ile yönetim iliĢkilerinin iyileĢtirilmesine katkıda 

bulunacağı umulan bu araĢtırma için yardımlarınıza ihtiyacım vardır. 

Toplanan bilgiler, tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacak olup, hiçbir 

kiĢi ve ya makama verilmeyecek ve tarafımdan değerlendirilecektir. Bu sebeple 

ankete isim yazma Ģartı yoktur. 

Çok değerli yardımlarınız için Ģimdiden teĢekkür eder, saygılar sunarım. 

   

Dilber Avcı 
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1)CĠNSĠYETĠNĠZ? 

    A) KADIN B) ERKEK 

2)YAġINIZ? 

    A) 18-20 ARASI B) 21-45 ARASI   C) 46 VE ÜZERĠ 

3)MESLEĞĠNĠZ NEDĠR? 

   A) MEMUR  B) ĠġÇĠ  C)SERBEST MESLEK 

4)MEZUNĠYET DRUMUNUZ NEDĠR? 

   A) ĠLKÖĞRETĠM B) ORTAÖĞRETĠM C)ÜNĠVERSĠTE       D)YÜKSEK LĠSANS VE 

ÜZERĠ 

5)HALKLA ĠLĠġKĠLERDEN NE ANLIYORSUNUZ? 

   A) KARġILAMA- AĞIRLAMA 

  B) BĠLGĠ VERME, HABERDAR ETME 

  C) HALKLA BÜTÜNLEġME 

  D) HALKIN SORUNLARINA ÇÖZÜM GETĠRME, HALKA YARDIM ETME 

  E) BĠLGĠ TOPLAMA 

6) SĠZCE HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ ÖNCELĠKLE NE YAPMALIDIR? 

 A) DUYURMAYA, BĠLGĠ VERMEYE ÖNEM VERMELĠDĠR 

 B) ġĠKAYETLERĠ AZALTMALIDIR 

 C) ĠSTEKLERĠ ÖĞRENMELĠDĠR 

 D) HALKA YARDIMCI OLMALIDIR 

 E) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 

7)BELEDĠYE ALINACAK KARARLARI SĠZE DANIġIYOR MU? 

A)EVET B)HAYIR C)BAZEN 

8) DÜġÜNCE VE ĠSTEKLERĠNĠZĠ BELEDĠYEYE HANGĠ YOLLA DUYURUYORSUNUZ? 

A)TELEFON ARACILIĞIYLA 

B)ĠNTERNET YOLUYLA 

C)KAMUSAL ANKETLER YOLUYLA 

D)BASIN YOLUYLA 
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9) BELEDĠYEYLE ĠġBĠRLĠĞĠNĠN YARARINA ĠNANIYOR MUSUNUZ? 

  A) HĠÇ ĠNANMIYORUM 

  B) BĠRAZ ĠNANIYORUM 

  C) OLDUKÇA ĠNANIYORUM 

  D) KESĠNLĠKLE ĠNANIYORUM 

10) BELEDĠYE - HALK ĠLĠġKĠLERĠNDE YA DA MAHALLĠ ĠDARELERDE HALK 

TEMSĠLCĠSĠ OLARAK GÖREV ALMAK ĠSTER MĠSĠNĠZ? 

  A) ĠSTEMEM 

  B) GÖREV VERĠLĠRSE ĠTĠRAZ ETMEM 

  C) ĠLGĠ DUYDUĞUM KONULARDA GÖREV ALABĠLĠRĠM 

  D) HER KONUDA GÖREV ALABĠLĠRĠM 

11)BELEDĠYEYLE ĠYĠ ĠLĠġKĠLER KURULMASINDA BAġLICA ENGEL 

AġAĞIDAKĠLERDEN HANGĠSĠDĠR? 

