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ÖNSÖZ 

Tüm Dünya'da giderek güçlenmekte olan yerel yönetimle¬ 

rin, demokratik değerleri gerçekleştirme amacının yanısıra, 

kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasında 

da önemli görevler yüklendikleri görülmektedir. 

Türkiye'de de hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucu 

büyüyen şehirlerin sorunlarının çözümünde, yerel yönetim 

kuruluşlarının ve bunlardan en önemlisi belediyelerin güçlü 

ve etkili hale getirilmesi için yasal ve kurumsal düzenleme¬ 

lerin biran önce gerçekleştirilmesi ihtiyacı daha fazla 

hissedilir hale gelmiştir. 

Yönetime katılma, yönetimde açıklık, halkın yönetime 

ilişkin işlem ve formaliteler hususunda aydınlatılması gibi 

)>irçok kavram ve etkinliklerle içiçe olan halkla ilişkile¬ 

rin, yerel yönetimlerin dikkate alması gereken bir yönetim 

anlayışı olarak önemi daha da artmaktadır. 

Bu çalışmanın, yerel yönetimlerdeki bu yeni yaklaşım 

tartışmalarına katkısı da amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın, uzmanlık tezi olarak hazırlanmasında ve 

yayın haline getirilmesine kadar olan her aşamada gösterdik¬ 

leri destek ve katkılar için. Sosyal Planlama Genel Müdürü 

Sayın İsmail KARAMAN'a, Müsteşarlık Müşaviri Sayın Dr. İlhan 

DÜLGER'e ve çalışmanın yazımı ve düzeltilmesindeki titiz 

gayret ve emeği için Sayın Mehmet ÖCAL'a teşekkürlerimi 
sunarım. 
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BÖLÜM : I 

KONU VE YÖNTEM 

A- ÇALIŞMANIN KONUSU: 

Tez çalışmasının konusu "Belediyelerde Halkla İlişki¬ 

ler" dir. 

B- ÇALIŞMANIN GEREĞİ VE AMACI : 

Kalkınmanın sürdürülmesi ve refahın artırılması 

amacıyla hükümetlerin politika oluşturmaları ve bunları 

uygulamaya aktarmalarında ülkedeki kamu yönetimi anlayışının 

rolü ve önemi büyüktür. Hızlı, etkili ve verimli işleyen bir 

kamu yönetimi sisteminin varlığı, kalkınma planlarının ve 

hükümet programlarının hedeflenen amaçlara ulaşmasında en 

önemli etkendir. Bundan dolayıdır ki, ülkemizde uzun bir 

geçmişi bulunan idare reform düşüncesi ve çalışmaları, 

Planlı Kalkınma Dönemi'nde giderek artmıştır. Gerek hükümet 

programları, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 

gerekse idari reform çalışmalarında iyi işleyen bir idari 

yapının oluşturulması zorunluluğu sürekli dile getirilmiş¬ 

tir. İyi işleyen bir kamu yönetimi sisteminin oluşturulması 

meyanında ise, halkla ilişkilerin devlet açısından geçerli 

boyutuna devlet-vatandaş ilişkilerine, özel bir önem 

verilmiştir. 

Bütün Dünya1 da demokratik gelişmeler ve kamu yönetimin¬ 

de etkinlik sağlama amacının ortak bir sonucu olarak 

belirginlik kazanan bir husus, merkeziyetçiliğin azaltılarak 
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yerel yönetimlere yetki devrinin artırılması ve sonuçta 

yerinden yönetime daha fazla ağırlık verilmesidir. 

Merkeziyetçi yönetim tarzının son iki yüz yılda giderek 

ağırlığını artırdığı ülkemizde de, son yıllarda yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi yönünde fikirlerin ifade 

edildiği görülmektedir. Ülkemizde en önemli yerel yönetim 

kuruluşu olan belediyelerin yetki ve kaynak donanımlarının 

yeterli hale getirilmesi çalışmaları ve bu konudaki 

tartışmalar artmaktadır. Nitekim 1980 yılından sonra, 

belediyelere genel bütçeden daha fazla pay verilmesine ve 

belediyelerin özgelirlerinin artırılmasına ilişkin düzenle¬ 

melerin yanısıra, büyükşehir belediyeleri ve il özel 

idareleri ile ilgili yeni hukuki ve mali düzenlemeler 

getirilmiştir. Halen belediyeler, il özel idareleri ve 

köylere ilişkin olarak hazırlanan yasa tasarıları üzerindeki 

çalışmalar sürmektedir. 

Ancak, Türkiye güçlü ve özerk yerinden yönetimi gerçek¬ 

leştirecek aşamada yerel yönetimlere yer veren bir idari 

yapılanmaya henüz sahip değildir. Fakat yönetimin demokra¬ 

tikleştirilmesi eğilimleri kuvvetlenmektedir ve bu demokra¬ 

tikleşmenin en kolay sağlanabileceği kamu yönetimi kurumu, 

fonksiyonları nedeniyle, belediyecilik kurumu olarak 

görülmektedir. Ayrıca, Türkiye, artan nüfus ve şehirleşme 

ile belediyelere yüklenen yeni yerel hizmet taleplerini de 

karşılayacak şekilde, belediyelere artan oranlarda aktarılan 

kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlama sorunuyla 
karşı karşıyadır. 
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Demokratikleşme ve etkili hizmet talebi, kurum'ların 

teşkilat yapılarını ve işleyiş tarzlarını gözden geçirmele¬ 

rini gerektirir. Her kurumda işletilmesi gereken klasik 

yönetim süreçlerine (planlama, örgütleme, koordinasyon, 

bütçeleme, görevli yönetimi, denetim vb), bugün yenileri 

eklenmektedir. Bunlardan birisi iletişim sürecidir ve 

iletişim sürecinin geliştirilmesi bakımından "halkla ilişki- 

ler"e önemli bir rol yükienebilmektedir. Belediyelerin, 

doğrudan halka ulaşmak durumunda olan demokratik kuruluşlar 

olmaları gereği dolayısıyla, belediyelerde "halkla ilişki¬ 

ler" anlayışı, belediyelerin yeniden düzenlenmesinde bütün 

yönetim süreçlerinin yeniden yapılanmasını etkileyecek 

önemde bir bakış açısı değişikliğini getirebilecek güçte 

olabilmektedir. 

Bu çerçeve içinde, demokratikleşme eğilimlerini de 

değerlendirerek, belediyelerin, halkın talep ve ihtiyaçları¬ 

na doğrudan ulaşma, önerilerini derleme, kendi yöntem ve 

sorunlarını aktarma ve halkın denetiminden yararlanma 

yoluyla hizmet sunumu ve kaynak kullanımında etkinliği 

arttırma yollarının araştırılması bu çalışmanın sorun 

alanını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de belediyelerin halkla 

ilişkiler hizmetlerinin yerini ve önemini ortaya koymak; 

belediyelerin halkla ilişkiler hizmetleri açısından durumunu 

araştırma bulgularından da yararlanarak tesbit etmek, 

belediyelerin halka ulaşmasının ve belde halkının belediyeyi 

denetlemesinin bir aracı olarak halkla ilişkilerin, belediye 
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hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artmasında nasıl bir 

rol üstlenebileceğini açıklamak ve bu konuda ne gibi 

düzenlemeler yapılabileceği hakkında öneriler geliştir¬ 

mektir . 

Çalışmanın hipotezi, halkla ilişkiler aracının uygun 

yöntemlerle geliştirilmesi yolu ile belediyelerde demokratik 

katılımın, hizmet ve kaynak etkililiği ve verimliliğinin 

artacağıdır. 

C- ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI : 

Çalışmada, Türkiye'nin bugünkü yönetim yapısı içinde 

merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin mevcut durumu mevcut 

kanunlar ve yapı içinde esas alınmıştır. Bu yapının ve 

kanunların gereğince işletilmesi halinde demokratikleşme 

yönünde halkla ilişkilerin nasıl daha etkili olarak 

kullanılabileceği araştırılmıştır. Kısa ve orta vadede 

merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin arasındaki ilişkile¬ 

rin temelde fazla bir değişikliğe uğramayacağı kabul 

edilmiştir. 

Belediyelere daha fazla yetki devri ve yerinden yönetim 

konuları ile bu iki alanda halkla ilişkilerin gerektireceği 

ilave boyutların ayrı birer çalışma konusu olmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada yönetim yaklaşımı 

değişikliği konularının incelenmesine de girilmemiştir. 

Çalışmanın konu bakımından sınırlandırılmasında dikkat 
edilen husus, belediyelerin genel yapı, özellik ve 
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sorunlarına, halkla ilişkiler hizmetlerine etkileri 

ölçüsünde değinilmesidir. 

Çalışmada, belediyelerde halkla ilişkiler konusu, 

bugünkü yönetim sistemi içinde etkinliğin ve verimliliğin 

artırılması, demokratik diyalog ve halkın belediye hizmet¬ 

lerini denetiminin artırılması yönleriylfâ incelenmiştir. 
« 

Çalışma, Türkiye'deki belediyelerin geneline ilişkin 

değerlendirmelerde bulunmakla birlikte, günün şartları 

gereği belediyelerin yüklenmekte oldukları yeni fonksiyonla¬ 

rı ve değişimin yönünü işaret etmeleri bakımından il 

belediyeleri ile büyük kent belediyeleri ağırlıklı olarak 

gözönünde bulundurulmuştur. 

D- ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ : 

Çalışmada, literatür taraması, mevzuat incelemesi 

yapılmış ve bu konuda yaptığımız alan araştırmasının 

bulgularından yararlanılmıştır. Ayrıca, yardımcı bir teknik 

olarak gözlem ve görüşmelere, Ankara Büyük Şehir Belediye¬ 

si' nin yürüttüğü halkla ilişkiler hizmetleri konusunda 

başvurulmuştur. 

Literatür taramasında, Türkçe olarak halkla ilişkiler 

ve belediyelerde halkla ilişkilerle ilgili yayınlanmış 

eserlerin pek çoğuna ulaşılmış, yabancı dilde (İngilizce) 

yazılmış bazı eserlere konumuz ile ilişkisi çerçevesinde 

müracaat edilmiştir. 
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Mevzuat olarak, belediyelerle ilgili genel hususları 

düzenleyen kanunların (1580, 3030 ve 2464 sayılı Kanunlar 

vb.) yanısıra, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

3046 sayılı Kanun, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun, Basın Yayın ve Enformasyon 

Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 231 sayılı 
* 

Kanun Hükmünde Kararname, Dilekçe Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ve Anayasa'nm ilgili hükümleri incelenmiş¬ 

tir. 

Alan araştırmasına ise, DPT bünyesinde tarafımızdan 

yürütülen ve henüz yayınlanmamış kamu yönetiminde halkla 

ilişkiler konusundaki geniş bir anket çalışmasının, 

belediyelerde halkla ilişkilerle ilgili bilgi ve bulguları 

temel teşkil etmiştir. Bulgulara çalışma kapsamında değer¬ 

lendirilmek suretiyle yer verilmiştir. 

Sözkonusu geniş anket, "Kamu Kurumlarında Halkla 

İlişkiler Birimleri Araştırması" dır. Bu çalışmanın 

hazırlıkları 1990 yılı içinde başlamıştır. 1990 Yılı Progra¬ 

mı ' nda yer alan "Devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesi açısından, kurumların halkla ilişkiler 

birimleri yeniden reorganize edilerek etkin hale getirilmesi 

çalışmalarına başlanacaktır" tedbiri, araştırmaya dayanak 

teşkil etmiştir. Tedbirde sözü edilen, yeniden düzenlemenin 

yönünü, boyutlarını, kapsamını ve yöntemini belirlemeye 

yardımcı olmak üzere bir araştırma yapılması hedeflenmiştir. 

Bu meyanda, Türk kamu yönetiminin merkez kuruluşları içinde 

yer alan bakanlıklar, genel ve katma bütçeli idarelerle, 
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özerk kuruluşlar ve bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin 

merkez örgütlerini, üniversite rektörlüklerini, valilikler 

ve il belediyelerini kapsayan geniş bir anket uygulaması 

sonuçlandırılmıştır. 10 bölümden ve alt sorularıyla birlikte 

yaklaşık 70 sorudan oluşan 16 sayfalık anket formu 1990 yılı 

Nisan ayında DPT tarafından hazırlanan bir kapak yazısı 

ekinde posta ile kamu kurumlarına gönderilmiş ve cevaplar da 

aynı yöntemle alınmıştır. 

Anketin hazırlık safhasından itibaren geniş bir kaynak 

taramasından yararlanarak sorun alanları belirlenmiştir. 

İlgili öğretim üyeleri, uzmanlar ve uygulamacılarla görüşme¬ 

lerde bulunulmuş, ortaya çıkan yorum ve önerilerden soru 

kağıdı hazırlanmasında yararlanılmıştır. Hazırlanan soru 

kağıdı birkaç örnek üzerinde sınandıktan sonra düzeltilmiş 

ve nihai soru kağıdı elde edilmiştir. Başlangıçta toplam 258 

kuruluşa anket kağıdı gönderilmiş, devlet bakanlarının anket 

kağıtlarını bağlı ve ilgili kuruluşlara da gereği için 

iletmeleri sonucunda ankete cevap veren kamu iktisadi 

kuruluşları ve kamu bankaları ile bu sayı 274'e ulaşmıştır. 

Ankete 208 kuruluş cevap vermiştir ki bu, başlangıçta 

kendilerine anket gönderilen kuruluş sayısı dikkate 

alındığında yaklaşık yüzde 80'lik, 274 kuruluş dikkate 

alındığında yüzde 75'lik bir geri dönüş oranını ifade 

etmektedir. Ankete cevap veremeyenlerin bir bölümü yazıyla, 

bünyelerinde halkla ilişkiler hizmetini yürütmekle görevli 

özel bir birimleri bulunmadığını ve bu hususta herhangi bir 

birimin de görevlendirilmediğini belirterek soruları 
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cevaplayamadıklarını bildirmişlerdir. Anket kağıtlarını 

dolduran kimi kuruluşların cevapları ise, anketin geçerlik 

ve güvenirliğini sağlamak konusunda duraksamalara neden olan 

eksik ve yanlış bilgilerle doldurulmaları nedeniyle değer¬ 

lendirme dışı tutulmuşlardır. 

Sonuçta, 167 kurumun cevapları kodlanmak suretiyle 

bilgisayara yüklenmiş, veriler kurum türlerine göre 6, genel 

ortalamaları kapsayan 1 olmak üzere, 7 gruplu yüzde 

dağılımlar şeklinde ortaya konulmuşlardır. Kurum türlerine 

göre oluşturulan grupların kapsadığı halkla ilişkiler birimi 

sayısı ve genel toplam içindeki yüzdeleri aşağıda veril¬ 

mektedir . 

TABLO : Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Birimleri 
Araştırmasında Anketleri Değerlendirmeye Alınan 
Kuruluşların Kurum Türlerine Göre Sayı ve Yüzde 
Dağılımları 

GRUPLAR 

KAPSADIĞI HALK¬ 
LA İLİŞKİLER 
BİRİMİ SAYISI 

GENEL TOPLAM 

İÇİNDE AĞIRLIĞI 
(YÜZDE DAĞILIMI) 

Bakanlıklar 
KİT'ler ve Kamu Bankaları 
Diğer Merkez Kuruluşları 
Üniversiteler 
Valilikler 

Belediyeler 

15 
25 
20 
20 
48 
39 

9 
15 

12 
12 
29 
23 

TOPLAM 167 100 

Bu çalışmanın kapsamına, yukardaki tablonun en alt 

sırasında yer alan "belediyeler" satırı dahildir. Kendile¬ 

rine soru kağıdı gönderilen 71 İl belediyesinden 49'u ankete 

cevap vermiştir; bu rakam, il belediyelerinde yaklaşık yüzde 



70'lik bir katılımı işaret etmektedir. Ankete cevap veren 49 

il belediyesinin, o tarihte mevcut toplam belediye sayısına 

oranı yüzde 2.40'dır. Cevapları geçerli bulunarak bilgisayar 

değerlendirmesine alman 3 9 il belediyesinin o tarihte 

mevcut toplam belediye sayısına oranı yüzde 1.90, sadece il 

belediyelerine oranı ise yüzde 55'dir. 

Çalışmanın yazılı takdimi ise şu sıra ile yapılmakta¬ 

dır: 

Birinci Bölüm, konu ve yöntemle ilgili hususları 

kapsamaktadır. 

İkinci Bölüm'de halkla ilişkiler kavramının tanımı 

ilgili kavramlarla benzerlik ve farklılarıyla birlikte ele 

alınmakta, halkla ilişkilerin kapsamı ve niteliği ile amaç 

ve araçları. Dünyadaki gelişimleri ile ortaya konulmaktadır. 

Türkiye'deki belediyelerin halkla ilişkiler hizmetle¬ 

rinin yapısını ve sorunlarını kavrayabilmek bakımından, 

çalışmanın üçüncü bölümüne konunun Türk kamu yönetimindeki 

tarihi boyutlarına kısa bir değinme ile girilmiştir. Üçüncü 

Bölüm'de Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler hizmetleri¬ 

nin gelişimi ve sorunları; hükümet programları, kalkınma 

planları ve yıllık programlarla, idari reform çalışma 

raporlarının konuya yaklaşımları, belediyelerde halkla 

ilişkiler boyutuyla derlenmiştir. 
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ırdüncü Bölüm'de Belediyelerde halkla ilişkiler ilke, 

politika ve uygulamaları dört alt başlık içinde İncelenmek¬ 

tedir. Önce, yerel yönetimler, demokrasi ve halkla ilişkiler 
arasındaki ortak noktalar ve benzerlikler ele alınmakta, 

halkla ilişkilerin yerel yönetimler açısından önemi ortaya 

konmaktadır. Daha sonra, belediyelerde halkla ilişkiler 

hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınması gereken bazı 

belediyecilik ve halkla ilişkiler ilkelerine yer verilmekte¬ 

dir. Üçüncü olarak, halkla ilişkiler hizmetlerine etkileri 

bakımından Türkiye'deki belediyeciliğin ve belediyelerin 

bazı özellik ve sorunları ele alınıp İncelenmektedir. 

Dördüncü alt başlık olarak, belediyelerde halkla ilişkiler 

hizmetleri bir yönetim fonksiyonu olarak incelenip değerlen¬ 

dirilmekte; Beşinci alt başlık olarak ise, belediyelerde 

halkla ilişkiler uygulamalarında yararlanılan başlıca yöntem 

ve araçlar gruplar halinde ele alınmaktadır. Dördüncü 

bölümün son iki alt bölümünde, önceki sayfalarda hakkında 

bilgi verilen araştırma çerçevesinde elde edilen, 

Türkiye'deki il belediyelerinin halkla ilişkiler hizmetle¬ 
rine dair bulgulardan yararlanılarak açıklama ve yorumlara 

ulaşılmaktadır. 

Sonuç bölümü olarak, tez çalışması kapsamında elde 

edilen bulgulara, Türkiye'de belediyelerde halkla ilişkiler 

hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili bazı değerlendirme 

ve önerilere yer verilmektedir. 
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Kamu kurumlarmda halkla ilişkiler birimleri araştırmasında 

cevapları değerlendirmeye alınan belediyeler ve bu belediyelerde 

halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesiyle görevli birimlerin 

isimleri aşağıda sunulmaktadır: 

BELEDİYENİN ADI 
HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİ 
YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ BİRİMİN ADI 

1.Bursa Büyük Şehir Bid. 
2.Kayseri Büyük Şehir Bid. 
3.G.Antep Büyük Şehir Bid. 
4.İzmir Büyük Şehir Bid. 
5.Adana Büyük Şehir Bid. 
6.Erzurum Belediyesi 
7.Artvin Belediyesi 
8.İsparta Belediyesi 
9.Adıyaman Belediyesi 

10.Ş.Urfa Belediyesi 
11.Kırıkkale Belediyesi 
12.Malatya Belediyesi 
13.Samsun Belediyesi 
14.Diyarbakır Belediyesi 
15.Afyon Belediyesi 
16.K.Maraş Belediyesi 
17.Çanakkale Belediyesi 
18.Eskişehir Belediyesi 
19.Sivas Belediyesi 
20.Mersin Belediyesi 
21.Denizli Belediyesi 
22.Balıkesir Belediyesi 
23.Nevşehir Belediyesi 
24.Karaman Belediyesi 
25.Niğde Beledeyise 
26.Kütahya Belediyesi 
27.Burdur Belediyesi 
28.Rize Belediyesi 
29.Muş Belediyesi 
30.Aydın Belediyesi 
31.Manisa Belediyesi 
32.Edirne Belediyesi 
33.Yozgat Belediyesi 
34.Ordu Belediyesi 
35.Tokat Belediyesi 
36.Tunceli Belediyesi 
37.Mardin Belediyesi 
38.Bayburt Belediyesi 
39.Gümüşhane Belediyesi 

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Halkla İlş . Müdürlüğü 
Basm-Halkla İlişkiler Dai.Bşk.lığı 
Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Halkla İlişkiler Bürosu 
Halkla İlişkiler ve Koordinasyon Md. 
Basm-Yayın ve Halkla İlş .Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Halkla İlş .Müdürlüğü 
Basm-Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Tanıtım Şb. Md.lüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu 
Basm-Yayın ve Halkla İlş. Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Halkla İlş. Müdürlüğü 
Basm-Halkla İlişkiler_Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Halkla İlş. Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Basın-Yayın ve Protokol Dai. Bşk.lığı 
Basm-Yayın ve Halkla İlş. Müdürlüğü 
Basm-Yayın ve Halkla İlş. Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Basın Bürosu 

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
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BÖLÜM : II 

HALKLA İLİŞKİLER: TANIMI, KAPSAMI, NİTELİKLERİ, 

AMAÇ VE ARAÇLARI, TARİHİ GELİŞİMİ 

A- KAVRAMSAL ÇERÇEVE : 

İngilizce "public relations", Fransızca "relations 

publiques" terimlerinin karşılığı olarak "halkla ilişkiler" 

terimi dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir. Kimi yazar-

larca, bu terimin yerine "kamusal ilişkiler" ya da 

"kitlesel ilişkiler" terimleri kullanılmakta, kimi kez de 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yaygınlaşan 

"public affairs" deyiminin karşılığı olarak "kamu işleri" 

teriminin kullanılabileceği belirtilmekte ise de, bu çalış

mada daha yaygın kullanımı sözkonusu olan "halkla ilişkiler" 

terimi benimsenip, kullanılmıştır. 