  A) GÖREVLĠLERĠN ĠSTEKSĠZ TUTUMLARI VE ĠLGĠSĠZLĠKLERĠ 

  B) HALKIN ĠSTEKSĠZ VE ĠLGĠSĠZ DAVRANMASI 

  C) GÖREVLĠLERLE HALKIN FARKLI TUTUM VE DAVRANIġLARI 

  D) AġIRI MERKEZĠYETÇĠLĠK VE SIKI MEVZUAT 

12)BELEDĠYE HĠZMETLERĠNĠN KARARLAġTIRILMASI VE SUNULMASINDA 

ĠNĠSĠYATĠF KĠMDE OLMALIDIR? 

  A)BELEDĠYE HĠZMETLERĠ KAMU GÖREVĠ OLDUĞUNDAN TÜM YETKĠ BELEDĠYEDE 

OLMALIDIR 

  B) KARARLARDA HALKA DANIġILMALIDIR 

  C)GÖNÜLLÜ KĠġĠ VE KURULUġLAR DA BELEDĠYEYLE BĠRLĠKTE YETKĠ VE 

SORUMLULUK ÜSTLENMELĠDĠR 

13)BELEDĠYEYE HANGĠ ZAMAN ARALIKLARIYLA GĠDERSĠNĠZ? 

  A) HĠÇ GĠTMEM 

  B) BĠR ZORUNLULUK OLURSA GĠDERĠM 

  C) ÇAĞIRILIRSAM GĠDERĠM 

  D) HER VESĠLE ĠLE (BĠLGĠ ALMAK VS…) ĠLE GĠDERĠM 
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14)BELEDĠYECĠLĠK VE MEVZUATINA ĠLĠġKĠN NE KADAR BĠLGĠ SAHĠBĠSĠNĠZ? 

  A) NET BĠR BĠLGĠM YOK 

  B) GENEL BAZI BĠLGĠLERĠM VAR 

  C) BĠLGĠLERĠM GÜNLÜK YAġANTIM ĠLE SINIRLI 

  D) YETERLĠ DERECEDE BĠLGĠ SAHĠBĠYĠM 

15)ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE KOLAYCA BAġVURABĠLĠYOR VE ONLARLA 

GÖRÜġEBĠLĠYOR MUSUNUZ? 

  A) EVET 

  B) HAYIR 

16)ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERLE ĠLĠġKĠ KURMADA EN ÇOK HANGĠ YOLU 

SEÇERSĠNĠZ? 

  A) YÜZYÜZE GÖRÜġME 

  B) TELEFONLE GÖRÜġME 

  C) ĠNTERNET YOLUYLA ĠLETĠġĠME GEÇME (E-MAIL) 

  D) POSTA YOLUYLA ĠLETĠġĠME GEÇME 

  E) ARACI KULLANARAK ĠLĠġKĠ KURMA 

17)BELEDĠYE ĠLE ĠLĠġKĠLERĠNĠZDE YANLIġ BAġVURDUĞUNUZ BĠRĠMLER OLUYOR 

MU? 

  A) EVET B) HAYIR C) BAZEN 

18)SĠZCE BU YANLIġ BAġVURUNUN EN ÖNEMLĠ SEBEBĠ NEDĠR? 

  A) ÖN BĠLGĠ VERECEK BĠRĠMLERĠN YOKLUĞU 

  B) GÖREVLĠLERĠN ĠLGĠSĠZLĠĞĠ 

  C) GÖREV VE YETKĠLERĠN BELĠRSĠZLĠĞĠ 

  D) BU KONUDA YETERLĠ BĠLGĠ SAHĠBĠ OLMAMAM 

19)YANLIġ BAġVURUNUN ÖNLENEBĠLMESĠ ĠÇĠN ÖNERĠLERĠNĠZ NELERDĠR? 

  A) DANIġMA BĠRĠMLERĠNĠN KURULMASI 

  B) GĠRĠġLERDE YÖNLENDĠRĠCĠ PANOLARIN BULUNMASI 

  C) SEKRETERLĠK HĠZMETLERĠNĠN DAHA ĠYĠ YÜRÜTÜLMESĠ 

  D) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 
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20)BĠLGĠ ALABĠLMEK ĠÇĠN EN ÇOK HANGĠ YOLU KULLANIYORSUNUZ? 