Sosyal bilimler alanındaki birçok terim gibi, halkla 

ilişkiler teriminin de herkesin üzerinde birleştiği, kesin 

bir tanımı yoktur, neredeyse akademisyen ve uygulayıcı 

sayısı kadar farklı tanımı yapılmaktadır. Bu kadar çok 

tanımın olmasında, hakla ilişkilerin değişik alanları 

kapsaması, çok geniş bir uygulama alanına sahip olması, 
halkla ilişkileri reklamcılık ve propagandadan ayrı tutmak 

isteğine karşın yine de kesin sınırların çizilemeyişi, 

halkla ilişkilerin değişik amaçlara yönelik hizmet veren 

kuruluşlar tarafından uygulanması (1) gibi birçok etkenin 

rolü vardır. "Özel ya da kamu olsun, kuruluşların yapısal 

(1) Metin KAZANCI, "Halkla İlişkiler ve İdari Danışma 
Merkezleri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 
1972, (sh. 11).  ~ 
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görünümleri tek düze olmadığına göre, teşkilat yapıları, 

sosyal politikaları, toplumsal gelişmelere bakış açıları ve 

diğer hususlar birbirinden çok farklılık göstermektedir. 

Bunun sonucu olarak da kuruluşların halkla ilişkiler uzman¬ 

larının bu olguyu tanımlayışları birbirinden farklı olmakta¬ 

dır, çünkü içinde bulundukları uygulama onların bu olguyu 

tanımlayışlarında etkili olacaktır"(2). "Sözlüklerde "Halkla 

İlişkiler'in şu cümlelerle tanımlandığını görürüz: "Kişinin 

ya da bir kurumun halkla ilgisini geliştirme ve anlama 

yolundaki çabalar" (Encyclopedia Britannica 1963 Baskısı 

Cilt 18). "Kişi, şirket ya da bir kurumla halk arasındaki 

karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirme bilimi ya da 

sanatı' (Webter's Seventh New Colleqiate Dictionary, 1963 

Baskısı). "Bir sanayi kolu, sendika, şirket, meslek grubu, 

hükümet ya da bir başka kuruluşun; müşteri, işçi, ortak gibi 

özel, kamu grupları ya da geniş anlamında halk ile sağlam ve 

verimli bağlar kurup bunları geliştirerek, kendisini çevre¬ 

sine yerleştirme ve topluma tanıtma için giriştiği çabalar" 

(Webster's New International Dictionary, İkinci Baskı) (3). 

Halkla İlişkiler Enstitüsü, halkla ilişkiler uygulamasını 

"Bir örgüt ile kamusu arasında karşılıklı anlayışın kurulması 

amacını taşıyan, önceden düşünülüp-tasarlanan, planlı ve 

sürekli çabalar" olarak tanımlamaktadır (4). Aşağıda halkla 

ilişkilerle ilgili başka bazı tanımlar verilmektedir : 

(2) M.Salim KADIBEŞEGİL, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, 
İzmir-1986, (sh. 2-3). 

(3) M.Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, Türkiye Bankalar 
Birliği Yayını, No: 90, Ankara-1978, (sh. 10-11). 

(4) Wilfred HOWARD, (Ed.) The Practice of Public Relations, 
London-1985, (sh. II). 
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"Halkla ilişkiler, yönetimin felsefesi, bu felsefenin 

yürütülen politika ve eylemlerle görüntülenmesi, bir yönetim 

fonksiyonu ve karşılıklı anlayış ve iyi niyetin sağlanması 

için, kamuoyu ile haberleşme yöntemleri sonucunda, bu 

felsefenin, politikanın, uygulamanın ve eylemlerin 

açıklanmasıdır" (5). 

"Halkla ilişkiler, halkın tutumlarını değerlendiren, 

bir bireyin ya da örgütün siyasetlerini ve usûllerini halkın 

çıkarlarıyla birleştirebilen ve halkın anlayış ve kabülünü 

kazanmak için bir eylem programı yürüten bir faaliyettir" 

(6) . 

"Halkla ilişkiler, halka bilgi verilmesi, davranış ve 

tutumların değişiminin anlatımı ve bunun için kamuoyunun 

ikna edilmesi, bir kuruluşun halkla ve halkın da bu kuruluş¬ 

la arasındaki davranış ve tutumların karşılıklı uyumlaştı¬ 

rılması çabalarıdır" (7). 

"Özel ya da kamu kesimindeki kuruluşların ilişki 

kurdukları ve kuracakları grupların anlayış, sempati ve 

desteğini elde etmek ve sürdürmek için gerçekleştirdikleri, 

örgütlenmiş, sürekli ve iletişime dayalı bir etkileşim 

süreci ve buna bağlı olarak da; ister kamu kuruluşlarında 

olsun ve isterse özel sektör kesiminde olsun, yönetimin 

eylem ve işlemlerini bu gruplarla etkileşerek gerçekleştirme 

(5) M.Alâeddin AŞNA, a.g.e. (sh. 7). 
(6) James B. ORRICK, (Çev. Oğuz ONARAN,) Halkla İlişkiler, SBF 

Yayını, Ankara-1967, (sh. 3). 
(7) Edward L. BERNAYS, Public Relations, University of 

Oklahoma Press, Norman, September-1963, (sh. 3). 
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ve böylece kendiliğinden oluşan bir onay elde etme 

sürecidir" (8). 

"Halkla ilişkiler, bir örgüt ile onun başarı ya da 

başarısızlığının kendilerine bağlı olduğu çeşitli kamular 

arasında karşılıklı yarara dayalı ilişkileri saptayan, kuran 

ve sürdüren bir yönetim işlevidir" (9). 

"Kamu yönetiminde halkla ilişkiler, bir kamu 

kuruluşunun ilişkide bulunduğu toplum kesiminin güven ve 

desteğini sağlamak için giriştiği, iki yönlü iletişime 

dayalı, sonuçta kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da toplumun 

istediği yönde değişikliklerin gerçekleşmesine, böylece 

kuruluş ile çevresi arasında olabilecek en uygun ölçekte 

uyum ve denge sağlanmasına yönelik sistemli ve sürekli 

çabalardır" (10). "Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin 
(IPRA-International Public Relations Association) 1954 

tarihli kongresinde kabul edilen tanım ise şöyledir: "Halkla 

ilişkiler bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir 

kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin 

anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam 

ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim 

görevidir." 

(8) DPT, Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatma, (V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı O.I.K. Raporu,) DPT, Ankara-1983, (sh.10). 

(9) Scott M. CUTLİP, Allen H. CENTER ve Glen M. BROOM, 
Effective Public Relations, Prentice-Hall Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1985, (6.bası) (sh. 4)'den 
aktaran, Muharrem VAROL, "Türkiye'de Halkla İlişkiler: 
İki Toplantının Ardından" A.Ü.BYYO-YILLIK" IX. 1986- 
1987, Ankara-1987, (sh. 322) . 

(10)Selçuk YALÇINDAĞ, "Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler", 
Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. BYYO-TODAIE Ortak 
Yayını, Ankara-1988, (sh. 57). 
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Bu tanımı incelediğimizde karşımıza şu özellikler 

çıkmaktadır: 

- Bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir kuruluşun 

yönetim fonksiyonudur, 

- Sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir. Uzmanlaşmış 

bireylerin veya birimlerin uygulayabileceği planlı bir 

yöntemdir, 

- İlişki kurulmuş veya kurulabilecek kişilerle geliştirilen 

karşılıklı ve çok yönlü bir çabadır, 

- Kandırıcı değil, inandırıcı; yanıltıcı değil, kanıtlayıcı 

ve karşılıklı iyi niyetlere dayanan dürüst bir 

uygulamadır" (11). 

Tanımları daha da çoğaltmak yerine aralarındaki ortak 

noktalardan yola çıkarak halkla ilişkilerin temel 

özelliklerini sıralamak isabetli olacaktır. Bunlar, halkla 

ilişkilerin; karşılıklı iletişime dayanması, yönetim 

fonksiyonu olması, bilinçli, sürekli, planlı ve örgütlenmiş 

çabaları, dürüstlük ve açıklığı temel alması, karşılıklı 

anlayış ve işbirliğini gerektirmesi, iki yönlü 

değişiklikleri de içerebilen uyum çabalarına ihtiyaç 

göstermesi şeklinde özetlenebilir. 

Reklam, propaganda ve duyuruya da halkla ilişkiler ile 

benzerlik ve farklılıkları olan kavramlar olarak kısaca 

değinmekte yarar vardır. Reklam, propaganda, duyuru ve 

halkla ilişkilerin, hepsinin modern iletişim, , kuram ve 

(11)Fikret SÖNMEZ, "Halkla İlişkiler Tanımı ve Kapsamı", 
Seminer Tebliği, İzmir-1978, (sh. 5)'den aktaran, Güngör 
ONAL, Halkla ilişkiler, Bursa-1982, (sh. 9) . 
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teknolojilerinden yararlanmalarına, çoğu kez aynı araçları 

kullanıp, aynı hedefe dönük olabilmelerine karşın reklamda, 

bir kitle iletişim aracından zaman ve yer satın almak söz 

konusu iken, halkla ilişkiler, mesajlarını, kitle heberleşme 

araçları ile yaymak için ilgi ve dikkat çekmek zorundadır. 

Ayrıca, bir reklam çalışmasında sonuca en kısa sürede 

gidilmesi başlıca hedeftir ve istenilen sonuç ise satış, 

dolayısıyla çıkardır. Halkla ilişkilerin amacı ise kamuoyunu 

belirli bir konuda etkilemek, halkın bu konuda bir görüşe 

sahip olmasını sağlamaktır. Bu ise daha uzun bir sürede 

sağlanabilir (12). 

Propaganda "bir öğreti, düşünce ya da inancı başkaları¬ 

na tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazı gibi 

yollarla gerçekleştirilen (örgütlü) eylemleri" kapsamakta¬ 

dır. Bundan da anlaşılabileceği gibi, propagandanın, tek 

yönlü bir etkileme ve koşullandırma amacını güden eylemleri 

öngörmesi ve "telkin" edilmek istenen düşüncenin niteliğine 

göre olumlu ya da olumsuz olabilmesine karşın, halkla iliş¬ 

kiler kamuoyunun hizmetinde olması nedeniyle, "niteliği 

gereği" propagandadan ayrılmaktadır. Reklam ve propagandanın 

ortak özellikleri, gerçeklerin belli bir oranda süslenmesi, 

abartılması, tek yönlülüğü ve kamuoyunun belli bir yönde 

oluşturulması amacıyla kimi durumlarda gerçeklerin dışına 

çıkma sonucunu da oluşturan çabaları içermeleridir. Oysa, 

halkla ilişkiler bağlamındaki tanıtma ve bilgi verme 

etkinlikleri daha farklı bir yaklaşımla yürütülmek 

(12)Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, İstanbul, 1974, (sh. 
226-227) . 
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durumundadır. Buna göre, tanıtma programları amacıyla 

verilecek bilgiler, gerçeklere tam anlamıyla uygun olmalı ve 

kuruluşlar başarılarının yanında, başarısız kaldıkları 

yönleri ve bunların nedenleri ile gelecekte öngördükleri 

çözümleri de bütün açıklığıyla ve içtenlikle kamuoyuna 

ulaştırabilme gücüne sahip bulunmalıdırlar. 

Duyurma ise bilgiyi yayma, bir örgüt ya da kişi hakkın¬ 

da sistematik bilgi dağıtımı, yahut başkalarına bilgi vermek 

isteyen bir kimsenin konuları kendi açısından açıklaması 

olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle duyurma, halkla iliş¬ 

kilerin halkla seslenme ve tanıtma boyutlarıyla ilgilidir ve 

halkla ilişkiler sürecinin yalnız bir yönüne ilişkindir. 

Halkla ilişkiler uygulamalarında duyurma önemli bir yer 

tutmaktadır (13). 

B- HALKLA İLİŞKİLERİN KAPSAM VE NİTELİKLERİ : 

Halkla ilişkiler çalışmalarında kendisine yönelinen 

hedef grubun tanımı ve kapsamı her zaman açık değildir. 

Hedef kitle, grup, halk, kamuoyu, çevre, toplum, toplum 

kesimi, yönetilenler gibi pek çok terim bu hedefi açıklamak 

için birbirlerinin yerine ya da çoğu kez birarada kullanıla¬ 

bilmektedir ve bazen bütün bir toplumu, bazen bir sektörü ya 

da müşteri topluluğunu, bayileri, çalışanları, basını, 

bazen de belli bir halk topluluğunu, kitle kesitlerini 

anlatabilmektedir. Her kurum için "halk" ilgili kurumun 

çalışmalarından etkilenen ve düşünce, tutum ve eylemleri ile 

(13)Feyzi ULUG, Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve 
Enformasyon, TODAIE, Ankara-1989, (sh. 5-6). 
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kurumun politika ve faaliyetlerini etkileyebilen belli grup 

ya da gruplardır. "Bir radyo istasyonu için hedef olan halk, 

salt o istasyonun dinleyicileridir. Küçük bir şehirdeki spor 

kulübü için hedef o şehrin tüm insanlarıdır. Bir gazete 

için, gazetenin şimdiki ve potansiyel okuyucularıdır. Bir 

fabrika için o fabrikanın işçileri ve ürünlerin alıcıları¬ 

dır" (14). Dolayısıyla, yürütülen hizmetin niteliğine ve 

halkla ilişkiler hizmetini yürüten kuruluşun ilgi alanına, 

hedef ve amaçlarına göre bu tanımların kapsadığı alan da 

daralıp genişleyebilecektir. 

Halkla ilişkilerin bir bilim mi, sanat mı olduğu, 

halkla ilişkilerde meslekleşmenin gerçekleşip gerçekleşme¬ 

diği, bir halkla ilişkiler kuramının oluşturulup oluşturula- 

mayacağı konuları öteden beri tartışılmaktadır. "Halkla 

ilişkilerin geniş ölçüde deneyime gereksinme gösterdiği 

görüşüne dayanarak, bunun bir sanat olduğu, kişisel yetenek¬ 

lere bağlı olduğu görüşünü ileri sürenlerin yanında, halkla 

ilişkilerin bir bilim olabileceği görüşünü savunanlar da 

vardır. Gerçekten tıp ilmi de başlangıçta kişisel deneylere 

dayanan bir sanattı. Bu deneyler genişleyip kesinlik 

kazandıkça bilim halini aldı. Bugün halkla ilişkiler deney, 

kişisel aşama dönemindedir. Zamanla bilimsel bir karakter 

alabilir"(15). Diğer yandan, bugün bir takım yazar, araştır- 

(14)M.Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, Türkiye Bankalar 
Birliği Yayınları, No: 90, Ankara-1978, _ (sh. 17). 

(15)M.Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayını, Ankara 
1969. (sh. 7)'den aktaran, Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, 
Ankara-1986, (sh. 5). Ayrıca bkz. Birkan UYSAL, 
Türk Kamu Yönetiminde Halkla ilişkiler Uygulaması, A.Ü. 
SBF Yayını, Ankara-1972, (sh. 35-36). 

19 



macı ve yöneticiler halkla ilişkileri bir meslek, hem de 

toplum içinde önemli etkilere sahip bir meslek olarak 

görmektedir. Örneğin; Dictionary of Occupational Titles, 

halkla ilişkileri bir meslek olarak ele almakta, yönetsel 

uzmanlık alanlarından biri olduğunu kabul etmekte ve halkla 

ilişkilerle ilgili birçok uluslararası dernek ve kuruluş bu 

alanda kurallar, standartlar ve yasalar oluşturmakta ve 

bunların yerleşmesi için çalışmaktadırlar (16). Nihayet, bir 

halkla ilişkiler kuramı oluşturma yolundaki çabalar yoğun¬ 

laşmaktadır (17). Özetle, "Halkla ilişkiler; bir uzmanlık 
alanı, bir iletişim yöntemi, bir meslek olarak giderek 

toplumlar için daha önemli hale gelmekte, şimdilik yetenek 

ve sanat yönü ağırlıkta olsa da, uygulamalardan elde edilen 

deney ve bilgilerle, oluşturulmaya çalışılan uluslararası 

norm, standart ve yasalarıyla ve giderek yoğunlaşan kuramsal 

tartışma ve çalışmalarla "uygulamalı ve davranışsal sosyal 

bir bilim" (18), bir sosyal disiplin olma yolundadır" 

denilebilir. 

(16)Yücel ERTEKİN, "Halkla İlişkiler ve Meslekleşme Olgusu", 
Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. BYYO-TODAİE Ortak 
Yayını, Ankara-1988, (sh. 37-39). 

(17)Birkan UYSAL-SEZER, "Bir Halkla İlişkiler Kuramı 
Olabilir mi?", Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. 
BYYO-TODAİE Ortak Yayını, Ankara-1988, (sh. 197-222). 
Ayrıca bkz. Muharrem VAROL, "Halkla İlişkilere Toplum¬ 
bilimsel Bir Yaklaşım", A.Ü. BYYO-YILLIK X, 1988, (sh. 
269) . 

(18) Edward J. ROBINSON, Communication and Public Relations, 
Ohio: Merril, 1966, (sh. 51)'den aktaran, Yücel ERTEKİN, 
Halkla İlişkiler, Geliştirilmiş 2. Baskı, TODAİE Yayını, 
Ankara-1986, (sh. 14). 
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C- HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE ARAÇLAR 

Halkla ilişkilerde temel amaç; bir kuruluşun ilişkide 

bulunduğu grup ve kitlenin, giderek tüm toplumun güven ve 

desteğinin sağlanması, kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da 

toplumun istediği yönde değişiklerin gerçekleşmesi ve 

kuruluş ile çevresi arasında en yüksek oranda uyum ve 

işbirliğinin sağlanmasıdır. Bu temel amacı sağlamaya dönük 

ya da bu temel amacın alt hedefleri niteliğindeki amaç ve 

hedefler ise çeşitli biçimlerde ayrıntılandırılabilmektedir. 

Bir yazara göre, halkla ilişkilerin amaçları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

1. "Kamuoyunu aydınlatma, örgütü, onun izlediği yöneltiyi 

(policy) benimsetme, 

2. Kamuda yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturma, 

3. Yönetimle olan ilişkilerde kamunun işini kolaylaştırma, 

4. Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak 

bilgileri kamudan elde etme, 

5. Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vererek 

yurttaşların yasaklara uymasını sağlama, 

6. Hizmetlerin görülmesinde kamunun işbirliğini sağlama, 

7. Yasalardaki, yönetsel yöntemlerdeki aksaklıkların 

saptanmasında, giderilmesinde kamunun dileklerinden, 

öğütlemelerinden, yakınmalarından yararlanma" (19). 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin Eğitim ve 

Araştırma Komitesi Raporu'na göre, yönetim açısından halkla 

(19)Cemal MIHÇIOĞLU, "Halkla İlişkiler NEDİR?", Kamu Kuru¬ 
luşlarında Halkla İlişkiler Sorunları Semineri, MPM 
Yayını, Ankara-1976, (sh. 16-18). 



ilişkilerin uygulama boyutu içinde yer alan başlıca konu ve 

amaçları ise şöyle sıralamak mümkündür; 

1. "İnsan davranışlarını anlamaya yönelik çabalar, 

2. Geleceğe yönelik eğilimlerin saptanması ve çözümlenmesi, 

3. Kamuoyunun ilgili konulardaki tutum ve beklentilerine 

ilişkin araştırmaların yapılması ve alınabilecek 

önlemlere yönelik önerilerde bulunulması, 

4. Örgüte yönelik yanlış anlamaların önlenmesi, 

5. Karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluğun teşvik 

edilmesi, 

6. Özel çıkarlar ile kamusal çıkarların uyumlu kılınması, 

7. Mal ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması, 

8. Örgütün kurumsal kimliğinin yerleşmesinin sağlanması, 

9. Demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulması" (20). 

Bu amaçlara ulaşabilmek için yapılan çalışmaların 

genellikle dört aşamalı bir süreçten geçtiği kabul 

edilmektedir. Bunlar, çoğu kez içiçe geçmiş bulunmakla 

birlikte, sırasıyla; araştırma, planlama, uygulama ve 

değerlendirmedir. Bir halkla ilişkiler çalışmasında, "bir 

kampanyada atılacak ilk adım, bilgi toplanmasıdır. İlişki 

kuracağımız hedef hakkında bilgi sahibi olmadan, kurulacak 

ilişkileri yürütmek kolay değildir. Bilgi toplanması, yoğun 

ve bilimsel bir araştırma çalışmasını gerektirir. İkinci 

adım, elimizdeki bulgulardan da yararlanarak çalışma 

(20)IPRA, Halkla İlişkiler IPRA Raporu, (Çev: A.Fikret 
IŞIKYAKAR,) A.U. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 
Eskişehir-1987, (sh. 9)'dan aktaran Feyzi ULUG, Türk 
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Enformasyon, TODAIE, 
Ankara-1989, (sh. 3). 
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planımızın hazırlanmasıdır. Bu çalışma sırasında hedefe 

neyin nasıl söyleneceği de kararlaştırılacak, yeni 

haberleşme mesajları hazırlanacaktır. Üçüncü adım, 

hazırlanan planların uygulanmasıdır. Çeşitli haberleşme 

araçlarından ve kitle ilişkilerinin çeşitli yollarından 

yararlanılarak, çeşitli hedef kitleler için hazırlanan 

mesajlar, yerlerine ulaştırılacaktır. Uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi, atılacak adımların dördüncüsüdür. 

Kampanya nasıl sonuç vermiştir? Hedef kitlenin tepkileri 

(feed-back) (geri besleme) ne yönde olmuştur? Bu bilgiler, 

bize çalışma planlarındaki yanlışlıkları ve eksiklikleri 

düzeltme olanağı verir" (21). 

Bu aşama ve süreçlerde halkla ilişkilerin yararlandığı 

araçlar nelerdir? Bir yazar, halkla ilişkiler uygulamasının 

evrelerini, tanıtma ve tanıma olarak iki ana başlık altında 

toplamakta ve bu aşamalarda kullanılan araç ve yöntemleri 

şöyle sıralamaktadır : 

I. "Yönetimin yapısının ve kararlarının halka açıklanması: 

Tanıtma, yararlanılan araç ve yöntemler: 1. Basın ile 

ilişki (basın büroları) 2. Radyo ve televizyon 3. Devlet 

yayınları (dergi, kitapçık, el kitabı, bülten afiş vb.) 

4. Önderlerden yararlanma 

(21)Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, İstanbul-1974, (sh. 
2 07) .   
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II."Yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi: 

Tanıma, 

A- Yönetimin belleğini genişleten tanıma yöntemleri 

1- Danışma a) Kamusal anketler, b) Temsilcilere danışma, 

2- Basını izleme 

3- Yönetici ile halkın yüzyüze ilişkisi 

B- Kararla birleşen tanıma yöntemleri 

1- Katılma 

2- İşbirliği ve bütünleşme" (22) . 

Temel olarak yukarıdaki ikili ayrımı benimseyen bir 

başka yazar ise daha sistematik bir liste sunmaktadır: (23) 

Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatmada Kullanılan Araçlar : 

1- Basılı Araçlar 

a) Gazeteler 

b) Dergiler 

c) Broşürler 

d) El ve Cep Kitapları 

e) Bültenler 

f) Yıllıklar 

g) El İlanları -afişler-pankartlar-posterler. 

2- Göze ve Kulağa Yönelen Araçlar 

a) Radyo yayınları 

b) TV yayınları 

(22)Metin KAZANCI, Halkla İlişkiler, Kuramsal ve Uygulamaya 
İlişkin Sorunlar, Savaş Yayınları, Ankara-1982, (sh. IX, 
X) . 

(23)Feyzi ULUĞ, Türk Kamu Yönetiminde Halkla ilişkiler ve 
Enformasyon, TODAIE, Ankara-1989, (sh. 16, 19) . 
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c) Konulu ve belgesel filmler 

d) Ses ve görüntü kasetleri 

e) Hopörlörler 

f) Slaytlar, fotoğraflar 

g) Videotex, teletex, faksimil 

3- Sosyal Araçlar 

a) Festivaller 

b) Yarışmalar 

c) Toplantılar (konferans, seminer, forum, kollokyumlar) 

d) Sergi ve fuarlar 

e) Konser, tiyatro vb. sanatsal etkinlikler. 

Kamuoyunu Tanımada Yararlanılan Araçlar 

' 1- Görüş alma 

a) Kamuoyu yoklamaları 

b) Örgütlü gruplarla görüşme 

2- Basından yararlanma 

3- Yönetilenler ile doğrudan ilişkiler (Yönetime kişisel 

başvurular) 

a) Yüzyüze ilişkiler (görüşme, sorunları dinleme, vb.) 

b) Yazılı başvurular. 

Bir yabancı kaynak ise, halkla ilişkiler etkinlik¬ 

lerinde hangi yöntemlerin kullanabileceğine ilişkin planlama 

ve karar verme aşamalarında, bu faaliyetlerin 12 temel 

iletişim kanalı arasında bölünebileceğini belirtmektedir. Bu 

12 temel iletişim kanalı şunlardır : (24) 

(24)Ray PALİN, "Operational PR", in The Practice of Public 
Relations, (Ed. Wilfred HOWARD), Heinemann-London, 1985, 
(sh. 5) •, 

25 



1- Basın, 

a) Ticari gazete ve dergiler, 

b) Tüketicilere hitap eden ya da ulusal, bölgesel ve 
yerel gazete ve dergiler, 

c) Aileye dönük yayınlar, 

d) Dernek, topluluk ve kurum dergileri, 

2- Radyo ve televizyon, 

3- Gösteriler, 

a) Büyük alışveriş merkezlerinde, 

b) Evlerde, 

c) Sergilerde, 

d) Kulüpler, dernekler veya halkın toplu olarak bulunduğu 

yörelerde, 

4- Spor, sanat ya da yayıncılıkta (kitap, işitsel-görsel 

veya diğer yayınlarda) sponsörlük, 

5- Eğitim kuruluşlarına yönelik etkinlikler, 

6- Sergiler, 

7- Panel, konferans, açıkoturum vb., 

8- Bilgilendirmeye yönelik hizmetler, 

9- Ortak düzenleme ve baskı çalışmaları, 

10 - Promosyonlar, 

11-Ulusal ve bölgesel yarışmalar, 

12-Posta gönderileri. 

Kuruluşun amaçları, planları, imkanları ve hedef 

kitlenin yapısına göre, bir halkla ilişkiler biriminde, bu 

araçlardan, biri, birkaçı ya da tümünden program hazırlama 

ve uygulamada yararlanılmaktadır. 
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D- DÜNYA'DA HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ 

Halkla ilişkiler çabalarının kökenlerini tarihin çok 

eski devirlerine kadar götürüp, insanlar toplum halinde 

yaşamaya başladıktan sonra, devletin yani yönetimin ve 

yöneten-yönetilen ikiliğinin ortaya çıkışıyla birlikte 

halkla ilişkiler sayılabilecek ilk faaliyetlerin başladığını 

söylemek genel bir kabulü ifade etmek olacaktır. Her ne 

kadar günümüzdeki biçimiyle halkla ilişkilerin 20. yüzyılın 

bir eseri olduğu ve ağırlıkla Amerika Birleşik Devletleri'n- 

de ve orada da yoğun olarak özel sektörde gelişen kimi 

uygulamalarla bugünkü düzeyine geldiği ifade edilse de, 

halkla ilişkiler üzerine yazılmış eserlerin birçoğunda, bu 

çalışmaların ilkel sayılabilecek kimi örneklerine çok eski 

çağlarda bile rastlanıldığı anlatılmaktadır. Halka olayları 

haber verme konusunda bundan üçbin yıl önce Eski Teb'de, 

papirüs üzerine yazılmış yarış ilanları en eski reklam 

örnekleri, Pompei'de duvarlar üzerine çizilmiş mesajlar, ilk 

siyasi propaganda ve yardım kampanyası örnekleri olarak 

gösterilmektedir. Eski Roma'da kullanılan "Vox Populi, Vox 

Dei" (Halkın sesi, Tanrının sesidir.) sözü, söylene söylene 

"halkın sesi, hakkın sesi" şeklinde zamanımıza kadar gelmiş, 

dilimize bile girmiştir (25). Mısır'da, Mezopotamya ve 

İran'da yapılan kazılar sonucu bulunan tabletlerin, sanat 

eserlerinin çoğu, o dönemin yöneticilerini halka tanıtmak, 

kralların, dinsel önderlerin ve öteki devlet büyüklerinin 

yaptığı olumlu işleri bildirmek amacını taşımaktadır. 

(25)M.Alâeddin AŞNA, Halkla İlişkiler, Türkiye Bankalar 
Birliği Yayını No: 90, Ankara-1978, (sh. 19-20). 
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Roma'da ve Eski Yunan'da halkın katılmasıyla yapılan "Forum" 

lar halkla ilişkiler amacıyla düzenlenen toplantılardan 

başka birşey değildir. Filozof bilgin ve politik önderlerin 

türlü konuları halkın önünde tartışması ile kararların 

uygulanmasından önce halkın desteği elde edilmeye 

çalışılıyordu (26). 

Halkla ilişkilerin gelişimini, 1. Geleneksel aşama, 

2.Geleneksel aşamadan modern halkla ilişkilere geçiş aşama¬ 

sı, 3.Modern halkla ilişkiler uygulaması şeklinde üç bölüm 

halinde inceleyen bir yazar, geleneksel aşamanın kapsadığı 

çağlarda, halkla ilişkilerin temelinde daima belli bir 

lideri halkın kabul etmesinin esas unsuru teşkil ettiğini, 

bunun ise daha o devirlerde yönetenlerin kendilerini halka 

kabul ettirmenin önemini kavramış olduklarını gösterdiğini 

belirtmektedir (27). Matbaanın bulunması, baskı tekniğinin 

gelişerek birçok ülkelerde kullanılmaya başlaması sonucu, 

çeşitli haber ve görüşlerin halk arasında kolayca yayılması¬ 

nın sağlanması ile modern Dünya'daki kamuoyu oluşumunun 

temelleri atılmıştır. Halkla ilişkilerin yüzyıllar boyu 

süregelen bu gelişimi, 20 nci Yüzyılda tam bir patlamaya 

dönüşmüştür ve bu konuda öncü isim ve uygulamalar Amerika 

Birleşik Devletleri'nde görülmektedir. 

"Halkla ilişkilerin çağdaş içeriği ve terimleri 19. yüzyılın 

genç Amerikasmda henüz bilinmese de halkla ilişkiler 

(26)Güngör ONAL, Halkla İlişkiler, Bursa-1982, (sh.l). 
(27)Birkan UYSAL, Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 

Uygulaması, A.Ü. SBF Yayını, Ankara-1972, (sh. 10,12) . 
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açısından 20. yüzyıldaki gelişimi etkileyecek," üç olay bu 

yüzyılda gelişti : 

1- "Basın ilişkilerinin önemi kavrandı ve basın sözcüleri 

işe alındı, 

2- Reklamcılık gelişti, 

3- İşveren çevrelerini eleştiren gruplar sayesinde sosyal 

reformlara gidildi ve tanıtımda yeni yöntemler gelişti" 

(28) . 

Bu ülkede halkla ilişkilerin gelişiminde önemli rol 

oynayan iki isimden, Ivy L. Lee adlı gazeteci, meslek olarak 

sadece halkla ilişkiler alanında çalışmış ilk kişi olarak 

tanınmaktadır. Yaptığı işe başlangıçta "tanıtım" adını veren 

Lee, Rockefeller Şirketinde halkla ilişkiler uzmanı olarak 

görev yapmaya başlamış ve yayınladığı küçük broşürlerle bu 

konuda özel kesimdeki basit ama ilk örnekleri vermiştir. 

Diğer isim, Edward L. BERNAYS ise, I. Dünya Savaşı'nı 

izleyen yılların en ünlü tanıtma uzmanıdır ve 1923'te yayın¬ 

ladığı "Kamuoyunun Kristalleştirilmesi" adlı kitabında 

"Halkla İlişkiler Danışmanlarının" gereğini ortaya 

koymuştur. Bu kitabın yayınlandığı dönemde 1917 ile 1925 

yılları arasında, Walter LİPMANN'ın ünlü yapıtı "Kamuoyu" 

dahil bu türden 28 kitap yazılmıştır (29). Halkla 

ilişkilerin ABD'deki gelişimini anlatan yayınlarda sıkça 

değinilen iki husus Büyük Bunalım ve Roosvelt'in "New Deal" 

(28)Betül MARDİN, "Halkla İlişkilerin ABD'de Gelişimi ye 
Avrupa'ya Girişi", Halkla ilişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. 
BYYO-TODAİE Ortak Yayını, Ankara-1988, (sh. 23). 

(29)Betül MARDİN, A.g.m. (sh. 25-26). 
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Programı ile İkinci Dünya Savaşı'dır. Programın başarıya 

ulaşması için halk desteğine olan ihtiyacın yanında savaş 

sırasında halkı etkileme, askere gönüllülerin bulunması, 

piyasaları harekete geçirmek gibi pek çok alandaki çalışma¬ 

lar, o güne kadar özel işletmelerin grevleri ve seçimler 

gibi konularda uygulanan halkla ilişkiler politikalarının 

yönetim için de önemli olduğunu göstermiştir. İkinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra bu gelişim ABD'nin yanısıra, Avrupa'ya, 

giderek tüm Dünya'ya yayılmış ve Halkla ilişkiler, bir 

yönetim fonksiyonu, bir uzmanlık alanı, bir sanat ve giderek 

bir sosyal bilimler disiplini olarak varlığını her ülkede 

kabul ettirmiştir. Halkla ilişkilerin ABD'de bir meslek 

olarak beş devre halinde özetlenen gelişiminin izlenmesi bu 

hususta bir fikir vermektedir : (30) 

1- "1900-1917: Gazetecilikte sorumsuzluk dönemi ve buna 

karşı oluşan savunma, tanıtma ve geniş kapsamlı reformlar 

süreci. 

2- 1917-1919: (1. Dünya Savaşı) Devlet tahvillerinin 

satışını hızlandırmak amacı ile yapılan halkla ilişkiler 

faaliyetleri ve vatanseverliği alevlendirecek kampanyalar. 

3- 1919-1933: (Kükreyen Yirmiler) Savaş döneminde halkla 

ilişkiler deneyimi kazananların ortaya çıkan prensipleri 

ürün tanıtımında kullanmaları, iktidar kavgaları ve hayır 

cemiyetlerine bağış toplama kampanyaları sayesinde ortaya 

çıkan yeni uygulama alanları. 

(30)Betül MARDİN, a.g.m. (sh. 24). 
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4- 1933-1945: (Roosevelt Dönemi) Büyük kriz ve II. Dünya 

Savaşı., mesleği geliştiren ve uzmanlaşmayı sağlayan 

deneyimler. 

5- Günümüzde: Halkla ilişkiler çalışmalarında büyük patlama 

ve mesleğin olgunlaşması. Sadece ABD'de 150.000 den 

fazla halkla ilişkiler uzmanı bulunduğundan ve halkla 

ilişkiler hizmetleri ve kadrolarının gittikçe daha 

karmaşık hale geldiğinden sözedilmektedir. Öyle ki, 

sonuçta, "... ortaklar, yakın çevre ilişkileri, çalışan¬ 

lar, müşteriler, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, 

basın vb. kuruluşlara yönelik ayrı ayrı planlı çalışmalar 

yürüten uzmanlar halkla ilişkiler bölümünün şemsiyesi 

altında bir araya gelir oldular" (31). 

Bu meslekleşmeyi uluslararası, meslek kuruluşlarının 

gelişimi ve halkla ilişkiler konusunda normlar, standartlar, 

kurallar hazırlayıp, uygulamaya geçirme gayretleri izlemiş¬ 

tir. "Halkla ilişkiler alanında ilk meslek örgütü 1955 

yılında Londra'da kurulan "Uluslararası Halkla İlişkiler 

Derneği"dir. Bu alandaki ikinci uluslararası kuruluş, 

Brüksel'de bulunan "Avrupa Halkla ilişkiler Merkezi"dir. 

Halkla ilişkiler konusunda ilk uluslararası toplantı olma 

özelliğini taşıyan ve Brüksel'de 1958'de yapılan "Halkla 

İlişkiler Birinci Kongresi"nin ardından harekete geçen 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, halkla ilişkilerin 

bütün Dünya'da yayılmasına yardımcı olmak ve bu 

(31)M.Salim KADIBEŞEGİL, A.g.e. (sh. 4,12). 
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mesleğin belli kurallara uyularak yapılmasını sağlamak üzere 

"Code d'Athe'nes" olarak anılan birtakım kurallar 

saptamıştır (32). 

Bütün bu gelişmeler, halkla ilişkilerin bugün kazandığı 

içerik ve ulaştığı aşamanın nedenleri ve anlamı nasıl 

açıklanabilir? 

Bir yazar, yönetimin olduğu kadar özel kesimin halkla 

ilişkilerinin düzenli bir çaba olarak ortaya çıkmasının 

birbirini tümleyen teknolojik, toplumsal değişikliklerin 

bir sonucu olduğunu, her ülkede olaylar ve tarihler farklı 

olmak üzere bu değişikliklerin başlıca dört noktada 

toplanabileceğini belirtmektedir. Bunlar: 

1- İdeolojik devlet faaliyetinin önem kazanması, 

2- Yönetsel etkinliği artırma zorunluluğu, 

3- Yönetimin karmaşıklaşmasının olumsuz sonuçlarını gidermek, 

4- Örgütlerle toplum arasında karşılıklı güvene dayalı 

ilişkiler geliştirme zorunluluğudur (33). 

Edward L. BERNAYS1 a göre, halkla ilişkilerin günümüz 

toplumlarında kazandığı önemin nedenleri ise şunlardır: 

1- Toplumun karmaşıklığının artması, 

2- İletişim araçlarının (medyanın) teknik gelişimi, 

(32)Yücel ERTEKİN, "Halkla İlişkiler ve Meslekleşme Olgusu", 
Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. BYYO-TODAİE Ortak 
Yayını, Ankara-1988, (sh. 38-39). 

(33)Metin KAZANCI, Halkla İlişkiler, A.Ü. SBF Yayınları, No: 
459, Ankara-1980, (sh. 7-15). 
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3- Eğitim düzeyinin yükselişi ve okur-yazarlık oranının 

artışı, 

4- Hızlı ulaşım ve iletişim, 

5- Sosyal bilimlerin gelişimi ve geniş bir kabul görmeye 

başlaması, 

6- Tehditin ya da güç kullanmanın ikna etme ile yer 

değiştirmesi, 

7- Oy verme hakkının geniş kitlelere yayılması, 

8- Siyasal ve sosyal haklarda eşitliği savunan hareketlerin 

yayılması, 

9- Kamusal ve özel yararların uzlaştırılması yönündeki 

düşünceler, 

10-Merkezi yönetime bağlılık, 

11-Yönetimin kitle desteğine dayanması fikri (34). 

Kanımızca, halkla ilişkilerin, günümüzde artan etkinlik 

ve yaygınlığının en önemli nedenleri: 

1- Demokratik gelişmeler, 

2- İletişim alanındaki gelişmeler, 

3- Verimlilik düşüncesindeki gelişmeler, 

biçiminde üç başlık altında toplanabilir. 

Bu gelişmeler içerisinde kuşkusuz en önemli ve etkilisi 

toplumların demokratik gelişimi, demokrasi düşüncesinin 

çağımızda ulaştığı anlam ve düzeydir. İktidarın kaynağının 

toplum olduğu düşüncesi ve toplumun belirli sürelerle 

(34)Edward L. BERNAYS, Public Relations, University of 
Oklahoma Press, Norman, September-1963, (sh. 3-4). 
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yapılan seçimler sonucu siyasi iktidarı değiştirebilme 

imkanının doğmasıyla birlikte, devleti yönetenler toplumun 

dilek ve beklentilerine karşı daha duyarlı hale 

gelmişlerdir. Demokratik düşüncede iktidarın kaynağı halktır 

ve yönetim yetkisini halktan alan siyasal yöneticiler halka 

hesap vermek durumundadırlar. Bu yönde diğer önemli gelişme 

bireyin devlet karşısındaki konumunda meydana gelmiştir. 

"Demokratik gelişmeyle, yönetilenler uyruk olmaktan çıkıp 

yurttaş olmuşlardır. Dolayısıyla, idare ile yurttaşlar 

arasındaki ilişkilerin de demokratik anlayışa uygun bir 

biçim alması, idarenin kabuğundan çıkarak halka açılmaya 

yönelmesi kaçınılmazdır. Yine günümüz sosyal devlet 

anlayışında devlet, yurttaşın karşısında hizmetle ödevli bir 

konumdadır. Yurttaşlar, bu konumdaki devletten hizmetleri 

bir hak olarak istemeye yönelirler" (35) . 