  A) YÜZYÜZE ĠLĠġKĠ 

  B) YAZILI YOL (POSTA, FAX) 

  C) ARACI KULLANMA 

  D) ĠNTERNET 

21)SĠZCE BELEDĠYENĠN HALKLA ĠLĠġKĠLER ÇALIġMALARI YETERLĠ MĠ? 

  A) ÇOK YETERLĠ 

  B) YETERLĠ 

  C) YETERSĠZ 

22)HĠZMETLERĠ YETERSĠZ BULUYORSANIZ, YETERLĠ HALE GELMESĠ ĠÇĠN NE 

YAPIYORSUNUZ? 

  A) ĠLGĠLĠLERLE YÜZYÜZE ĠLETĠġĠME GEÇME 

  B) YAZLIL BAġVURU 

  C) ġAHSĠ TAKĠP 

  D) YÖNETĠġĠM (YÖNETĠMLE ĠLĠġKĠYE GEÇME) 

  E) HĠÇBĠR ġEY 

23)BELEDĠYE, HĠZMETLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ EYLEM VE ĠġLEMLERĠNĠ KAMUOYUNA 

ÖNCEDEN AÇIKLIYOR MU? 

  A) ÖNCEDEN AÇIKLAMIYOR 

  B) SINIRLAYICI EYLEM VE ĠġLEMLERĠ AÇIKLIYOR 

  C) HALKLA ĠLĠġKĠLĠ HĠZMETLERĠ AÇIKLIYOR 

  D) HĠÇ BĠR ZAMAN AÇIKLAMIYOR 

24)BELEDĠYE ĠLE ĠLĠġKĠLERĠNĠZDE ARACI KULLANIYOR MUSUNUZ? 

  A) ÇOK SIK 

  B) BAZEN 

  C) HĠÇ KULLANMAM 

25)BELEDĠYEDE ĠġLERĠNĠZĠ ĠZLERKEN GÖREVLĠLERLE TATRIġIR MISINIZ? 

  A) EVET 

  B) BAZEN 

  C) HAYIR 
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26)HĠZMETLERLE ĠLGĠLĠ ġĠKAYETLERDEN ÜST YÖNETĠM HABERDAR OLUYOR 

MU? 

  A) EVET 

  B) VATANDAġIN ÖZELLĠĞĠNE GÖRE DEĞĠġĠYOR 

  C) SADECE ÖNEMLĠ OLAYLARDAN HABERDAR OLUYORLAR 

  D) HĠÇ BĠR ZAMAN HABERDAR OLMUYORLAR 

27)BELEDĠYE ĠLE ĠLĠġKĠLERDE EN ÖNEMLĠ SORUN NEDĠR? 

  A) MEVZUAT 

  B) HALKIN BĠLGĠSĠZLĠĞĠ 

 C) PERSONELĠN BĠLGĠSĠZLĠĞĠ 
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       Ankara, ġubat 2013 

 

 

Sayın Görevli, 

Bu anket çalıĢması, Çankaya Belediyesi‟nin halkla iliĢkiler faaliyetlerinin 

iĢleyiĢi ile ilgili bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıĢtır. Halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin ve yönetimin, halk ile yönetim iliĢkilerinin iyileĢtirilmesine katkıda 

bulunacağı umulan bu araĢtırma için yardımlarınıza ihtiyacım vardır. 

Toplanan bilgiler, tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacak olup, hiçbir 

kiĢi ve makama verilmeyecek ve tarafımdan değerlendirilecektir. Bu sebeple ankete 

isim yazma Ģartı yoktur. 

Çok değerli yardımlarınız için Ģimdiden teĢekkür eder, saygılar sunarım. 

 

Dilber Avcı 
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1)CĠNSĠYETĠNĠZ? 

    A) KADIN B) ERKEK 

2)YAġINIZ? 

    A) 18-20 ARASI B) 21-45 ARASI   C) 46 VE ÜZERĠ 

3)ÇALIġTIĞINIZ MÜDÜRLÜK VE BĠRĠMĠNĠZĠN ADI? 

 

4)MEZUNĠYET DRUMUNUZ NEDĠR? 

   A) ĠLKÖĞRETĠM B) ORTAÖĞRETĠM C)ÜNĠVERSĠTE       D)YÜKSEK LĠSANS VE 

ÜZERĠ 

5)HALKLA ĠLĠġKĠLERDEN NE ANLIYORSUNUZ? 

   A) KARġILAMA- AĞIRLAMA 

   B) BĠLGĠ VERME, HABERDAR ETME 

   C) BĠLGĠ TOPLAMA 

   D) PERSONEL SORUNLARINI ÇÖZME VE YARDIM  

   E) HALKLA BÜTÜNLEġME 

   F) HALKIN SORUNLARINI ÇÖZME VE YARDIM 

6) SĠZCE HALKLA ĠLĠġKĠLERĠ ĠYĠLEġTĠREBĠLMEK ĠÇĠN HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ 

ÖNCELĠKLE NE YAPMALIDIR? 

   A) DUYURMAYA, BĠLGĠ VERMEYE ÖNEM VERMELĠDĠR 

   B) ġĠKAYETLERĠ AZALTMALIDIR 

   C) ĠSTEKLERĠ ÖĞRENMELĠDĠR 

   D) SEMPATĠ TOPLAMALIDIR 

   E) HALKA KATKI SAĞLAMALIDIR  

   F) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 

7)ÇANKAYA ĠLÇESĠNE SUNDUĞUNUZ BELEDĠYECĠLĠK HĠZMETLERĠNĠ YETERLĠ 

BULUYOR MUSUNUZ? 

  A) EVET 

  B) OLDUKÇA 

  C) HAYIR 
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8)HALKA YÖNETSEL KONULARDA ALINACAK  KARARLARIN YÖNÜYLE ĠLGĠLĠ 

OLARAK DANIġMAYI YARARLI BULUYOR MUSUNUZ? 

   A) ÇOK YARARLI BULUYORUM 

   B) YARARLI BULUYORUM 

   C) ÖNEMLĠ BĠR YARARI OLACAĞINI DÜġÜNMÜYORUM 

   D) HAYIR, YARARLI BULMUYORUM 

9)VATANDAġLAR, SĠZE KOLAYCA, BĠR ENGEL OLMAKSIZIN ULAġABĠLĠR, SĠZĠNLE 

GÖRÜġEBĠLĠR MĠ? 

   A) EVET 

   B) HAYIR 

10) SĠZE HANGĠ YOLLA BAġVURULMASINI ĠSTERSĠNĠZ? 

   A) ġAHSĠ BAġVURU (YÜZYÜZE) 

   B) TELEFON ARACILIĞIYLA 

   C) YAZILI OLARAK 

   D) ĠNTERNET YOLUYLA 

   E) ARACI KULLANARAK 

11)SĠZE EN ÇOK HANGĠ GRUP DANIġIR? 

   A) SIRADAN VATANDAġ 

   B) Ġġ ADAMLARI 

   C) SĠYASAL NĠTELĠKLĠ KĠġĠLER 

   D) KAMU GÖREVLĠLERĠ 

12)ĠLĠġKĠ KURDUĞUNUZ HALK AġAĞIDAKĠ ÖZELLĠKLERĠN HANGĠSĠNE UYGUN 

DÜġMEKTEDĠR? 