Demokratik gelişmelerin yönetimin işleyişinde 

oluşturduğu iki çağdaş tartışma alanı ise kuşkusuz 

"yönetimde açıklık" ve "yönetime katılma"dır. Bu konuların 

halkla ilişkiler kavramını da aşan etkileri ve yansımaları 

olmuştur. Öyle ki bugün "bilgi hukuku"ndan sözedilmekte 

(36), yönetimde açıklık ve yönetime katılma ulusal 

düzenlemelerin ötesinde uluslararası belgelere konu 

olabilmektedir. ABD'de, 1966 yılında kabul edilen "Freedom 

of Information Act" (Bilgi Edinme Hürriyeti Kanunu) ile 

vatandaşlara idari makamların elindeki dosyalarla belgelere 

(35)Acar ÖRNEK, Kamu Yönetimi, İstanbul, Kasım-1988, (sh.71) 
(36)Bkz.Tekin AKILLIOGLU, "Yönetimde Açıklık-Gizlilik ve 

Bilgi Alma Hakkı" I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, (İkinci 
Kitap-Kamu Yönetimi), Ankara-1990, (sh. 805). 
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ulaşmak, bunları öğrenmek olanağı hukuken uygulanabilir bir 

hak şeklinde sağlandı. Bu ilke Norveç, Danimarka, Kanada, 

Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç ve Fransa'da da, 

değişik boyutlarda uygulamaya sokulmuştur. Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi'nin 1977'de aldığı 31 sayılı Kararla üye 

ülkelere önerdiği ilkeler arasında, dinlenilme hakkı ve 

bilgi kaynaklarına girişin sağlanması (yararlanma) hakkı da 

bulunmaktadır (37). 

Yönetimde açıklığın sağlanması ile idarenin tek başına 

karar alma gücü karşı bir ağırlıkla dengelenirken, bu şekil¬ 

de "... kamu makamları hem daha sağlıklı karar alma ortamına 

ve olanağına sahip olacak, hem de işlemin yapılış sürecini 

görebilen, izleyebilen -sırasında katılabilen- bireyin, 

Yönetim'e karşı güveni artacak; kapalı karar yöntemlerinin 

yol açtığı bir takım hastalıklarla soru işaretleri, 

kuşkular, söylentiler, olumsuzluklar ve yıpratma vesileleri 

azalacak veya önemli ölçülerde kalkacaktır" (38). Öte 

yandan, devlet yönetimine katılma sorununun Dünya'daki ve 

Türkiye'deki tarihsel gelişimine bakıldığında, "tüm iniş ve 

çıkışlara karşın, genel gidişin daha fazla katılma yönünde 

olduğu" görülmektedir (39). Her ne kadar halkla ilişkiler 

bağlamında ele alınan katılma, siyasal katılmadan farklı ve 

daha dar kapsamlı ise de, vatandaşların kamu yönetiminde 

kararların oluşumuna ve yürütülmesine katkıları için de 

(37)Sait GÜRAN, "Yönetimde Açıklık", İdare Hukuku ve İlimle¬ 
ri Dergisi (İHİD), Sayı: 1-3, Yıl: 3, 1982, (sh. 106- 
107) . 

(38)Sait GÜRAN, a.g.m., (sh. 102). 
(39)Cem EROGUL, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge 

Kitabevi Yayınları, No: 35, Ankara, Kasım-1991, (sh. 29). 
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yukarıdaki tesbit geçerlidir. Katılmalı yönetim ile, 

toplumsal barışın ve toplumsal birliğin sağlanması düşünce¬ 

sinin yanısıra, katılımlı olarak alınmış yönetsel kararların 

uygulanmasında muhtemel ters yönlü etkilerin ortadan 

kaldırılarak, işbirliği imkanlarının artması da amaçlanmak¬ 

tadır . 

İletişim alanında bugün ulaşılan aşama da halkla 

ilişkilerin gelişmesinde etkili olmaktadır. İletişim ve 

ulaşım imkanlarındaki artış, iletişim teknolojilerindeki 

hızlı gelişim, bilgi edinmeyi kolaylaştırıp, bilgilerin 

yayılmasında ve toplumda çeşitli kişi ve gruplar arasında 

etkileşim kurmada hız ve etkinlik sağlamıştır. Halkla iliş¬ 

kiler uzmanlarının, yöneticilerin, hedef kitleden, toplumdan 

bilgiler elde etmeleri, araştırmalar yapmaları, hazırlanan 

mesajların iletilmesi, etkilerinin ölçülebilmesi vb. kolay¬ 

laşmıştır. En önemlisi, yönetimler açısından gizliliği 

korumak eskisi kadar kolay olmamakta, yazılı ve sözlü 

iletişim araçlarıyla toplum ve kamuoyu birçok konudan çok 

kısa sürede haberdar olup duyarlık kazanabilmektedir. 

Verimlilik düşüncesinin gelişimi ve yönetimlerde 

verimliliği artırma kaygıları çeşitli açılardan kamu 

yönetiminde halkla ilişkiler hizmetlerinin etkinliğini 

artırmıştır. Bir kere, yönetimlerin gittikçe karmaşıklaşarak 

bireylerin kolaylıkla anlayamayacakları boyutta bir 

yapılanma ve işleyişe kavuşmaları sonucunda bireyler çoğu 

kez, kime, nasıl başvuracaklarını bilememekte ve yanlış kişi 

ve kurumlara başvurabilmektedir. İşte halkla ilişkiler 
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uzmanları ve ilgili birimler yürüttükleri rehberlik ve 

danışma hizmetleriyle doğru yönlendirme sağlayarak hem kamu 

görevlilerinin hem de vatandaşların zaman ve emek kaybını 

önlemektedirler. İkinci olarak, yönetimin işleyişinde ortaya 

çıkan aksaklıklar, vatandaşların dilek ve yakınmalarının iyi 

incelenmesi ve dikkate alınması ile tespit edilebilmektedir. 

Yani halkla ilişkiler hizmetlerinden yönetimin 

geliştirilmesinde yararlanmak suretiyle kamu hizmetlerinde 

etkinlik ve verimliliğin artırılmasına katkı 

yapılabilmektedir. Diğer yandan, ancak açık yönetimleri, 

kendileri hakkında güvenilir ve doğru bilgiler edinilebilen 

yönetimleri denetlemek mümkündür. Saydamlığın, güvenirliğin 

ve denetimin olmadığı yerde ise verimlilikten sözedilemez. 

Buraya kadar yapılan tartışmalarda görüldüğü gibi, 

bugünkü anlamı ve kapsamıyla halkla ilişkiler düşüncesi ve 

uygulamaları; önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde, giderek 

bütün toplumlarda, özellikle bu yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren, demokrasinin, verimlilik düşüncesinin, teknoloji¬ 

nin, kentleşmenin vb. birçok unsurun etkisiyle büyük bir 

yaygınlık kazanmıştır ve bir yönetim işlevi, bir uzmanlık 

alanı, bir sanat ve giderek bir bilim dalı olarak halkla 

ilişkilerin gelişimi toplumların özellikle ihtiyaçlarını da 

dikkate alacak biçimde gelecekte de hızlanarak sürecektir. 
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BÖLÜM : III 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 
A- KONUNUN TARİHSEL BOYUTU : 

Türkiye'de halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu, 

bilinçli, örgütlü çabaları içeren, çağdaş bir hizmet anlayışı 

olarak 1960'lı yıllarda ve öncelikle kamu yönetiminde belir¬ 

ginlik kazanmaya başladığı söylenebilirse de; devlet-toplum, 

yöneten-yönetilen ilişkilerinin çeşitli uygulamaları, bütün 

Dünya'da olduğu Türkiye'de de oldukça eski bir geçmişe sahip¬ 

tir. Göçebe medeniyetlerin ve Türklerin özelliklerinden olan 

yönetim anlayışları bunun çok eski tarihlere kadar izlenmesi 

gerekli bir araştırma konusu olduğunu düşündürmektedir. 

"Göktürklerin Orhun Abideleri bunun ilk örnekleri ara¬ 

sındadır. Selçukluların büyük devlet adamlarından Nizamül- 

mülk'ün Siyasetname adlı eserinin bazı bölümlerinde, yöneti¬ 

min halkın durumu hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip 

olması gerekliliğine işaret edilmektedir... Anadolu Selçuk¬ 

luları döneminde hükümdarların haftanın belli günlerinde 

zamanlarını, halkın şikayet ve isteklerini dinlemek için 

ayırdıkları bilinmektedir" (40). Türkiye'nin bugünkü yönetim 

yapısı, toplum ve devlet anlayışı üzerindeki etkilerini 

anlayabilmek bakımından Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetim- 

yönetilen ilişkilerinin bazı özelliklerine değinmekte yarar 

vardır." 

Osmanlı devletinin kuruluş ve yükseliş döneminde yönetim 

ile toplum arasında olumlu ilişkilerin var olduğunu hep bili- 

(40)M.Salim KADIBEŞEGİL, A.g.e. (sh. 22). 

38 



yoruz. Bu dönemde, devlet ve yönetim halka dönük, halkın 

yararına işlev yapmaktadır. Halk (reaya), yönetimin gözünde 

önem taşımaktadır. Örneğin, bu dönemde padişahların adalet 

fermanlarında şu formül hep tekrarlanır: "Reaya taifesi, ki 

Tanrının bir emanetidir, anları himaye etmek ve kimsenin 

zulüm yapmasına müsaade etmemek, padişahın vazifesidir." 

Aşıkpaşazede Tarihi'nde hükümdar için en önemli şeyin, 

reayanın hayır duası olduğu şöyle anlatılıyor: "Ariflerden 

birine sordular" Padişahlara hazine gerek midir?" dediler. 

Arif cevap verdi: "Bir asıl hazine vardır, ol gerektir" ve 

sordular kim "Ne asıl hazinedir?" Arif aydur "reayanın hayır 

duaları padişaha asıl hazinedir" (41). Askeri, ticari ve 

idari mekanizmaların görevlerini başarıyla yerine getirdiği 

bu yapı içerisinde, Padişahlar, Cuma Selamlığı ve Ayak 

Divanı'nda halkın istek ve yakınmalarını dinliyorlar, kendi¬ 

leri ya da görevlendirdikleri kişiler tebdil-i kıyafet 

halkın arasına karışarak, tebânm yönetime ilişkin tepkile¬ 

rini öğrenmeye çalışıyorlardı. Bu işleyiş sürecinde toplumda 

gelişen "devlet baba" ve "kerim devlet" deyimleri yerini 

17. yüzyıldan başlayarak ekonomik, askeri, ticari, idari vb. 

alanlardaki çözülme ve bozulmaların sonucu oluşan mültezim¬ 

lerinden ve memurlarından sıkça şikayet edilen bir devlet 

görüntüsüne terketti. Devletin gerileme ve çöküş dönemlerin¬ 

de devlet ve toplum ilişkilerinde giderek artan olumsuzluk¬ 

lar, "Allah kimseyi hakime, hekime, hükümete muhtaç etmesin", 

(41)Selçuk YALÇINDAĞ, "Kamu Yönetim Sistemimizin Tarihsel 
Evrimi Üzerine Notlar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 2, Haziran-1970, (sh. 34). 
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"hükümetin ayağının bastığı yerde ot bitmez" (42), "Devletli 

ile deli bildiğini işler", "Devletli gözü perdeli olur" 

(43), gibi atasözlerine kaynaklık etti. 18. ve 19. 

yüzyıllarda girişilen reform ve batılılaşma hareketleri 

sonucunda, yöneten-yönetilen ilişkilerindeki bu olumsuzluk¬ 

lar giderilemediği gibi, aksine bu dönemde oluşmaya başlayan 

Osmanlı bürokrasisi ile yönetilenler arasındaki zıtlaşma ve 

çatışmalar artarak sürdü. Osmanlı Devleti'nin son yüzyıllar¬ 

da teb'a, kul durumuna giren halk, bu defa bürokrasinin 

teb'ası durumuna gelmeye başladı. Yönetici sınıf oluşumu 

gözlendi. Cumhuriyet yönetiminin, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 

devraldığı miras bu son durumdur. Kuşkusuz, bizatihi 

Cumhuriyetin kuruluşu ve hukuk, iktisat, yönetim gibi alan¬ 

larda yapılan köklü reformlar halkın tebâ olmaktan çıkıp 

çağdaş bir devletin uyruğu olması, vatandaş-bireyler olma¬ 

sı yolunda atılmış önemli adımlardır. Cumhuriyet rejiminin 

birçok alanda giriştiği reform çalışmaları, sahip olduğu 

halkçılık ve modern devlet anlayışı; kişilerin devlet karşı¬ 

sındaki konumlarında değişiklik yaparak, haklarını ve 

sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmeyi amaçlıyordu. 

Ancak bu çabalar, eşyönlü ve eşzamanlı olarak, iyi işleyen, 

etkili ve verimli hizmet üreten bir bürokratik yapının 

kuruluşu ile desteklenemeyince, devlet-vatandaş ilişkilerin¬ 

de arzulanan düzeyde olumlu bir anlayış ve işleyişe ulaşıla¬ 

madı . 

(42)Selçuk YALÇINDAÖ, a.g.m, (sh. 34). 
(43)Ömer Asım AKSOY, Atasözleri Sözlüğü; Ankara, ^TDK 

Yayınları, 1971, (sh. 205)'den aktaran. Cem EROĞUL, 
Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Kitabevi Yayınla¬ 
rı, No: 35, Ankara, Kasım-1991, (sh. 63). 



Bu anlayışa ulaşmak için bugüne kadar ne gibi düşünce¬ 

lerin ortaya atıldığını, tedbirlerin öngörüldüğünü bilmek ve 

bundan sonra neler yapılabileceğine dair düşünceler gelişti¬ 

rebilmek bakımından, aşağıdaki alt bölümlerde Hükümet 

Programlarında, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda ve 

1960'tan sonra gündeme gelen çeşitli "idari reform" çalışma¬ 

larında, devlet-vatandaş ilişkilerinin ve kamu yönetiminde 

halkla ilişkiler hizmetlerinin ele alınışı incelenerek, 

konunun Türk kamu yönetimi açısından genel bir değerlendir¬ 

mesi yapılmaktadır. 

B- HÜKÜMET PROGRAMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

KONUSUNUN ELE ALINIŞI : 

Halkla ilişkiler konusunda Cumhuriyetin kuruluşundan 

itibaren yapılan çeşitli çalışmalara karşın, devlet-vatandaş 

ilişkilerine dair değerlendirme ve hedeflerin hükümet prog¬ 

ramlarında sıklıkla yer almaya başlaması, İkinci Dünya 

Savaşı'nm ardından çok partili siyasi hayata geçişle 

birlikte olmuştur. 1946'dan önce kurulan hükümetlerden yal¬ 

nızca 1 Kasım 1937 - 11 Kasım 1938 tarihleri arasında görev 

yapan 1. Celal BAYAR Hükümeti'nin programında halkla ilişki¬ 

ler konusuna değinilmekte, "polis ve amirlerinin halkla olan 

münasebetleri ve halka karşı vazife ve hizmetleri için 

hususi kurslar tertip" edileceği bildirilmektedir (44). Çok 

partili siyasi hayata geçişimizden sonra kurulan hükümetle- 

(44)Nurten DAGLI-Belma AKTÜRK (Hazırlayanlar), Hükümetler ve 
Programları-I 1920-1960, TBMM Kütüphane-Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğü Yayını, No: 12, Ankara-1988. (sh. 54) . 
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rin pek çoğunun programlarında ise devlet-vatandaş iliş¬ 

kilerine dair hükümlere rastlanılmaktadır. Bu durum siyasal 

iktidarların halk oyuyla değişmesi gerçeği karşısında 

siyasal sistemin ve kamu yönetiminin halkın tepkilerine daha 

çok önem vermek zorunda kalmasından kaynaklandığı gibi, 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfus ve şehirleşme yapısı 

içinde yeterli olabilen ancak sosyal yapıdaki değişikliklere 

aynı hızda ayak uyduramayan kamu yönetimi yapısının giderek 

daha çok yakınmaya konu olmasının bir sonucu olarak da 

yorumlanabilir. 10 Eylül 1947 - 10 Haziran 1948 tarihleri 

arasında görev yapan I. Haşan SAKA Hükümeti'nin programında 

yeni yaklaşımın izlerine rastlanılmaktadır: "Cumhuriyet 

rejiminin başlıca gayesi, idare teşkilatının halk menfaatle¬ 

ri hizmetinde olmasıdır. Bu bakımdan bütün idare ve emniyet 

teşkilatımızın, kanunları tatbik ederken, vazifelerini 

yaparken, bu zihniyetle hareket ederek halka iyi muamelede 

bulunması lüzumunda ısrarla duracağız" (45) . 

16 Ocak 1949 - 22 Mayıs 1950 tarihleri arasında görev 

alan Şemsettin GÜNALTAY Hükümeti, "Her derecedeki memurların 

kendi sorumluluğu ile beraber selahiyetini bilerek 

görevlerini yapmalarını ve böylece vatandaşların işlerini 

onlara beyhude zahmet vermeksizin görmelerini ve halkın 

devlet işlerinde çalışanlara karşı gönülden sevgilerini 

sağlamak" azminde olduğunu ve memurlarda bu tarzda 

çalışmanın itiyat haline gelmesine devamlı dikkat 

göstereceğini beyan etmektedir (46) . 

(45)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 142) 
(46)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 151) 
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1 Mart 1951'de göreve başlayan II. Adnan MENDERES 

Hükümeti'nin Programında yer alan ifadeler ise, siyasal 

iktidarın genel seçimler sonucu değişmesiyle oluşan yeni 

dönemin devlet-vatandaş ilişkilerine dair yaklaşımını 

yansıtmaktadır: "İçişleri prensibimiz, bütün idare cihazını 

halkın hizmetine vermektir. Bununla kastettiğimiz mana, 

idare cihazımızın demokratlaşmasıdır" (47) . 

1960'dan sonra kurulan hükümetlerin programlarında 

devlet-vatandaş, idare-halk ilişkilerine dair yer alan 

hedeflerde dikkat çeken iki husus; bürokratik işlemlerin, 

kırtasiyeciliğin azaltılması çalışmalarına verilen önem ve 

bu yolla devlet-vatandaş ilişkilerinin düzeltileceğine 

ilişkin beklentiler ile idarenin tarafsızlığının, idarenin 

siyasi ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara eşit muamelede 

bulunmasının sağlanması amacıdır. 

Bu tür beklenti ve hedefler bu dönemde işbaşına gelmiş 

pekçok hükümetin programında yer almaktadır. Örneğin, 30 

Mayıs 1960 - 5 Ocak 1961 tarihleri arasında görev yapan I. 

Cemal GÜRSEL Hükümeti'nin programında "Vatandaşlar arasında 

fark gözetmeyen, onlara siyasi kanaatlerinden dolayı farklı 

muamele yapmayan tarafsız bir idarenin kurulması, çok 

ehemmiyet atfettiğimiz bir meseledir" (48). ifadeleri yer 

alırken, 25 Haziran 1962 - 25 Aralık 1963 tarihleri arasında 

işbaşında bulunan II. Koalisyon (IX. İsmet İNÖNÜ) Hükümeti 

(47)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 171) 
(48)Nurten DAĞLI-Belma AKTÜRK (Hazırlayanlar), Hükümetler ve 

Programları-II 1960-1980, TBMM Kütüphane-Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğü Yayını, No: 12, Ankara-1988. (sh. 12). 



Programında da benzer görüşlere yer verilmektedir: "İdarenin 

tarafsızlığı ve haksız siyasi baskılardan masun olarak 

çalışması yolunda büyük mesafe alınmıştır" (49), "idarede 

tarafsızlığı, vatandaşa eşit muameleyi, halk işlerinde sürat 

ve kolaylığı sağlamak amacımızdır" (50) . 

"Vatandaşın devletle olan münasebetlerinde, mevzuattan, 

müesseselerden ve bir kısım görevlilerin hizmet anlayışından 

doğan şikayetlerle" karşılaşıldığı değerlendirilmesine yer 

verilen ve 25 Aralık 1963 - 20 Şubat 1965 tarihleri arasında 

görev yapan III. Koalisyon (X. İsmet İNÖNÜ) Hükümeti progra¬ 

mında yapılacak çalışmalar şöyle anlatılmaktadır: "Mevzuat 

ve müesseseden doğan şikayet konularını devamlı ve ısrarlı 

takiple ve alınacak tedbirlerle gidermek kararındayız. 

Vatandaşın devlet teşkilatına güven ve huzurla başvurabilme¬ 

sinde bütün idare adamlarının ve görevlilerin gayret göster¬ 

melerine önem vereceğiz. Vatandaşın kanunlar dahilindeki 

müracaatının en kısa yoldan yerine getirilmesi ve bu 

münasebetlerde medeni hizmet anlayışının belirtisi olan 

güleryüz ve karşılıklı saygının hakim kılınması ilkesinin 

idareye yerleşmesi için gerekli tedbirleri alacağız" (51). 