  A)HALK BELEDĠYEDEN GELEN HER TÜRLÜ ĠġBĠRLĠĞĠ ÖNERĠSĠNĠ BENĠMSEYEN BĠR 

TUTUM ĠÇERĠSĠNDEDĠR VE HER KONU ĠLE ĠLGLĠDĠR 

 B) HALK SADECE DOĞRUDAN KENDĠSĠYLE ĠLGĠLĠ KONU VE ĠġLERDE ĠġBĠRLĠĞĠNE 

YATKINDIR 

 C) HALK HĠÇ BĠR KONU ĠLE ĠLGLĠ DEĞĠLDĠR. ĠġBĠRLĠĞĠ YA DA BELEDĠYEYE YARDIM 

ETMEK GĠBĠ BĠR NĠYETĠ YOKTUR. 
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13)BELEDĠYECĠLĠK HĠZMETLERĠNĠN KARARLAġTIRILMASI VE SUNULMASINDA 

ĠNĠSĠYATĠF KĠMDE OLMALIDIR? 

    A)BELEDĠYE HĠZMETLERĠ KAMU GÖREVĠ OLDUĞUNDAN TÜM YETKĠ BELEDĠYEDE 

OLMALIDIR 

    B) DANIġMA DÜZEYĠNDE HALK DEVREYE SOKULABĠLĠR 

   C) BELĠRLĠ VE SINIRLI KONULARDA HALK DEVREYE SOKULABĠLĠR 

   D) BAZI KONULARDA SINIRLI DA OLSA, HALKA VE TEMSĠLCĠLERĠNE YETKĠ VE 

SORUMLULUK VERĠLEBĠLĠR. 

14)BELEDĠYE ĠÇĠNDE YANLIġ BAġVURU YAYGIN MIDIR? 

  A) ÇOK YAYGINDIR 

  B) BAZEN OLUR 

  C) ÇOK AZ OLUR 

  D) YAYGIN DEĞĠLDĠR 

15)SĠZCE BU YANLIġ BAġVURUNUN EN ÖNEMLĠ SEBEBĠ NEDĠR? 

  A) ÖN BĠLGĠ VERECEK BĠRĠMLERĠN YOKLUĞU 

  B) GÖREVLĠLERĠN VATANDAġLARA GEREKLĠ ĠLGĠYĠ GÖSTERMEMESĠ 

  C) KĠġĠSEL GÖRÜġMEDE DĠRETME VE HALKIN BĠLGĠSĠZLĠĞĠ 

  D) GÖREV VE YETKĠLERĠN BELĠRSĠZLĠĞĠ 

  E) YETKĠ DEVRĠNĠN YOKLUĞU 

16)YANLIġ BAġVURU ÇOK ZAMAN KAYBINA NEDEN OLUYOR MU? 

  A) EVET 

  B) BAZEN 

  C) HAYIR 

17)SĠZE GÖRE YANLIġ BAġVURU NASIL ÖNLENĠR? 

  A) DANIġMA SERVĠSLERĠ, KARġILAMA BÜROLARI ÖNLEYEBĠLĠR 

  B) GĠRĠġLERE KONULACAK YÖNLENDĠRĠCĠ PANOLAR ÖNLEYEBĠLĠR 

  C) SEKRETERLĠK HĠZMETLERĠNĠN DAHA ĠYĠ YÜRÜTÜLMESĠ ÖNLEYEBĠLĠR 

  D) ÖNLENEMEZ. ÇÜNKÜ HALKIN BĠLGĠSĠ YETERSĠZDĠR 
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18) ÖN BĠLGĠ ALMAK ĠÇĠN VATANDAġ EN ÇOK HANGĠ YOLU KULLANIR? 

  A) YÜZYÜZE ĠLĠġKĠ 

  B) YAZILI YOL 

  C) ARACI KULLANMA 

  D) TELEFON GÖRÜġMESĠ 

  E )ĠNTERNET 

19)BELEDĠYENĠN HALKA ĠYĠ ĠLĠġKĠ KURMA YÖNÜNDEKĠ ÇABALARI YETERLĠ 

MĠDĠR? 

  A) ÇOK YETERLĠ 

  B) YETERLĠ 

  C) YETERSĠZ 

20)HALKIN TEPKĠ VE ELEġTĠRĠLERĠNĠ ÖĞRENMEK ĠÇĠN BELEDĠYE TARAFINDAN 

KULLANILAN ARAÇ VE YÖNTEMLER NELERDĠR? 

  A) YAZILI BAġVURULARDAN YARARLANMA 

  B) VATANDAġLA BELEDĠYE ĠÇĠNDE YÜZYÜZE GÖRÜġME 

  C) BELEDĠYE PERSONELĠYLE ĠLĠġKĠ 

  D) DĠLEK VE ġĠKAYET KUTULARI 

21)BELEDĠYE, HĠZMETLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ EYLEM VE ĠġLEMLERĠNĠ KAMUOYUNA 

ÖNCEDEN AÇIKLIYOR MU? 

  A) ÖNCEDEN AÇIKLAMA YAPILMIYOR 

  B) SINIRLAYICI EYLEM VE ĠġLEMLER AÇIKLANIYOR 

  C) YALNIZCA DOĞRUDAN HALKA SUNULAN HĠZMETLER AÇIKLANIYOR 

  D) HĠÇ BĠR ZAMAN AÇIKLAMA YAPILMIYOR 

22)VATANDAġ ARACI KULLANIR MI? 

  A) ÇOK SIK KULLANIR 

  B) BAZEN KULLANIR 

  C) HĠÇ KULLANMAZ, BUNA GEREK KALMAZ 
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23)EN ÇOK KĠMLER ARACILIK YAPAR? 

  A) SĠYASAL NĠTELĠKLĠ KĠġĠLER 

  B) Ġġ ADAMLARI 

  C) DEVLET MEMURLARI 

  D) AVUKAT VE DANIġMANLAR 

  E) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 

24)EN ÇOK KĠMLER ARACI KULLANIR? 

  A) SIRADAN VATANDAġ 

  B) Ġġ ADAMLARI 

  C) KAMU GÖREVLĠLERĠ 

  D) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 

25)ĠġĠNĠ TAKĠP EDERKEN ÇÖZÜME ULġAMAK ĠÇĠN HALKIN TAVRI NEDĠR? 

  A) TARTIġIR 

  B) ARACI KULLANIR 

  C) RĠCA EDEREK SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIġIR 

  D) DĠĞER (BELĠRTĠNĠZ) 

26)ARACILIK YAPMANIZ ĠSTENĠR MĠ? 

  A) EVET 

  B) HAYIR 

  C) BAZEN 

27)HALKIN ġĠKAYETLERĠNDEN ÜST YÖNETĠM HABERDAR OLUYOR MU? 

  A) EVET 

  B) VATANDAġIN ÖZELLĠĞĠNE GÖRE DEĞĠġĠYOR 

  C) SADECE ÖNEMLĠ OLAYLARDAN HABERDAR OLUYORLAR 

  D) HĠÇ BĠR ZAMAN HABERDAR OLMUYORLAR 

28)BELEDĠYE ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VAR MIDIR? 

  A) EVET 

  B) HAYIR 
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29)BELEDĠYEDE HALKA ĠLĠġKĠLER ÇALIġMALARI NE DÜZEYDEDĠR? 

  A) YETERLĠ VE PALNLI BĠR ĠLĠġKĠ SÜRDÜRÜLMEKTEDĠR 

  B) ĠLĠġKĠLER RASTGELE VE YETERSĠZDĠR 

  C) HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ÖNEMĠ HENÜZ TAM OLARAK ANLAġILMAMIġTIR 

30)BELEDĠYE ĠLE ĠLĠġKĠLERDE EN ÖNEMLĠ SORUN NEDĠR? 

  A) MEVZUAT 

  B) HALKIN BĠLGĠSĠZLĠĞĠ 

  C) PERSONELĠN BĠLGĠSĠZLĠĞĠ 

 D) ĠġLERĠN ÇOKLUĞU 
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ÖZET 

AVCI, Dilber. Belediyelerde Halkla ĠliĢkiler Uygulamaları ve Çankaya 

Belediyesi Örneği, Master Tezi, Ankara, 2013. 