20 Şubat 1965 - 27 Ekim 1965 tarihleri arasında görev 

yapan IV. Koalisyon (Suat Hayri ÜRGÜPLÜ) Hükümetinin 

programında "Vatandaşların birlik ve beraberlik içinde 

yaşamalarını sağlamak amacıyla halka daima eşit bir şekilde 

(49)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 32) 
(50)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 42) 
(51)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 63) 
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muamele edilmesi, İçişleri Bakanlığı'nm bütün 

tasarruflarının objektif ölçüler içinde cereyan etmesi 

lüzumuna" inanıldığı belirtilirken (52), 27 Ekim 1965'te 

işbaşına geçen I. Süleyman DEMİREL Hükümeti programında 

"idarenin tarafsızlığı hususundaki inancı vatandaşlar ve 

Devlet memurları indinde tartışılmasına imkan olmayan bir 

kanaat halinde yerleştirmek, daima titizlikle gözönünde 

bulunduracağımız bir husus olacaktır" ifadelerine yer 

verilmektedir (53). 

3 Kasım 1969 - 6 Mart 1970 tarihleri arasında görev 

yapan II. Süleyman DEMİREL Hükümetinin Programında, devletle 

vatandaş arasındaki temas ve münasebetlerin büyük kısmının 

hükümet ve idarenin çalışma ve hizmet sahaları içinde 

cereyan ettiği, kamu görevlilerinin çeşitli kuruluşlarda 

yürüttükleri hizmetlerin yurdun her yerinde ve günün her 

saatinde vatandaşlar tarafından devamlı olarak 

değerlendirilmekte olduğu ve en küçük bir aksaklığın bile 

bütün Devlet ve Hükümet mekanizmasını sorumlu tutan 

tepkilere sebep olduğu belirtilerek "Bu bakımdan birbirine 

bağlı çok çeşitli teşkilatın vatandaşa en mükemmel şekilde 

hizmet davası etrafında ahenkli ve müessir bir çalışma 

nizamına girmesini zaruri görüyoruz" denilmektedir (54). 

26 Mart 1971'de I.si, 11 Aralık 1971'de II.si göreve 

başlayan Nihat ERİM Hükümetlerinin programlarında, idarenin 

tarafsızlığının kesin olarak sağlanacağı, her türlü kayırma, 

(52)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 79) 
(53)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 93) 
(54)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 137) 
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partizanlık ve iltimasın önleneceği aynı kelimelerle ifade 

edilmektedir (55). 22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973 tarihleri 

arasında görev yapan Ferit MELEN Hükümeti programında: 

"Herhalde bütün memurların ve kamu kesiminde çalışan 

herkesin kanunlara ve vatandaşlara saygılı, adil, tarafsız, 

işlerine hakim bir tutum içinde görev yapmaları şikayetleri 

büyük ölçüde azaltacaktır" (56) görüşlerine yer verilirken, 

17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975 tarihleri arasında işbaşında 

bulunan Sadi IRMAK Hükümetinin Programında " yönetimin 

partiler ve vatandaşlar karşısında tarafsız, yasaların 

uygulamasında etkin" olmasının hükümetin temel prensibi 

olduğu belirtilmektedir (57). Programında "Ulusal güvenliği 

ilgilendiren belli konular dışında, kendilerini doğrudan 

doğruya ilgilendiren bütün kamu yönetimi işlemleri" nin 

yurttaşlara açık olacağını ve "halkın yerel yönetimde söz 

hakkı ve denetleme olanakları"nm genişletileceğini (58) 

belirten ve TBMM1 den güvenoyu alamayan II. Bülent ECEVİT 

Hükümeti'nden sonra kurulan ve 21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 

tarihleri arasında görev yapan V. Süleyman DEMİREL Hükümeti¬ 

nin Programında ise vatandaş-devlet münasebetlerinde 

gereksiz işlemlerin ve bürokratik engellerin ortaya 

çıkardığı şikayetlerin en kısa zamanda giderileceği 
bildirilmektedir (59) . 

(55)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, 
(56)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, 
(57)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, 
(58)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, 
(59)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, 

a.g.e, (sh. 208, 224) 
a.g.e, (sh. 237) 
a.g.e, (sh. 298) 
a.g.e, (sh. 351, 371 

a.g.e, (sh. 385) 
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5 Ocak 1978'de göreve başlayan III. Bülent ECEVİT 

Hükümeti'nin Programında Kamu yönetiminde tarafsızlığın ve 

demokratik etkinliğin gerçekleştirilmesi için çözüm ve 

önlemlerin uygulanacağı. Devlet kapısının siyasal inançları 

ne olursa olsun bütün yurttaşlara güven verecek şekilde açık 

tutulacağı belirtilirken (60), bu hükümetten görevi 12 Kasım 

1979'da devralan VI. Süleyman DEMİREL Hükümetinin Programın¬ 

da "devletin işleyen ve vatandaşı koruyan bir devlet 

olacağı, devlet kapılarının hak, hacet ve hizmet kapısı 

haline getirileceği", ifade edilmektedir (61). 

20 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 tarihleri arasında görev 

yapan Bülent ULUSU Hükümeti'ne göre "Mazisi yüz yıllara 

dayanan Türk idare yapısı şartların değişmesiyle, 

yeniliklere ve ihtiyaçlara ayak uyduramayarak eskimiş, 

ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bunun 

sonucunda kamu yönetiminde: aşırı merkeziyetçilik, görev 

yetki ve sorumlulukların dağılımında dengesizlik, normalin 

çok üstünde istihdam, atıl kapasite, verimsizlik, lüzumsuz 

formalite ve kırtasiyecilik hastalıkları meydana gelmiştir" 

(62) . 

Programa göre bu durum, idarenin toplumun güven ve 

huzurunu sağlamada yetersiz kalmasına, hergün çeşitli 

işlemler dolayısıyla idareye muhatap olan vatandaşın 

sıkıntıya girmesine sebep olmaktadır. Programda bu sorunları 

(60)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 415, 417) 
(61)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 465) 
(62)Nurten DAĞLI-Belma AKTÜRK (Hazırlayanlar), Hükümetler ve 

Programları-III 1980-1987, TBMM Kütüphane-Dokümantasyon 
ve Tercüme Müdürlüğü Yayını, No:12, Ankara-1988. (sh. 3) 



çözmek için yapılacak çalışmalar sıralanırken, "Herşeyden 

önce, memlekette idarenin tam bir tarafsızlık içinde 

vatandaşın hizmetine koşması"nm sağlanacağı, "Devlet 

hizmetinde bulunanların siyasi etkiler dışında" 

çalışmalarının kanuni güvenceler ve müeyyideler altına 

alınacağı dile getirilmektedir (63). 

13 Aralık 1983 - 21 Aralık 1987 tarihleri arasında 

görev yapan I. Turgut ÖZAL Hükümetinin Programında "büyük 

önem ve ağırlık verilmesi, gayretlerin ve kaynakların 

üzerinde teksif edilmesi gereken temel altı mesele" arasında 

"bürokrasi meselesi" de sayılmakta, kırtasiyecilikle nasıl 

mücadele edileceğine dair ayrıntılı hükümler yer almaktadır. 

Bu hükümetin programında temel bir yaklaşım olarak ortaya 

konulan, 21 Aralık 1987 - 9 Kasım 1989 tarihleri arasında 

görev yapan II. Turgut ÖZAL ve 9 Kasım 1989 - 5 Temmuz 1991 

tarihleri arasında görev yapan Yıldırım AKBULUT 

Hükümetlerinin programlarında da aynen yer verilen kimi 

görüş ve hedefler aşağıya alınmıştır: "Devlet 

müesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel prensip, 

işlemlerin müessir, süratli ve verimli bir şekilde 

yürütülmesidir. Bunun için sistemin açık, basit ve kolayca 

anlaşılır olması şarttır. Devlet kuruluşlarının hakiki ve 

hükmi şahıslarla ilişkilerinde itimat esas, şüphe 

istisnaidir. Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin 

hakim kılınması, verimin geliştirilmesi esas hedefimizdir" 

(64). "Devlet idaresinde tedbirden vazgeçilemez. Ancak 

(63)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 5-6) 
(64)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 35) 
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vatandaşlarımıza daha baştan şüpheyle, güvensizlikle muamele 

edilmesinin bugüne kadar formaliteler yığmağından, 

tedirginlikten, zaman ve kaynak israfından başka kazanç 

sağlamadığını teslim etmeliyiz. Herkes aksi görülünceye 

kadar beyanında haklıdır, doğrudur. Vatandaşın devletine 

daha fazla güven duyması için önce devletin vatandaşa itimat 

etmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet kapısı vatandaş için 

korkulu, ürkeklikle başvurulacak bir duvar değil, rahatlık¬ 

la, güvenle girilen bir yer olmalıdır... Resmi makamlara 

müracaatta istenen bütün bilgi ve belgelerin gözden 

geçirilerek azaltılması ve bazılarının kaldırılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir (65) . 

5.7.1991 - 25.11.1991 tarihleri arasında görev yapan 

Mesut YILMAZ Hükümeti'nin programında "İdari ve ekonomik 

yönetimimizin bürokratik işlemlerinin azaltılması" 

çalışmalarının sürdürüleceği, çalışanı ödüllendirmek ve 

korumak esasına dayanacak olan kamu personel rejimi 

politikası içinde "vatandaşa iyi muamele edenle etmeyeni" de 

ayırt edecek bir yaklaşımın benimseneceği bildirilmektedir 

(66). 25 Kasım 1991'de başladığı görevini halen sürdüren 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 49. Hükümetinin (V. Koalisyon (VII. 

Süleyman DEMİREL) Hükümeti) Programında, yeniden yapılanma 

kapsamında üzerinde en çok durulacak konular arasında 

kırtasiyecilikle mücadele de sayılmakta "belediye meclisle- 

(65)N.DAĞLI - B. AKTÜRK, a.g.e, (sh. 64) 
(66)Başbakan A.Mesut YILMAZ Tarafından 30.6.1991 Günü 

TBMM'de Okunan Hükümet Programı, TC Resmi Gazete 
6.7.1991, Sayı: 20921, (sh. 8-10) 
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rinde, kamu çalışanları da dahil olmak üzere tüm toplum 

kesimlerinin temsiline olanak" verileceği açıklanmaktadır 

(67) . 

Halk ve bürokrat arasındaki ilişkilerin karşılıklı 

anlayışa ve güvenceye sokulacağı bildirilen Programda, 

"Artık işler; devlet katında kayırma, rüşvet ve iltimasla 

yürümeyecek, dürüstlük ve eşitlik, işlerin çözümüne hakim 

ilke olacaktır. Vatandaş, devlet kapılarında haksız muamele 

görmeyecek ve zaman kaybına uğramayacaktır." ifadelerine yer 

verilmektedir (68). 

Bugüne kadar görev yapan Cumhuriyet Hükümetlerinin 

programlarından yapılan aktarmalardan görülebileceği gibi; 

devlet-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi çok partili 

siyasi hayata geçişten ve özellikle 1960'tan sonra işbaşına 

gelen birçok hükümetin hedefleri arasında yer almıştır. Çoğu 

kez halkla ilişkiler terimi kullanılmasa da devlet-vatandaş, 

idare-halk, vatandaş-kamu görevlisi vs. adlarla anılan iliş¬ 

kilerde ulaşılması istenen hedefler kamu yönetiminde halkla 

ilişkiler hizmetlerinin ulaşması gereken hedeflerdir. Çok 

genel olarak, hükümet programlarında devlet-vatandaş ilişki¬ 

lerine dair yer alan hedeflerin özellikle bürokrasinin, 

kırtasiyeciliğin azaltılması ve idarede tarafsızlığın 

sağlanması (bilhassa siyasi kayırmacılığın, siyasi görüşe 

göre farklı işlem yapılmasının önlenmesi) konularında 

yoğunlaştığı söylenebilir. Halkın yönetime katılması, kamu 

(67)Başbakan Süleyman DEMİREL Tarafından 25.11.1991 Günü 
TBMM'de Okunan Hükümet Programı, (sh. 13, 37) 

(68)Aynı yer (sh. 54) 
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yönetiminde modern halkla ilişkiler yöntemlerinin uygulanma¬ 

sı gibi hususlara hükümet programlarında yaygın olarak yer 

verilmediği söylenebilirse de, hızlı ve verimli işleyen bir 

kamu yönetimi oluşturulmadan, kamu yönetimi yapısının 

devlet-vatandaş ilişkilerinde ortaya çıkardığı olumsuzluklar 

ortadan kaldırılmadan ve kamu yönetiminde tarafsız bir görev 

anlayışını yerleştirmeden, çağdaş halkla ilişkiler teknikle¬ 

rini uygulamanın kolay olmayacağının kabul edileceği açıktır 

C- KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARDA 

HALKLA İLİŞKİLER KONUSUNUN ELE ALINIŞI : 

Planlı döneme geçişle birlikte, bir yandan kamu yöneti- 

k minin genel olarak planlı kalkınma çabalarına, plan ve prog¬ 

ramların hedeflerine uyum sağlaması çalışmaları çerçevesin¬ 

de, diğer yandan kalkınmanın toplumun katılması ile topyekün 

çabaları gerektirmesi ve bunun için kamu hizmetlerinin teş¬ 

kilatlandırılması ve gerçekleştirilmesinde katılımın zorunlu 

olduğu tesbiti çerçevesinde, halk katılımı, devlet-vatandaş 

ilişkileri gibi konularda yeni yaklaşımlar geliştirmek 

ihtiyacı doğmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi'nde bu 

durum şöyle açıklanmaktadır: "Kamu hizmetlerinin yürütülme¬ 

sinde şimdiye kadar uygulanan usûl Devletin tek taraflı 

olarak hareketi şeklinde olmuştur. Halkın hizmetin teşkilat¬ 

landırılmasına ve yapılmasına katılmasını sağlamak hem yapı¬ 

lan işlerin daha başarılı olmasını kolaylaştırır, hem de 

Devletin yükünü hafifletir. Kamu hizmetinin kamu otoriteleri 
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ile halkın birlikte çalışmasını gerektiren bir iş olduğu 

fikrini yerleştirmenin ve toplulukların çeşitli meselelerini 

halletmek üzere bir arada hareket ve teşkilatlanmayı teşvik 

etmenin büyük sosyal faydaları vardır" (69). Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı'nda, kalkınma için uzun dönemde en 

verimli olabilecek yollardan biri, "toplum yapısını ve değer 

sistemlerini gelişmeye uygun bir ortam oluşturacak yönde 

geliştirmek" olarak açıklanmakta ve bu konuda başarı için 

"toplum kalkınması" yolunun uygulanması gereğine değinilmek

tedir (70). "Toplum Kalkınması" ana başlığı altında ise, 

toplum kalkınması programlarının esasları arasında halkın bu 

programa katılımını sağlayacak çalışmalar düzenlenmiş ve 

"halkın katılımını sağlamak bakımından idare ile halk 

arasında işbirliğini kurmak için, bir yandan idare elemanla

rının özel bir eğitimden geçmesine, öbür yandan halk önder

lerinin yetiştirilmesine önem" verileceği belirtilmiştir 

(71). Yine Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın "Kamu 

Hizmetleri" ile ilgili bölümünde "halkın hizmetlere gönüllü 

katılma isteğinin teşvik edileceği ve değerlendirileceği, 

kamu kurumlan ile halkın temas ve işbirliğinin gelişmesi ve 

daha verimli duruma getirilmesinin sağlanacağı" ifade edil

miştir (72). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ağırlıkla 

ele alınan "toplum kalkınması" çalışmalarına ilişkin ilke, 

politika ve tedbirlere dönem içindeki Yıllık Programların 

birçoğunda yer verilirken, kimi yıllık programlarda 

(69)DPT, Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Ankara-
1963, (sh. 102) . 

(70)DPT, a.g.e, (sh. 101) 
(71)DPT, a.g.e, (sh. 104) 
(72)DPT, a.g.e, (sh. 404) 
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da kırtasiyeciliğin azaltılması suretiyle halkla ilişkile¬ 

rin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Örneğin, 1966 Yılı 

Programı'nda, "vatandaş-hükümet ilişkilerinin iyileştiril¬ 

mesinde faydalı olacak ve vatandaşların daha az masraf, 

zaman ve emek sarfiyatıyla işlerini görmelerini temin edecek 

hususlara" öncelik verildiği belirtilmektedir (73). 1967 

Yılı Programı'nda ise, "halkla münasebetlerin diğer 

kuruluşlara göre daha sık olduğu İçişleri, Maliye, Eğitim, 

Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarında muamele usûllerinin 

kolaylaştırılmasına öncelik" verilmesi öngörülmektedir (74). 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, "Küçük Toplum 

Birimlerinde Teşebbüs Gücünün Geliştirilmesi Programları" 

başlığı altında, "Küçük toplum birimlerine götürülen 

hizmetlerin mahalli sorunları çözmesinde daha etkili ve kısa 

süreli olması ve mahalli kaynaklardan ençok yararlanabilmesi 

için, bu hizmetlerin kalkınma planı ilke ve politikalarının 

ışığında küçük toplum birimlerine yakın seviyelerde ve 

gönüllü katılan halkla birlikte programlanması ve uygulanma¬ 

sı sağlanacaktır," ifadelerine yer verilmektedir (75). 1968 

Yılı Programı'nda, "Toplum kalkınması metodunun başarılı 

olarak uygulanması ve halkta teşebbüs gücü ve girişkenliği 

geliştirici çalışmaların bir sisteme kavuşturulması için 

ilgili bakanlık ve kuruluşların mahalli kademe per 

sone!ine rehberlik edecek kılavuz ve yönetmelikler" hazır¬ 

lanacağı, "programların halka tanıtılmasında, kitle haber- 

(73)DPT, 1966 Yılı Programı, Ankara-1965, (sh. 654-655) 
(74)DPT, 1967 Yılı Programı, Ankara-1966, (sh. 525) 
(75)DPT, Kalkınma Planı ikinci Beş Yıl (1968-1972), Ankara, 

Kasım-1967, (sh. 250) 
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leşme araçlarından" yararlanılacağı belirtilmektedir (76). 

Yine, 1971 Yılı Programı'nda "köye hizmet götüren kamu 

personeline toplum kalkınması programlarının uygulanmasında 

rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan kılavuz ve yönetmelik¬ 

lerin program yılı içinde uygulanmaya konulmaları"nın sağla¬ 

nacağı bildirilmektedir (77). 1972 Yılı Programı1nda ise, 

kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi çalışmalarında gözeti¬ 

lecek ilkeler arasında "halkla ilişkiler etkili bir hale 

getirilecektir," hükmüne yer verilmektedir (78). 

Birinci Beş Yıllık Plan'la takdim edilen "toplum 

kalkınması" yaklaşımının uygulanabilmesi için, bu Plan 

döneminde önemli hazırlık çalışmaları, halka bu tür 

çalışmalara katılmak için destek hizmetleri sunulması ve 

bazı uygulama denemeleri görülmüştür. İkinci Plan kalkınma 

projelerinin bir kısmının halk katında belirlenmesi 

aşamasına gelindiği tesbiti ile ele alınmışken, uygulamada 

bu yönlendirme ve heyecanın sağlanamadığı görülmektedir. 

Yıllık programlar giderek merkezi yönetim işlemlerine 

dönmüş, sonuçta "toplum kalkınması" yöntemi yerini "etkili 

halkla ilişkiler" anlayışına terketmiştir. Merkezi idarenin 

merkezileşme eğiliminin kınlamadığı gözlenmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan itibaren Plan'lar 

halkla ilişkilerin etkinleşmesi fikrini yerleştirmeye önem 

vermişlerdir. Dönem içindeki yıllık programlarda "kamu yöne¬ 
timinin hızlı, verimli ve etkili çalışması suretiyle yöne- 

(76)DPT, 1968 Yılı Programı, Ankara-1967, (sh. 167) 
(77)DPT, 1971 Yılı Programı, Ankara-1970, (sh. 686) 
(78)DPT, 1972 Yılı Programı, Ankara-1971, (sh. 384) 
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tim-halk ilişkilerinde olumlu gelişmeler sağlanabileceği" 

temel yaklaşımından hareket edildiği ve önceki iki Planın 

öngördüğü toplum kalkınması ve küçük toplum birimlerinde 

teşebbüs gücünün geliştirilmesine dair yaklaşımların dile 

getirilmediği görülmektedir. 

Bu meyanda 1973 Yılı Programı1nda "halkla münasebetle¬ 

ri, uygulamanın etkinliğini artıracak ve halka en iyi 

şekilde hizmeti sağlayacak biçimde düzenlemek amacı ile 

halkın idare ile temasa geldiği konuların başlıcaları 

(doğum, ölüm, evlenme, nüfus, miras, tapu ehliyeti vb.) nin 

bir envanteri yapılarak, basitleştirme çalışmaları"nm ger¬ 

çekleştirilmesi hedeflenmektedir (79). Aynı yaklaşım tarzı 

izleyen yıllık programlarda da benzer ifadelerle dile geti¬ 

rilmiştir: Örneğin, 1975 Yılı Programı: "Nüfus, tapu, 

gümrük, vergi, ehliyet, hastane ve benzeri doğrudan halkla 

ilişkili hizmetlerin görülmesindeki işlemlerin basitleşti¬ 

rilmesi çalışmalarına önemle devam edilecektir" (80). 1976 

Yılı Programı; "Nüfus, tapu , vergi, gümrük, hastahane ve 

benzeri doğrudan halkla ilgili görevlerde işlemlerin basit¬ 

leştirilmesi çalışmaları ilgili kuruluşlarca bir program 

çerçevesinde yürütülecektir" (81). 1977 Yılı Programı; 

"Doğrudan halkla ilgili görevlerde işlemlerin basitleştiril¬ 

mesi çalışmaları 1977 Yılı içinde tamamlanacaktır" (82) 

demektedir. Buna rağmen basitleştirme işlemlerinde fazla yol 

alınamamıştır. 

(70)DPT, 1973 Yılı Proqrami, Ankara-1972, (sh. 296) 
(80) DPT, 1975 Yılı Proqrami, Ankara-1974, (sh. 356) 
(81) DPT, 1976 Yılı Proqrami, Ankara-1975, (sh. 104) 
(82)DPT, 1977 Yılı Proqrami, Ankara-1976, (sh. 398) 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda "Kamu kuruluşla¬ 

rındaki halkla ilişkiler konusuna özel bir önem" verileceği 

belirtilirken, önceki Plan'm "bürokrasinin azaltılması, 

kamu yönetiminde etkinlik, hız ve verimin arttırılması 

yoluyla halkla ilişkilerin geliştirilecebileceği" yaklaşımı¬ 

nın aynen benimsendiği görülmektedir: "Kamu kuruluşları 

nüfus, tapu, gümrük gibi doğrudan halka hizmet konularında; 

gereksiz yazışmadan kurtarılarak hızlı, verimli, etkin 

çalışan birimler haline getirilecektir. Bu tür konulardaki 

mevzuat ve bunların uygulama düzeni basitleştirilerek halkın 

bilgisine sunulacak"tır (83) denilmektedir. Ancak bu plan 

dönemindeki yıllık programlarda halkla ilişkilerin bir 

boyutunun, "tanıtma" konusunun, önceki Plan ve Programlara 

göre daha ayrıntılı olarak ele alındığı görülmektedir. Bu 

konu, dış ilişkiler boyutu öncelikli olarak ele alınarak 

1983 yılı Programı'nda şöyle açıklanmaktadır: "Gelişen 

uluslararası ilişkiler Türkiye'nin yurtdışmda daha etkin 

bir biçimde tanıtılmasını ve dış kamuoyunda Türkiye aleyhine 

oluşturulmak istenen olumsuz görüntülerin zamanında karşı¬ 

lanmasını gerekli kılmaktadır. Yurtiçinde de idarenin bütün 

faaliyetleri hakkında doğru ve güvenilir bilgilerin halka 

intikal ettirilmesi ve kamuoyunun yanıltıcı bilgilere karşı 

uyarılması gerekli görülmektedir" (84). Bu değerlendirme 

çerçevesinde 1983 Yılı Programında tanıtma ile ilgili 

çeşitli tedbirlerin yanısıra, kamu kuruluşlarında mevcut 

Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinin Devlet Tanıtma 

(83)DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, Anka- 
ra-1979, (sh. 299) 

(84)DPT 1983 Yılı Programı, Ankara-1983, (sh. 410) 
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Teşkilatı ile işbirliği ve koordinasyon içinde olması amaç¬ 

lanmaktadır (85) . 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ve ilgili yıllık 

programlarda tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma konusunun önce¬ 

ki yıllara göre daha ayrıntılı ve önemle ele alındığı, 

Türkiye'nin 1980 sonrrasmda izlediği iktisaden dışa açılma 

politikaları ile uyumlu olarak dış tanıtım konusuna ağırlık 

verildiği, iç ve dış tanıtımın birlikte ve aynı anlayışla 

yürütülmesi halinde ancak sonuca ulaşılabileceği temel 

yaklaşımından hareket edildiği görülmektedir. Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı'nda bu yaklaşım; "V. Plan döneminde 

yurtiçi ve yurtdışı tanıtma; toplumun yapısı, kültürü, 

gelenekleri, ekonomisi, çağdaş nitelikleri ile bir bütün 

olarak ele alınacaktır" biçiminde dile getirilmektedir (86). 

Plan'm tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma ile ilgili kimi ilke 

ve politikaları ise şöyledir: 

- "Yurtiçi tanıtma faaliyetleri, vatandaşları milli 

ilke ve hedefler çerçevesinde bütünleştiren, asgari ortak 

noktalarda birleştiren, serbest ve doğru bilgi dolaşımına 

dayalı bir yapıda olacaktır. 

- Devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde 

oluşmasını sağlamak amacıyla vatandaşla devlet arasında 

karşılıklı bilgi akımını sağlayacak organizasyona ilişkin 

tedbirler alınacaktır" (87). 

(85)DPT 1983 Yılı Programı, Ankara-1983, (sh. 410) 
(86)DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989, Anka- 

ra-1984, (sh. 174) 
(87)DPT, a.g.e, (sh. 174) 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ayrıca, kamu 

hizmetlerinde ve yönetiminde verimliliği artırmak amacı ile 

her kademedeki kamu görevlileri için eğitim programları 

düzenlenmesi ve Plan döneminde sekizyüzbin kamu görevlisinin 

kısa süreli halkla ilişkiler eğitiminden geçirilmesi hedef¬ 

lenmektedir (88). 1985 Yılı Programı'nda yer alan 

"Devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi¬ 

ni sağlamak amacıyla, bakanlıkların merkez teşkilatlarında 

kurulması öngörülen basın ve halkla ilişkiler müşavirlikle¬ 

rinin amaca uygun hizmet verebilmeleri için konularında 

yetişmiş eleman istihdam etmelerinin yanısıra, bu konuda 

çalışan diğer personelin de hizmet-içi eğitimden geçirilmesi 

sağlanacaktır" biçimindeki tedbir (89), 1986 Yılı Progra- ■ 

mı'nda kapsamı ve hedefi biraz daha genişletilerek yer 

almıştır: "Devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla, bakanlıkların merkez teşki¬ 

latlarında kurulması öngörülen Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliklerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getire¬ 

bilmeleri için, bilgi vermenin yanında vatandaştan devlete 

aktarılması gereken bilgileri taşıyacak bir sistem oluşturu¬ 

lacaktır. Böylece bu müşavirliklerin eğitim, sağlık ve 

benzeri konularda vatandaşların katılmasını teşvik için 

kitle haberleşme araçları kanalıyla, halkla ilişkiler faali- . 

yetlerini programlaması ve uygulaması sağlanacaktır. Bu 

amaçla, bu müşavirliklerde görev alacak yönetici ve personel 

hizmet-içi eğitimden geçirilecektir" (90). 1987 Yılı Prog- 

(88)DPT, a.g.e, (sh. 144) 
(89) DPT, 1985 Yılı Programı, Ankara-1985, (sh. 398) 
(90) DPT, 1986 Yılı Programı, Ankara-1986, (sh. 382) 
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ramı'nda da yukardaki hususlar benzer şekilde dile getiri¬ 

lirken, 1988 Yılı Programında konuyla ilgili iki tedbir 

dikkat çekmektedir: 

- "Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirlikleri, vatandaşa 

bilgi verirken, doğru bilgiye dayalı iletişimi gerçekleşti¬ 

rici bir fonksiyona kavuşturulacaktır. Bu konuda yetişmiş 

uzman istihdamına ve hizmet-içi eğitime ağırlık verilecek¬ 

tir. 

- Kamuoyu araştırmalarının kurumlaşmasını ve sağlıklı 

işleyişini destekleyici bir düzenleme geliştirilecektir" 

(91). 1989 Yılı Programı'nda ise "Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirlikleri, devlet-vatandaş arasında sağlıklı iletişimi 

gerçekleştirme yönündeki çalışmalarına devam edecektir" 

hükmü yer almaktadır (92) . 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda halkla ilişkiler 

konusunun Beşinci Plan dönemindeki fikri ve uygulama çalış¬ 

malarının ışığında ele alındığı görülmektedir. Halkla iliş¬ 

kilere iki ayrı bölümde değinilmektedir. "Tanıtma ve 

kamuoyunu aydınlatma" başlığı altında: "tanıtmaya katkıları¬ 

nı temin etmek üzere halkı bilinçlendirme çalışmaları etkili 

bir şekilde sürdürülecek ve bu amaçla, Devlet ile vatandaş 

arasında sağlıklı bir bilgi akışı için gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır" şeklinde bir politikaya, "kamu yönetiminin 

iyileştirilmesi" ile ilgili çalışmalar çerçevesinde ise 

"Devlet-vatandaş ilişkilerinde, vatandaşın beyanı esas 

(91) DPT, 1988 Yılı Programı, Ankara-1988, (sh. 377) 
(92) DPT, 1989 Yılı Programı, Ankara-1989, (sh. 376) 
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alınarak idari usul ve işlemler sadeleştirilecektir. İşlem¬ 

lerle ilgili olarak vatandaşa ve kamu görevlilerine yönelik 

rehber kitaplar hazırlanacaktır" biçiminde bir tedbire yer 

verilmektedir (93). 1990 Yılı Programı'nda, "kurumlarda, 

devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütül¬ 

mesinde önemli bir rol oynayan Halkla ilişkiler Birimleri, 

istenilen fonksiyonları yerine getirememektedir" tesbiti 

yapıldıktan sonra bu konuda iki tedbir getirilmektedir: 

- "Tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma alanında genel 

strateji ve ilkelerin tespit edilmesi, kurum ve kuruluşların 

yürüteceği faaliyetlerin koordinasyonu için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

- Devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi açısından, kurumlarm halkla ilişkiler birimleri 

reorganize edilerek etkin hale getirilmesi çalışmalarına 

başlanacaktır" (94). 1991 Yılı Programı'nda bu son tedbirle 

ilgili çalışmalara devam edileceği, 1992 Yılı Programı'nda 

bu çalışmaların sonuçlandırılacağı belirtilirken, 1993 Yılı 

Programı'nda konuyla bir ilgili bir tedbir yer almamaktadır 

(95) . 

(93) DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), An- 
kara-1989, (sh. 324-326) 

(94) DPT, 1990 Yılı Programı, Ankara-1989, (sh. 404-405) 
(95) DPT, 1991 Yılı Programı, Ankara-1990, (sh. 389), 1992 

Yılı Programı, Ankara, 1991, (sh. 399), 1993 Yılı Prog¬ 
ramı , Ankara, 1992. 



D- İDARİ REFORM ÇALIŞMALARININ HALKLA İLİŞKİLER KONUSUNA 

YAKLAŞIMLARI : 

İdarede reform yapılması düşüncesi, Türk idarecileri ve 

devlet adamları için Tanzimat'tan bugüne uzanan bir geçmişe 

sahiptir. Yenileşme ve reform çalışmaları içinde idari 

yapının ve işleyişin düzenlenmesine de yer verilmiş, diğer 

birçok alanda girişilecek reform çabalarının başarılı olması 

için merkeziyetçilik niteliği dolayısıyla idari alanda da 

reform yapılması düşüncesi hep savunulagelmiştir. İkinci 

Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası kuruluşlar ve batılı 

ülkelerden çağrılan uzmanlara çeşitli raporlar hazırlattı¬ 

rılmış, bu işlerin bilimsel bir şekilde yürütülmesini sağla¬ 

mak amacıyla 8.5.1952 tarihinde TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsü) kurulmuş, ancak idarenin bir bütün 

olarak ele alınması, yeniden düzenlemeye tabi tutulması 

1960'dan sonraki çalışmalarda görülmeye başlanmıştır. Yeni 

bir Anayasa hazırlanması ve Planlı Kalkınma dönemine geçil¬ 

mesiyle birlikte, idari reform ihtiyacı açıkça ortaya 

konulup, özellikle kalkınmayı sağlayacak yapının 

oluşturulması amacıyla çeşitli hazırlıklara başlanılmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye ve Ortadoğu Amme 

İdaresi Enstitüsü'nün ortak çalışmaları sonucu, idari 

reformun tümünü içine alan ve ne yönde gelişeceğini belirle¬ 

yecek olan dört önemli araştırmaya, 1962 yılı Nisan ayında 

"Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi" (MEHTAP) ile 

başlanılmıştır. 1963 Yılında tamamlanan MEHTAP Raporunda, 

"Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve 
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kararların alınmasında halkla yakın temas sağlamak 

zorunludur. Nitekim gelişmiş ülkelerde yöneticiler bu temas¬ 

lar bakımından çeşitli mekanizmalar ortaya koymuş bulunmak¬ 

tadır" denilerek bunların başında, fertleri ve ilgili 

kuruluşları karardan önce dinlemek, onların istek ve 

mütalaalarını almak ve değerlendirmek için bulunan usullerin 

geldiği görüşüne yer verilmektedir (96). MEHTAP Raporu, Türk 

kamu yönetiminde de, her kurumun bünyesine uygun olarak 

halkla ilişkiler sürecini gerçekleştirebilecek yöntemler 

geliştirmesi gereğini belirtmektedir. 1965'te İdareyi ve 

İdari Metodları Yeniden Düzenleme Komisyonu çalışmaları 

çerçevesinde, Arif PAYASLIOGLU tarafından gerçekleştirilen 

ve "Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme" 

adıyla yayınlanan Araştırma'da da halkla ilişkiler konusuna 

yer verilmiştir. Sözkonusu araştırmada, halkın dileklerinin 

yönetime duyurulması, yönetimin halk dileklerini öğrenmesi, 

halkı bilgilendirmesi ve halkın kamu hizmetlerine yönelik 

çalışmalara katılımı üzerinde durulmaktadır. "Bu araştırmaya 

göre, yönetim ile ilişkilerinde halka kolaylık gösterilmesi 

halkın kamu görevlileri ile görüşebilme olanaklarına sahip 

olması ve yönetime başvurma yollarının kolay ve açık olması 

gereğine karşın, bu konuda kimi aksaklıklar sözkonusudur. 

Bu aksaklıklar, yönetim halk ilişkilerinde önemli sakıncala¬ 

rın ortaya çıkmasına ya da bu sakıncaların gelişmesine ve 

yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bunlardan başlıcalari; 

(96) TODAİE, Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 
(Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim 
Kurulu Raporu) TODAİE Yayınları, Ankara, 1966, (sh. 
55, 56) 
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aracı koyma, kayırma, doğrudan ilgili kimse yerine daha üst 

düzeydeki görevlilere başvurma, rüşvet, asılsız ihbar ve 

şikayetler gibi halk-yönetim ilişkileri üzerinde olumsuz 

etki yapan konulardır" (97). Payaslıoğlu'nun araştırma 

bulgularına göre, halkın istemlerinin öğrenilmesi, halkın 

aydınlatılması ve halk hizmetlerinin görülmesinde yönetime 

ve onun taşra örgütüne önemli görevler düşmektedir. Bu 

konuda almbilecek önlemlerden doğrudan merkezi yönetim 

ile ilgili olanlardan bazıları; merkezi yönetimin, daha 

merkez düzeyinde konuya önem vermesi, görev alanları ve 

çalışma konularına ilişkin halka, bilgi ulaştırması, dilek 

ve yakınmaları değerlendirmesi, halkla ilişkiler yönünden 

kamu görevlilerini eğitmesi, taşra düzeyinde bu amaçla 

uygulanacak ilke ve kuralları saptayıp izlemesidir (98). 

"Payaslıoğlu Araştırması1nda, bir yandan yönetim halk 

ilişkilerini güçleştiren sorunların çözümüne çalışırken, bir 

yandan da bu çalışmalara koşut olarak yönetimin de varolan 

olanak ve koşullar izinde halkla ilişkilerini daha 

sistematik ve iyi bir şekilde düzenleme yollarını araması 

gereğine değinilmektedir" (99). 

1971 Yılında hazırlanarak Hükümete sunulan "İdari 

Reform Danışma Kurulu Raporu" nda, halkla ilişkiler 

hizmetlerinin tanımlanmasının ardından, "şimdiki durumda, 

halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetlerini yerine getiren 

(97) Feyzi ULUĞ, Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve 
Enformasyon, TODAIE Yayını, Ankara, Nisan 1989, (sh. 
25-26) 

(98) Feyzi ULUĞ, a.g.e. (sh. 26) 
(99) Feyzi ULUĞ, a.g.e, (sh. 26) 
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kuruluş ve birimler genellikle, yeterli ve etkin olmaktan 

uzaktır" şeklinde bir tesbit yapılmakta (100), bu kuruluş 

ve birimlerin yeniden düzenlenmeleri için esaslar ortaya 

konulmaktadır. 

Buna göre, merkezi halkla ilişkiler ve enformasyon 

hizmetlerini yerine getirmekle görevli temel kuruluş olan 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü, "Devlet Enformasyon Teşkilatı" 

adı altında, Başbakanlığa bağlı olarak yeniden düzenlenmeli 

ve aşağıdaki görevlerle donatılmalıdır: 

a- Devletin halkla ilişkiler ve enformasyon politikasının 

saptanmasında Hükümete yardımcı olmak, 

b- İdari faaliyetler hakkında halkı aydınlatmak, 

c- Devletin propaganda ve tanıtma hizmetlerini yerine 

getirmek, 

d- Kuruluşlarca yerine getirilen halkla ilişkiler ve 

enformasyon hizmetleri arasında koordinasyon sağlamak 

(101). 

Raporda ayrıca, Bakanlıklarda ve gerekli görülen öteki 

kuruluşlarda baş yöneticiye bağlı olarak halkla ilişkiler 

birimleri kurulması, kuruluşların halkla sürekli ilişki 

halinde bulunan servislerinde halka yol gösterecek danışma 

birimleri kurulması ya da bu konuda bazı personelin 

görevlendirilmesi istenilmekte, halkla ilişkiler 
(100)TODAİE, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öne¬ 

riler (İdari Reform Danışma Kurulu Raporu). TODAİE 
Yayını, No: 123, Ankara, 1972, (sh. 72-73) 

(101)TODAİE, a.g.e, (sh. 73) 
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birimlerinde görev yapacak personelin seçimi ve eğitimi 

üzerinde çeşitli öneriler geliştirilmektedir. 

"Öte yandan, 1982 yılında kamu yönetiminin yeniden 

düzenlenmesi çerçevesinde yapılan bir başka çalışmada da; 

1971 İdari Reform Danışma Kurulu Raporunda "halkla ilişkiler 

ve enformasyon" konusunda yer verilen ve yukarıda belirtilen 

görüşlerin, "merkezi idarenin geliştirilmesinde temel teşkil 

etmek" üzere genel olarak aynen benimsendiği görülmektedir" 

(102) . 

Nihayet, 1980'den sonra iki kere başlayan ve yeni bir 

araştırmaya dayanmayan, kamu yönetiminin yeniden düzenlenme¬ 

si çalışmalarını desteklemek amacındaki Devlet Planlama 

Teşkilatı'nm isteği üzerine, Türkiye ve Ortadoğu Amme 

İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 1991'de tamamla¬ 

nıp yayınlanan "Kamu Yönetimi Araştırma Projesi" (KAYA 

Projesi) "Genel Raporu"nda, kamu yönetiminde halkla ilişki¬ 

ler ve enformasyon hizmetlerine ilişkin çeşitli görüş ve 

önerilere yer verilmektedir. Türkiye'de kamu kurumlan 

ölçeğindeki halkla ilişkiler uygulamasının, birlik ve 

eşgüdüm anlayışı dışında yürütüldüğü, kamu personelinin 

halkla ilişkiler konusunda yeterli bilgiyle donatılmamış 

olduğu, halkla ilişkiler birimlerinde uzman personel ve 

kadro sorunları bulunduğu belirtilirken, en ciddi eksiklik 

olarak, "... bütün kamu kuruluşlarına konu ile ilgili danış¬ 

manlık yapabilecek, halkla ilişkilere ilişkin yurt içindeki 

ve dışındaki gelişmeleri ve buna bağlı olarak yeni anlayış 

(102)Feyzi ULUĞ, a.g.e, (sh. 28) 
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ve teknolojilerden yararlanma olanaklarını ilgili kurumlara 

duyuracak ve halkla ilişkiler hizmetinin ana ilke ve kural¬ 

ları ile belirlenmesini sağlayacak merkezi düzeyde bir 

örgütsel" modelin bulunmaması görülmektedir (103). 

KAYA Genel Raporu'na göre, "Türk kamu yönetiminde 

halkla ilişkiler uygulamasının belirli bir anlam kazanarak, 

gelişme gösterebilmesinin ön koşulu, yönetimin kendisini 

halkın hizmetinde bir araç olarak görebilmesidir" (104) . 

Bunu gerçekleştirecek kimi ilkeler ise şöyle sıralanmaktadır: 
\ 

- "Yönetime halkın güven ve desteğini vermesinde, 

katılımcı, saydam ve insanı merkez alan bir yönetim anlayışı 

temel alınmalıdır. 

- Yürütülen eylem ve işlemlerde, örgütsel açıklık 

olabildiği ölçüde bütün koşullarıyla sağlanmalı ve halkın 

yönetimden bilgi edinme hakkı her aşamada önemle dikkate 

alınmalıdır. Bu hak aynı zamanda, yönetimi geliştirmenin bir 

aracı olarak da değerlendirilmelidir. 