 “Belediyelerde Halkla ĠliĢkiler  Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi” 

baĢlıklı çalıĢmada belediyelerin ana iĢlevi olarak kabul edilmesi gereken halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü üzerinde durulmuĢ ve bu faaliyetler 

dizininin kurum imajı üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Günümüz dünyasının ekonomik, teknolojik ve sosyolojik açıdan hızlı 

değiĢimler geçirdiği düĢünülürse, halkla doğrudan iliĢkisi bulunan belediyelerin bu 

değiĢimlerden nasıl etkilendiğini, bu süreci nasıl yönettiğini tespit etmek gereklidir.   

Tüm dünyada halkla iliĢkiler kavramı hızla önem kazanmaktadır. Kurumların 

imajlarının olumlu algılanmasını sağlamaları iyi yürütülen halkla iliĢkiler 

uygulamaları ile mümkün olabilmektedir.  

ÇalıĢmada Çankaya Belediyesi örneği üzerinden gidilerek belediyelerde 

mevcut halkla iliĢkilerin durumu saptanmaya çalıĢılmıĢ ve Çankaya  Belediyesi 

personeline ve Çankaya ilçesinde ikamet eden vatandaĢlara yönelik iki ayrı anket 

çalıĢması yapılmıĢtır. Anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiĢ ve sonuçlara 

yönelik yorumlamalarda bulunulmuĢtur. Sonuçlardan yola çıkılarak kurum imajının 

olumlu algılanmasını sağlamanın yolları üzerine önerilerde bulunulmuĢtur. 

ÇalıĢma yaklaĢık 1 yıl içerisinde tamamlanmıĢtır. Bu süre içerisinde 

üzerimden akademik ve psikolojik desteğini eksik etmeyen çok sevgili hocam Prof. 

Dr. Halil  Ġbrahim Ülker‟e teĢekkürü borç bilirim. Kıymeti paha biçilemez.  

ÇalıĢmam boyunca manevi desteklerini  her an yanımda hissettiğim aileme ve elbette 

anket çalıĢmam öncesinde iznine baĢvurduğum Çankaya  Belediye  BaĢkanı Sayın 

Bülent Tanık‟a çalıĢmama alakalarından ve nezaketlerinden dolayı çok teĢekkür 

ederim. 

    Dilber AVCI 
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ABSTRACT 

 AVCI, Dilber.Public Relations Practices in Municipalities And The Case 

Of Cankaya Municipality, Master‟s Thesis, Ankara, 2013. 

  It dwells on how  municipalities undertake public relation activities, which 

should be considered as their main function, in the study titled “Public Relation 

Practices in Municipalities and The Case of Municipality of Çankaya” and  quests 

the influence of these series of activities on institutional image. 

 Considering that our recent World has been going through rapid 

transformations economically, tecnologically and sociologically, it requires 

identifying how municipalities which have direct relations with people are affected 

by these transformations and how they manage this process.  

 The concept of public relations quickly takes on a new significance all over 

the World. To ensure a positive perception of institutional image is possible by good 

public relation practices.   

   Based on Çankaya Municipality example, it serves to determine current 

situation of public relations in municipalities and two separate surveys, one for 

Çankaya Municipality personnel and the other for Çankaya residents were 

conducted. The survey results were analysed by the “SPSS” program and interpreted. 

Based on outcomes, recommendations were made on the ways to ensure positive 

perception of institutional image. 

 This study lasted a year. I owe to thank my dear professor, Prof. Dr. Halil  

Ġbrahim Ülker who made his support available throughout this period. His support is 

invaluable. I kindly thank to my family who I feel their support any given time and 

certainly to Mr. Bulent Tanık, Mayor of Çankaya who I consult his consent for his 

close attention and his courtesy. 

 

                 Dilber AVCI 
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