- Kamu kurumlarmca yürütülen eylem ve işlemler 

konusunda halkın aydınlatılması kadar; bu eylem ve işlemlere 

yönelik olarak, ilgili her kesimin görüş ve düşüncelerinin 

ortaya çıkmasına ve bunların değerlendirilmesine ortam 

hazırlanmalıdır" (105). KAYA Genel Raporu'nda son olarak, 

eksiklikleri ortadan kaldıracak ve yukarıda sıralanan 

(103)TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması (Genel Rapor), TODAİE 
Yayını, No: 238, Ankara, 1991, (sh. 44-45) 

(104)TODAİE, a.g.e, (sh. 47) 
(105)TODAİE, a.g.e, (sh. 48) 
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ilkeleri hayata geçirecek önerilere yer verilmektedir. Bu 

öneriler arasında ise Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü 1 nün Devlet Enformasyon Başkanlığı'na dönüştürüle¬ 

rek merkezi düzeyde eşgüdümü sağlayacak yetki, görev ve 

sorumluluklarla donatılması, bakanlık ve kurum sözcülüğü 

uygulamasının getirilmesi, halkla ilişkiler hizmetlerinde 

halkla ilişkiler uzman yardımcılığı ve halkla ilişkiler 

uzmanlığı şeklinde görevli istihdam edilmesi dikkat çekmek¬ 

tedir (106) . 

E- GENEL DEĞERLENDİRME : 

Cumhuriyet hükümetlerinin programlarından, kalkınma 

planları ve yıllık programlardan ve idari reform çalışma 

raporlarından yapılan aktarmalardan görülebileceği gibi, 

devlet-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi hususu çok 

partili siyasi hayata geçişten önce ve özellikle 1960'tan 

sonra giderek artan bir önem ve ağırlıkla ele alınmaya 

başlanmıştır. 1960'lı yıllardan başlayarak Türk kamu yöneti¬ 

minde halkla ilişkiler konusuna önem verilmeye ve gelişti¬ 

rilmeye başlanması; Dünya'da "refah toplumu", "açık toplum" 

oluşturma yönündeki kimi gelişmelerin yanısıra, bizatihi 

Türk toplumunun çeşitli alanlarda yaşadığı değişikliklerden 

de etkilenmiştir. Bunlar 4 başlık altında toplanabilir: 

- Siyasal Yapıdaki Değişmeler: Özellikle çok partili 

siyasal sisteme geçiş, siyasal sistemin ve kamu yönetiminin 

+ halkın tepkilerini daha çok önemsemesi sonucunu doğur¬ 

muştur . 

(106)TODAİE, a.g.e, (sh. 48-50) 
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- 1961 Anayasası'nın Etkileri: 1961 Anayasası ve bu 

Anayasa ile oluşturulan kurumlar, yönetim halk ilişkileri 

üzerinde doğrudan sonuçlar doğurmuştur. 1961 Anayasası1nm 

özellikle "sosyal devlet" anlayışına dayalı olarak 

yönetilenlere dönük hak arama ve örgütlenme hakkının güvence 

altına alınmasına ilişkin hükümleri, yöneten-yönetilen 

ilişkilerine yeni bir anlayış getirmiştir. 

- Toplumsal Yapıdaki Değişmeler: 19501li yıllardan 

başlayarak büyük bir ivme kazanan nüfus hareketliliğinin, 

(köyden kente göç) oluşturduğu şehirleşme hareketleri, genel 

yapıya bağlı olarak toplumun tutum ve değer yargılarındaki 

değişmeler, halkın yönetimden beklenti düzeyinin artmasına 

ve genişlemesine yol açmıştır. 

- Sanayi ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler: Sanayileşme 

alanında ve özellikle de kitle iletişim araçlarındaki 

başdöndürücü gelişmeler ile ekonomik yapıdaki değişmelere 

koşut olarak, kamu yönetimi sürekli artan ve değişkenlik 

gösteren sorunlarla yüz yüze kalmış ve farklı sorunlar 

kaçınılmaz olarak farklı ilişki biçimlerinin doğmasına neden 

olmuştur (107) . 

Nitekim, I960'tan önce de kimi kamu kuruluşlarında 

bugün halkla ilişkiler diye tanımlanan bir takım çalışmalar 

yapan birimler bulunmaktadır. Örneğin Dışişleri Bakanlığı 

Enformasyon Genel Müdürlüğü, 1950'li yıllardan itibaren 

halkla ilişkiler çalışmaları yapan birim olarak tanınmakta, 

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nm sadece 
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Ankara'da değil, İstanbul'da bile "basın irtibat bürosu", 

"yayın ve temsil şubesi", "basın ve halkla münasebetler 

daire başkanlığı" gibi isimlerle anılan birimlere sahip 

olduğu bilinmektedir. Yine özel kesimde, başta bazı petrol 

şirketleri olmak üzere yabancı sermaye ile kurulmuş kimi 

şirketlerde halkla ilişkiler hizmetlerinin geliştiği bilin¬ 

mektedir (108). Ancak bilimsel anlamda, kapsamlı ve etkili 

halkla ilişkiler çalışmalarının Türkiye'de önce kamu yöneti¬ 

minde ve 1960'da 91 sayılı Kanunla kurulan Devlet Planlama 

Teşkilatı'nda "Yayın ve Temsil Şubesi"nin ve 1964 Yılında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Nüfus Planlaması Genel 

Müdürlüğü'nde "Tanıtma ve Halk Eğitimi Dairesi"nin 

kurulmaları ve faaliyetleri ile gerçekleştirildiği bir 

tarihi tesbit olarak kabul görmektedir (109) . Bu yıllardan 

sonra kamu kuruluşlarının birçoğunda, basın ve halkla 

ilişkiler hizmetlerini yürütmek amacıyla çeşitli adlar 

taşıyan birimler kurulmuş, Devlet Memurları Kanunu'nun 59. 

maddesinde yapılan değişiklikle basın ve halkla ilişkiler 

müşavirlikleri istisnai mevkiler arasına alınmış, 1984 

yılında yürürlüğe giren 3046 sayılı Kanun ile Bakanlıkların 

merkez teşkilatlarında danışma ve denetim birimleri arasında 

yer verilen "Basın ve Halkla İlişkiler Maşavirlikleri'nin 

bakanlara bağlı olarak görev yapmaları öngörülmüştür. Yine 

(107)Feyzi ULUĞ, a.g.e. (sh. 23) 
(108)Nermin ABADAN, Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler, 

(Public Relations), TODAIE Yayını, No: 80, Ankara-1964, 
(sh.11). 

(109)M.Alaaddin AŞNA, ''Halkla İlişkilerin Türkiye'de Benim¬ 
senmesi" Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, A.Ü. BYYO- 
TODAİE Ortak Yayını, Ankara-1988, (sh. 27), M.Salim 
KADIBEŞEGİL, a.g.e. (sh. 23) 
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1960'lı yıllardan başlayarak halkla ilişkiler konusunda 

telif ve çeviri yayınların sayısı giderek artmış, ilk kez 

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte¬ 

si' ne bağlı olarak kurulan Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda 

okutulmaya başlanan halkla ilişkiler derslerinin yerini 

iletişim fakültelerinin halkla ilişkiler bölümlerindeki 

eğitim almıştır. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlardaki halkla 

ilişkiler hizmetlerinin ele alınıp tartışıldığı birçok açık 

oturum, seminer, sempozyum vb. yapılmakta, gelişen teknolo¬ 

jiden yararlanan çeşitli halkla ilişkiler etkinlikleri 

düzenlenmektedir. Kuşkusuz bu gelişmeler olumludur ve kamu 

kurumlarındaki halkla ilişkiler hizmetlerinin örgütlenme, 

insangücü, teknik donanım vb. açılardan geliştirilmesi için 

birçok çalışmalar yapılmalıdır. 

Görüldüğü gibi, Türk tarihinden gelen yöneten-yönetilen 

iletişimi ve etkileşimi, Anadolu Selçukluları zamanında yeni 

değer yargılarıyla beslenmiş, Osmanlılar devrinde yeni 

devletin ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde evrim ve 

kurumlaşmalar göstermiştir. Osmanlı devletinin çöküş döne¬ 

minde, devletin kaynak imkanlarının, halkın ise geçim 

şartlarının bozulması, sultanın merkezi gücünü arttırıcı 

yönde düzenlemelere yol açmış, giderek aradaki iletişim 

ortadan kalkmıştır. Tanzimat ile getirilen düzenlemeler ise 

toplum ve idarenin yapısına uydurulamamış, bunların zorla 

uygulama durumunda olan bir yönetici zümrenin oluşmasına yol 

açmıştır. Cumhuriyet, bu son Osmanlı döneminin mirasını 

devralmıştır. Yapılan reformlara rağmen, yönetim giderek 
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merkezileşen yapısını korumuştur. Çok partili rejim, halkın 

sisteme dahil edilmesi gereğine dikkat çekmiş, uygulamada 

değişiklikler yapmış, bu kez de partizanlık engeliyle karşı¬ 

laşılmıştır . 

Planlı dönemden itibaren konuya bilimsel ve kurumsal 

yaklaşımlar getirilmeye çalışmışsa da merkezileşmenin yönü 

değiştirilememiştir. Özellikle, planlama yöntemlerinden biri 

olarak getirilen "toplum kalkınması" yaklaşımı, bilimsel 

hazırlıklara ve düzenlemelere rağmen merkezi yönetim 

zihniyetini ve çarkını aşamamıştır. 

Planlı dönemden itibaren getirilen kamu yönetimi 

reformu çalışmalarının hem araştırmaya dayalı ve bilimsel 

olanları, hem de tecrübe ve ihtiyaçlara göre hızla uygulama¬ 

ya sokulmak istenenleri, merkeziyetçiliğin ve oluşmuş idari 

yapının direnişi ile karşılaşıp başarı sağlayamamışlardır. 

Daha uyumlu, fonksiyona dönük ve çok araçlı bir yöntem olan 

halkla ilişkilerin geliştirilmesine umut bağlanmıştır. Bu 

yönde örgütlenme, yasal düzenleme ve kurumlaşmalar vardır. 

Ancak, buraların birer istihdam vesilesi olmaktan öteye 

etkililiklerinin araştırılmasına olan ihtiyaç sık sık belir¬ 

tilmektedir. Kamu yönetimi için genel olarak, belediyeler 

için özel olarak halkla ilişkilerin etkililiği konusunda 

böyle bir araştırma, demokratik yönetim, yöneten-yönetilen 

iletişimi ve etkileşimi için faydalı olacaktır. Bu da halkla 

ilişkiler konusunun daha bilinçli olarak ele alınmasını 

sağlayabilecektir. 
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Ancak, bütün bunlar Türkiye'de devlet-toplum, devlet-

birey ilişkilerinde yeni bir yaklaşımın esas alınması ve bu 

yönde yasal ve kurumsal değişiklerin yapılması, yöneten-

yönetilen ilişkilerine çağdaş demokratik değerlere uygun bir 

zihniyetin hakim kılınması ile bir anlam kazanabilir. 

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının oluşturulması ve 

halkla ilişkiler çalışmalarında başarılı olunması ancak 

yönetimi hizmet eden, yönetileni hizmet edilen olarak görüp, 

tüm işlemlerinde buna uygun davranan, hızlı, verimli ve 

yansızlık içinde işleyen bir kamu yönetimi yapısına sahip 

olmakla mümkün olabilecektir. 
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BÖLÜM : IV 

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İLKE, POLİTİKA 
VE UYGULAMALARI 

A- YEREL YÖNETİMLER, DEMOKRASİ VE HALKLA İLİŞKİLER : 

Devlet hizmetleri genel olarak tüm Dünya'da merkezi 

yönetim ve yerinden yönetim biçiminde iki ana bölümde örgüt- 

lenmektedir. Merkezden yönetim bir ülkede merkez memurları¬ 

nın daha geniş yetkilere sahip olduğu ve alt kademelerin 

yetkilerinin ve takdir haklarının azaldığı bir yönetim 

biçimidir. Merkezden yönetim tam olarak uygulandığı 

takdirde, bütün kararların üst yöneticiler ve merkez 

örgütleri tarafından alınması gerekir. Hiçbir ülkede tam bir 

merkezi yönetimden sözedilemez. Aksine yetki devri ve yetki 

genişliği gibi, merkezi yönetimi yumuşatan, hiyerarşik 

bütünlük içinde alt kademelere karar alma yetkisi tanıyan 

uygulamalara sıkça rastlanılmaktadır. 

Yerinden yönetim, bazı kamu hizmetlerinin yönetiminin, 

merkezden yönetimden ayrı özerk kamu hukuku tüzel kişilerine 

verilmesidir. Yerinden yönetim, yetki genişliğine dayanan 

merkezden yönetime göre daha güçlü bir yönetim biçimidir ve 

siyasal amaçlı yerinden yönetim ile yönetsel yerinden 

yönetim olarak iki ana gruba ayrılır. 

Siyasal amaçlı yerinden yönetimde yasama ve yargı 

alanında da yerinden yönetim kuruluşları yetkili olurlar. 

Federal devlet yapısına sahip devletlerde (ABD, Federal 
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Almanya, İsviçre gibi) federe devletler yasama, yürütme ve 

yargı yetkisine sahiptirler. 

Yönetsel yerinden yönetim kendi içinde ikiye ayrılır: 

Hizmet yerinden yönetimi, belli bir alana bağlı olmaksızın 

hizmetlerin uzandığı bir çok mahalli kuruluşları içine alan 

belirli bazı kamu hizmetlerinin merkezin dışında bağımsız 
örgütlere bırakılmasıdır. (Üniversiteler ve ticaret 

odalarında olduğu gibi) Mahalli yerinden yönetim ise, 

hizmetin değil alanın, yerin önem taşıdığı yönetim 

biçimidir. (Türkiye'de mahalli yerinden yönetim kuruluşları, 

il özel idaresi, belediye ve köylerdir) (110). Ülkeler, kendi 

siyasi, sosyal ve idari yapılarına, gelenek ve anlayışlarına 

göre, merkezi yönetim ile yerinden yönetim ilişkilerini 

belirleyen yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmaktadırlar. 

"Yerel yönetimlerin, merkezi idare karşısındaki durumu, 

uygulamada iki temel model şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Birinci modelde yerel yönetimler, merkezi idarenin bir 

"temsilcisi" (agent) gibi faaliyetler göstermektedir. Bu 

modelde yerel yönetimlerin rolü, merkezi idare tarafından 

alınmış olan kararların etkin bir şekilde yürütülmesini 

sağlamaktır. Yerel yönetimlerin hizmetler ve kararlar 

konusunda çok az takdir yetkisi bulunmaktadır. İkinci 

modelde yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin hazırlanıp 

halkla sunulmasında, merkezi idarenin bir "ortağı" (partner) 

gibi kabul edilmektedir. Ortaklık modelinde mahalli hizmet- 

(110)Buraya kadar verilen bilgiler büyük ölçüde aşağıdaki 
kaynaktan özetlenmiştir: Nuri TORTOP, Mahalli İdareler, 
TODAİE Yayınları, No: 237, Ankara-1991, (sh. 5-12). 
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lerle ilgili politikalar, genel hatlarıyla ulusal düzeyde 

merkezi idare tarafından belirlenmektedir. Yerel yönetimin 

de bu politikaları yorumlamak ve kaynakları kendilerine en 

uygun sonuçlar verecek alanlara aktarmakta önemli ölçüde 

takdir yetkisi vardır. Ülkemizdeki mahalli idare sisteminin, 

"temsilcilik" modeline daha yakın olduğu söylenebilir" 

(111). Güçlü bir yerinden yönetim geleneğine sahip ülkelerde 

bu kuruluşların başlıca şu özelliklere sahip oldukları 

görülmektedir : 

- Kanunla kurulurlar, 

- Mahalli nitelikte hizmetler yürütürler, 

- Siyasi bir kademe olarak, seçimle meydana getirilen karar 

organlarına sahip, temsili nitelikteki kuruluşlardır, 

- Özel gelir kaynakları ve personeli vardır, 

- Kamu tüzel kişileridir, 

- Mahalli hizmetler üzerinde geniş denetim yetkilerine 

sahiptirler (112). 

Bu özelliklere sahip yerel yönetimlerin üç temel değeri 

gerçekleştirme açısından önem taşıdığı kabul edilmektedir: 

1- "Bireylerin temel haklarını gerçekleştirmeleri, 

2- Kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde verimli ve etkili 

olmaları, 

(111)DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, (VI. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı O.I.K. Raporu), Yayın No: 
DPT: 2245-ÖİK:370, Ankara-Ocak-1991, (sh. 31). 

(112)Güngör ERDUMLU, Türkiye'de Metropoliten Yönetim Sorun- 
ları ve Bir Sistem Önerisi (Doktora Tezi), Ankara- 
1982, (sh. 18). 
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3- Demokrasinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaları" (113) . 

Bu üç değerden birinci ve üçüncüsü demokrasi genel 

başlığı altında toplanabilecek olan özgürlük ve katılma 

değerleri iken, ikinci değer etkililik olarak belirlenmekte¬ 

dir. Ancak ikinci değer çerçevesinde de, "günümüzde 

etkililiğin çok teknik bir anlamda, yani mal ve hizmetlerin 

en ekonomik biçimde üretilmesi anlamında kullanılmasından, 

tümüyle yerel yönetime ilişkin işlev ve değerlerin gerçek¬ 

leşme derecesi anlamında kullanılmasına geçildiği görülmek¬ 

tedir. Sonuç olarak, yerel yönetimlere ilişkin tartışmalar 

giderek daha büyük ölçüde demokrasi ve demokratik değerler 

bağlammda yapılmaktadır" (114) . Böylece yerel yönetimler, 

"hem halkın gündelik yaşamını ilgilendiren hizmetleri yerine 

getirişleri, hem de seçime dayalı oluşları nedeniyle, yerel 

ve ulusal yönetimlerin etkililiği açısından olduğu kadar, 

duyarlılıkları ve halkın katılımını sağlamada da önemli bir 

rol oynamaktadırlar. Bu da onların yerel topluluğun 

gereksinmelerini gerçekleştirebilecek bir kapasite ve 

duyarlılığa sahip olmalarını, hizmetleri yetkin biçimde 

sunmalarını ve etkileme kanallarını açık tutarak kendilerin¬ 

den beklenen sorumluluğu yerine getirmelerini gerektirmekte¬ 

dir" (115) . 

(113)İlhan TEKELİ, "Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Tür¬ 
kiye'de Belediyelerin Gelişimi", Amme İdaresi Dergisi 
C.16, S.2, Haziran-1983, (sh. 3)'den aktaran, Birkan-
UYSAL-SEZER, "Yerel Yönetimin Çevresi-Halkla İlişkiler 
ve Kanaat Araştırmaları", Amme İdaresi Dergisi, C.20, 
s.l, Mart-1987, (sh. 15) 

(114)Oya ÇİTÇİ, Yerel Yönetimlerde Temsil-Belediye Örneği, 
TODAİE Yayını, No: 226, Ankara-1989, (sh. 6). 

(115)Birkan-UYSAL-SEZER, a.g.m., (sh. 15-16). 
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Yerel yönetimlerin sahip olması gereken bu demokratik 

nitelikler, günümüzde yalnız ulusal değil uluslararası 

alanda da, özerk, katılımcı ve etkili hizmet üreten yerel 

yönetimlerin bir gereği olarak savunulmakta, hayata geçiril¬ 

meye çalışılmaktadır. Örneğin, 15 Ekim 1985 tarihinde üye 

devletlerin imzasına açılan ve Türkiye tarafından 1988 

yılında bakanlar kurulu kararıyla benimsenip, 1991 yılında 

3723 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı; özerk yerel yönetim ilkesinin 

ülke yasalarında ve mümkün olduğu hallerde anayasalarda 

gözönünde bulundurulmasını, özerk yerel yönetim kavramının 

yerel halkın hizmetlere yönelik kamu etkinliklerinin önemli 

bir payını düzenleme hak ve ehliyetini içerdiğinin kabulünü 

ve kamu sorumluluğunun öncelikle vatandaşlara en yakın 

yönetimlerce kullanılmasını önermektedir (116). Stockholm 

Uluslararası Belediyecilik Kongresi'nin Enformasyon ve 

Halkla İlişkiler Grubu'nca ele alınan düşünceler arasında şu 

husus da bulunmaktadır: "Haberleşme (enformasyon) demokratik 

belediye yönetiminin temel unsurlarından biridir. Kendi 

adına alınan kararlar ve bu kararların arkasındaki maksatlar 

hakkında bilgi edinmek kamuoyunun hakkıdır. Mahalli idareler 

kararların oluşmasında etkili olabilmek için halkın ne 

düşündüğünü bilmek zorundadır" (117). 

(116)Ziya ÇÖKER, "İnsan Hakları, Demokrasi ve Yerel Yönetim¬ 
ler", İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 548, Haziran- 
1991, (sh. 320). 

(117)Aktaran, Nurettin TEKİN, "Haberleşme ve Halkla İlişki¬ 
ler", İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 458, Aralık- 
1983, (sh. 1364). 
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28-30 Haziran 1988 tarihleri arasında İsviçre'de 

yapılan "Özerk Yerel Yönetim: Yeniden Düzenleme, Verimlilik 

ve Demokrasi" konulu Konferans ise, "yerel demokrasinin 

temel önemde bir ilke olduğunu, bunun sadece korunmaya 

değil, yeterli kaynaklara, önemli yetkiler ya da varolan 

yetkileri kullanma serbestisi biçiminde somutlanan yerel 

özerkliğin güçlendirilmesine gereksinim duyduğunu" 

savunmakta, Konferans Sonuç Bildirgesi'ne yapılan 2 no.lu 

ekte, yerel yönetimler, demokrasi ve halkla ilişkiler 

konusunda önemli ilkelere yer verilmektedir. Bu ilke ve 

yaklaşımlardan bazıları, bir fikir vermesi bakımından aşağı¬ 

ya alınmıştır: (118) 

- "Yerel özerklik tüm çağdaş demokrasilerin temelidir. 

- Yerel yönetime halkın katılımı politikası yaşama 

geçirilmeli, bununla tel' if edilebilecek olan yüksek oranda 

bir verimliliğe kurban edilmemelidir. 

- Gönüllü kuruluşlar aynı zamanda seçilmiş temsilcilerle, 

yerel kamusal yaşama doğrudan katılma hakları tanınması 

zorunlu bulunan halk ile ilişki kurulmasında aracılık 

edebilirler. 

- Buna ulaşmak için seçilmiş temsilcilerin yanısıra, 

söyleyeceği sözü olan yerel halka da yer veren katılımcı 

yapıların genişletilmesi gerekmektedir. Bildirişim ile 

iletişim alanlarına ilişkin düzenlemelerin iyileştiril¬ 

mesi, yerel halkla yapılan dayanışma toplantılarında 

(118)Aktaran, Tacettin KARAER, "Yerel Yönetimler, Verimlilik 
ve Demokrasi", İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 547, 
Mayıs-1991, (sh. 275-276). 
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kazanılan deneyimlerin uygun araçlarla artırılması 

gereklidir. 

- 2000 Yılı, yerel topluluğun sorunlarının çözümünde büyük 

bir katılıma tanık olmak durumunda kalacaktır." 

Görüldüğü gibi, bir yönetim felsefesi ve bir yönetim 

fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin yerel yönetimler ve 

demokrasi anlayışı ve uygulamaları ile çok sıkı bir 

bağlantısı bulunmaktadır. Ülke yönetiminde ve özellikle 

yerel yönetim düzeyinde etkili ve verimli hizmet sağlanması 

ile demokratik bir yönetim yapısının oluşturulmasında halkla 

ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Bir yazar, halkla 

ilişkiler ile yerel yönetim kurumu arasında kendilerini 

biçimlendiren toplumsal, siyasal ve yönetsel gereklilikler 

ve dinamikler açısından çeşitli benzerlikler bulunduğunu 

şöyle açıklamaktadır: "Örneğin her ikisine de yönetimin 

duyarlığının sağlanmasında önemli bir rol verilmektedir. 

İkinci olarak, bu rol yanında her ikisi de halkın gündelik 

yaşamını etkileyen hizmetler ve bunlara ilişkin politika ve 

süreçlerle ilgilidirler. Üçüncü olarak, her ikisi de halkın 

demokrasi eğitiminde, biri siyasal-yönetsel bir birim, 

diğeri yönetsel-siyasal bir işlev olarak hem kendi alanla¬ 

rında, hem de global, toplumun tümü için çok önemli birer 

araç niteliği taşımaktadırlar" (119). 

Halkla ilişkilerin yerel yönetimlerdeki önemi konusunda 

birkaç hususa daha değinmekte fayda vardır. Bunlardan 

(119)Birkan UYSAL-SEZER, "Yerel Yönetimin Çevresi-Halkla 
İlişkiler ve Kanaat Araştırmaları", Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt 20, Sayı: 1, Mart-1987, (sh. 22). 
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birincisi, yerel yönetimlerin ölçeklerinin küçüklüğü ve 

fizik olarak halka yakınlığı dolayısıyla denetime daha, açık 

olmalarıdır. Gerçekten, yerel yönetimlerin verdiği hizmetler 

halkın çok yakınında ve gözü önünde cereyan etmektedir ve bu 

hizmetlerin birçoğu halkın günlük hayatında karşılaştığı 

sorunlarla ilgilidir. Bu durumda, yerel yönetimlerin halkla 

ilişkiler hizmetlerine önem vererek, çalışmaları ve hedefle¬ 

ri konusunda halkı aydınlatmaları bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluk kuşkusuz, yönetimin 

karmaşıklaşmasının olumsuz etkilerini gidermeye ve yönetimi 

geliştirmeye dönük çabaları da içermektedir. 

İkincisi, yerel yönetimler, genel karar organları 

seçimle göreve gelip seçimle değişen kurumlardır. Bu da, 

yerel yönetimleri kamu yönetiminin diğer kesimlerine göre, 

halkın istek ve dileklerine daha duyarlı kılmaktadır. Bu 

duyarlılığın bir anlam kazanması ise planlı, sürekli ve 

yeterli halkla ilişkiler çalışmalarının sürdürülmesi ile 

mümkündür. 

Nihayet, yerel yönetimler demokratik katılımı, bir 

yönetim felsefesi olarak halkla ilişkiler hizmetleri 

meyanında ele alınabilecek halkın yönetime daha fazla 

katılımını amaçladıklarında, bu yönde kullanabilecekleri 

yöntemler ve imkanlar oldukça fazladır. Yerel hizmetlerde 
istenirse kararların alınması ve uygulanması süreçlerine 

halk katılımının sağlanması nisbeten daha başarılı olabilir 
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Gerek bir kısım yerel hizmet ve projelerin bu hususta daha 

elverişli olmaları ve gerekse yerel toplulukları ve gönüllü 

kuruluşları harekete geçirmenin ülke düzeyinde benzer başka 

bir işi yapmaya göre daha kolay olması nedeniyle, yerel 

yönetimlerde halkla ilişkiler birim ve yöneticilerinin bu 

konuda daha fazla yükümlülük üstlenebilecekleri söylenebi¬ 

lir. 

B- BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİNDE ESAS ALINMASI GEREKEN 

BELEDİYECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER İLKELERİ : 

1- Bütünlük İlkesi : 

Belediyelerde, halkla ilişkiler hizmetleri çerçevesinde 

ileri sürülen bütünlük ilkesi, birden fazla anlamı içermek¬ 

tedir. Öncelikle Anayasa'nm 123. maddesinde yer alan 

"idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 

düzenlenir" hükmünde ifade edilen; merkezi yönetim ve 

yerinden yönetim kuruluşlarının politika ve uygulamalarının 

gerektirdiği bütünlük anlayışı ile konuya yaklaşmak gereke¬ 

cektir. Halkla ilişkiler ya da herhangi bir hizmetin 

yürütülmesine ilişkin yaklaşım ve sorunlar, birçok kez kamu 

yönetiminin tümü için geçerli olabilmektedir.. Elbette, 

halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesinde çeşitli 

kuruluşlar arasında, bu arada merkezi yönetim kuruluşları ve 

yerel yönetim kuruluşları arasında, yerel yönetim kuruluşla¬ 

rının kendi aralarında kurumsal yapıları, imkanları, yöne¬ 

ticilerinin tutumları vb. birçok nedenden kaynaklanan 
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farklılıklar olacaktır. Burada ifade edilmek istenen; bir 

ülkenin devlet örgütünde ve kamu yönetiminde; devlet-vatan¬ 

daş ilişkilerine, halkla ilişkiler hizmetlerine dair 

yerleşik değer, tutum, politika ve uygulamaların ülkedeki 

yerel yönetim kuruluşlarını da etkilediği, onlara da 

yansıdığı ve örnek olabildiğidir. Bu bakımdan, öncelikle tüm 

Türk kamu yönetimindeki halkla ilişkiler anlayış, politika 

ve uygulamalarının bir bütünlük içinde değerlendirilip, 

yeterli niteliklere kavuşturulması gerekli olmaktadır. 

İkinci olarak, belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmet 

ve anlayışı, tüm belediyecilik politika ve uygulamalarıyla 

birlikte değerlendirilmelidir. Bu anlamda belediyenin halkla 

ilişkiler felsefesi, diğer tüm karar ve etkinliklerinde 

olumlu bir etkiye sahip olmalıdır. 

Üçüncü olarak, halkla ilişkiler hizmetlerinin yalnızca 

bir birimin görevlerinden ibaret olmayıp; tüm belediye 

görevlilerinin, seçilmiş ve atanmış tüm görevli ve yönetici¬ 

lerin, her zaman, bütün işlem ve ilişkilerinde yürüttükleri 

bir hizmet olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bir belediyede 

halkla ilişkiler hizmetleri: 

- Belediye başkanı, 

- Belediye meclisi ve belediye encümeni üyeleri, 

- Belediye halkla ilişkiler birimi görevli ve yöneticileri, 

(Ya da bu işle görevlendirilen belediye dışındaki kişi 

ve/veya kuruluşlar) 

- Belediyenin tüm birimlerinde her düzeydeki görevli ve 

yöneticiler tarafından yürütülür. Bu gerçeğin öncelikle 
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halkla ilişkiler birimi ve belediye başkanınca benimsenip, 

tüm görevlilere benimsetilmesi ve herkesin hizmetin 

geliştirilmesi, başarısı için olumlu katkılarda bulunması 

sağlanabilmelidir. 

2- Etkili, Verimli ve Yeterli Hizmet İlkesi : 

Yalnız belediyelerde değil, tüm kamu ve özel 

kuruluşlarda; etkili, verimli ve yeterli hizmet üretmeyen 

kuruluşların uzun süreli olumlu bir görüntü oluşturması, 

çevresine kendini kabul ettirmesi mümkün değildir. Bu 

bakımdan belediyelerin belde halkının beklenti, ihtiyaç ve 

istekleri doğrultusunda, kaynak ve imkanlarını en iyi 

şekilde kullanarak yeterli ve kaliteli hizmet sunmaları, 

bunu sağlayacak örgütlenme ve politikalara sahip olmaları 

gerekmektedir. Kuşkusuz Türkiye'de belediyelerin, bir bütün 

olarak içinde bulundukları kaynak ve yetki sorunlarını, 

merkezin ağır idari vesayetinin yol açtığı yetki, eleman 

vb. güçlüklerini tek başlarına çözmeleri mümkün değildir ve 

belediyelerin içinde bulundukları bu türden sorunları 

ortadan kaldıracak, yasal, idari ve mali düzenlemelerin bir 

an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ancak yine de 

belediyeler mevcut imkan ve kaynaklarını daha başarılı 

örgütleyip, verimli kullanarak, daha kaliteli hizmet 

üretebilirler. Aynı kaynaklarla yola çıkan belediyeler 

arasında, sağlanan hizmetlerin nicelik ve niteliği açısından 

ortaya çıkan farklılıklar bu görüşü doğrulamaktadır. 

Dolayısıyla, halkla ilişkiler hizmetlerinin başarısının 

büyük ölçüde etkili, verimli ve yeterli hizmet üretmekten 



geçtiğini bilerek, belediyeler bu yönde çabalara sahip 
olmalı ve yönetimin geliştirilmesinde, verimli hizmet 

üretiminde halkla ilişkiler biriminin hizmetlerinden 

yararlanmayı ilke edinmelidirler. 

3- Tarafsız ve Eşit Hizmet İlkesi : 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinde genel 

olarak kamu yönetimine göre daha sık karşılaşılabilen 

sorunlardan biri, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde 

siyasi yansızlığın sağlanmasında zaman zaman ortaya çıkan 

güçlüklerdir. Belediyelerin karar organlarının seçimle 

işbaşına gelmesi, belediye başkan ve belediye meclis 

üyelerinin siyasi kimlik taşımaları, bu kişilerin göreve 

başladıktan sonra karar ve uygulamalarında tarafsızlıkla 

hareket edemeyebilecekleri endişesi doğurabilmektedir. Bu 

endişeler, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin 

yalnız kendilerine oy verenlere değil tüm belde halkına 

hizmet götürmekle yükümlü olduklarının bilinci içinde 

hareket etmeleri halinde, tamamen olmasa bile büyük ölçüde 

ortadan kalkacaktır. Bu da en fazla, tüm belde halkına 

belediyeyi sevdirip, belediye çalışmalarının tanıtımını 

yapmakla görevli halkla ilişkiler birimlerinin işini kolay¬ 

laştıracaktır. Aslında yerel yönetimlerde halkla ilişkiler 

hizmetlerinin yürütülmesinde belediye başkan ve belediye 

meclisi üyelerinin siyasal kimliklerinden, parti politika¬ 

larından etkilenmeleri ve bunun halkla ilişkiler hizmetle¬ 

rine yansıması evrensel bir olgudur. Özellikle belde 

halkının "seçmen" kimliğiyle, "parti üyesi" kimliğiyle ve 
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siyasal kanallarla belediye başkanı ve görevlileriyle 

ilişkilerde bulunması ve belediye başkanınm halkla 

ilişkiler hizmetlerinin yerine göre mensup olduğu siyasi 

parti ve partililerce yürütülmesi; belediyelerde halkla 

ilişkiler birimlerindeki meslekleşmeyi, profesyonelliği 

engelleyebilmektedir (120) . Ancak belediye görevlileri ve 

halkla ilişkiler birimi çalışanları, belediyelerin bu 

siyasal niteliklerini gözden uzak tutmadan tüm belde halkına 

yansız ve eşit hizmet sunmayı ilke edinmelidirler. Özellikle 

halkla ilişkiler görevlileri bu yansızlığa dikkat etmelidir¬ 

ler. "Halkla ilişkiler görevlisi politika yapmaz, bu seçil¬ 

mişlerin işidir; ancak belediyenin hizmet verdiği insanların 

politikayı anlamalarına yardımcı olur: Politikaların halka 

sunulmasında yardımcı olur, parti politikasının değil, bele¬ 

diyenin hizmet politikasının yürütücüsüdür" (121) . 

4- Açıklık İlkesi : 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinde en çok 

ihtiyaç duyulan hususlar arasında açıklık da bulunmaktadır. 

Açıklık, belediye hizmetlerinde yapılanlar kadar yapıla¬ 

mayanları, başarılar kadar başarısız olunan noktaları da 

belde halkına dürüstçe söylemeyi gerektirmektedir. Halkla 

ilişkiler çalışmaları yalnızca belediyenin başarılı hizmet¬ 

lerinin tanıtımını yapmak, belediyeye ve belediye yönetici- 

(120)Edmund L.CASTİLLO, "Public Relations in Local 
Government" in Handbook of Public Relations, (Ed. 
Howard STEPHENSON) , Second Edition, 1971, (sh. 194) . 

(121) Geoffrey LEWİS, "Public Relations in Local Government", 
in The Practice of Public Relations: (Ed. Wilfred 
HOWARD), Second Edition, 1985, (sh. 152) 
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lerine övgüler sıralamak değildir. Belediye halkla ilişkiler 

biriminin görev ve hedefleri "belediyede ne olduğunu halka 

açıklamak, sonra da bu olaylara ilişkin halk tepkilerini 

belediyeye iletmektir. Halkla ilişkiler uygulayıcısının 

görevlendirilme nedeni, belediye politikalarının düşünülmeye 

değer tek politika olduğuna halkı inandırmak olmamalıdır; 

bilakis halka gerçeklerin hiçbir şekilde saptırılmadan 

verilmesini sağlamak için orada bulunmalıdır" (122). 

Diğer yandan açıklık, çağımızda tüm kamu yönetimlerinin 

benimsemesi gereken temel bir yönetim anlayışı haline 

gelmiştir. Belde halkının, belediye hizmetleri ve kendi 

sorunlarıyla ilgili bilgi ve belge edinme hakkına saygı 

gösterip, gereğini yapmak en başta gelen husustur. Belediye¬ 

nin hizmetleri, işlemleri, hesapları, sorunları vb. belde 

halkı tarafından bilinmediği sürece, yeterli bir kamuoyu 

denetiminin, hemşehri denetiminin gerçekleşmesi mümkün 
•# 

değildir. Tanıtma etkinliklerinin imaj oluşturma yanında, 

kent halkının belediyeyi denetlemesine imkan vermek gibi bir 

işlevi de vardır. "Günümüzde insan hakları çerçevesinde 

ulusal güvenlik, kişi şeref, haysiyeti ve haklarının 

zedelenmesi gibi ayrık durumlar dışında, kamu yönetimine 

ilişkin konularda, vatandaşın yönetimden bilgi istemek ve 

elde etmek hakkı giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye'de de 

vatandaşların yazılı başvurusuna 60 gün içinde yanıt vermek 

gibi genel bir kuralın yanında, örneğin belediye meclis 

tutanaklarının, imar planı kararlarının ilan edilmesi ve 

(122)Geoffrey LEWIS, a.g.e. (sh. 151-152) 
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imar planından dileyene kopya verilmesi, yasalar gereğidir. 

Yasal olanaklar henüz istenen düzeyde olmasa bile kent 

halkına, belediyede olup bitenler hakkında bilgi vermeye 

yönelik tanıtma çalışmaları, demokratik yönetim anlayışına 

ve halkın belediyesini oluşturma amacına herhalde çok denk 

düşen bir yaklaşımdır" (123). Bu çerçevede yapılabilecekler 

arasında, belediyenin tüm faaliyetlerine, gelir ve 

giderlerine ilişkin hesap ve işlemlerin 6 aylık - 1 yıllık 

aralıklarla halka duyurulması, bilhassa alım-satım ve 

ihalelere, imar planı çalışmalarına ilişkin işlemlerin tüm 

açıklığıyla halka sunulması, belediye başkanlarınm belde 

sakinlerinden ve belediye meclisi üyelerinden gelebilecek 

her türlü soruya ve bilgi isteğine hemen cevap vermeleri, 

belediye meclisinin gündeminin önceden tüm beldeye ve 

ayrıntılı olarak duyurulması sayılabilir. Bu arada "belediye 

meclisinin gizli toplantı yapabilmesi kurum olarak kaldırıl¬ 

malı, Meclis toplantıları, halkın kolaylıkla katılabileceği, 

müzakereleri izleyebileceği mekanlarda yapılabilmeli, yalnız 

belediye meclisi karar özetleri değil, kararlar ve hatta 

müzakere zabıtları aleni olmalı, ilan edilmeli, meclis 

toplantısına katılan kişiler, soru sorabilmeli ve cevaplama 

zorunlu olmalıdır" (124). Belediyelerin birçoğunun kendi 

radyo ve televizyonlarına sahip olduğu ve iletişim, basım 

teknolojilerinden yararlanabildiği Türkiye'de, açıklık, 

belediyelerce temel bir yaklaşım olarak benimsenirse, bunu 

sağlayacak araç ve imkanları bulmak zor olmayacaktır. 

(123)Selçuk YALÇINDAĞ, a.g.m. (sh. 99) 
(124)Bedri NAZLIOĞLU, Belediyenin Organları, TODAİE, Ankara, 

Mart 1990, (sh. 27, 29) 
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5- Katılım İlkesi 

Belediyeler, halkın katılımını, belli sürelerle yapılan 

belediye başkanlığı ve belediye meclisi üye seçimlerinde 

aday olma ya da oy kullanmak biçiminde ortaya çıkan siyasi 

katılmadan ibaret saymamak, halk katılımını yönetimin bütün 

eylem ve işlemlerinde geçerli olabilen bir halkla ilişkiler 

yaklaşımı olarak benimsemek durumundadırlar. "Özünde demok¬ 

ratiklik olan yerel yönetimlerde halk katılımı bambaşka bir 

önem kazanmaktadır. Çünkü bir mahalli ve müşterek hizmeti 

görmekli görevli bir yerel yönetim, aynı zamanda o yöre 

halkının kendisi için karar alan, planlayan ve uygulayan bir 

üst organıdır. Onun için, halk katılımının sadece seçimden 

seçime oy veren bir mekanizma dışında daha üst ve gündelik 

katılımla da desteklenmesi gereklidir" (125) . 

Katılımın artırılması; katılım biçimlerinin çoğaltıla¬ 

rak, belde halkının mümkün olan en geniş kesiminin belediye¬ 

nin karar, işlem ve eylemleri üzerinde söz ve karar sahibi, 

denetim sahibi kılınması, bir yandan belde halkının katılma 

isteği, örgütlülük durumu vb. hususlara, diğer yandan 

belediye yönetici ve görevlilerinin bu konudaki olumlu 

düşüncelerine, halkın yönetime katılımını ve yönetimde söz 

sahibi olmasını benimsemelerine bağlıdır. "Yerel Demokrasi 

ve Türk Belediyeciliği" isimli bir çalışmaya göre, belediye 

başkanlarınm yüzde 53'ü "belediye organları seçimle işbaşına 

geldiği için ayrıca katılmaya gerek yok" görüşüne sahiptir- 
(125)DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, (VI. 

Beş Yıllık O.I.K. Raporu), Yayın No: DPT: 2245-Ö.İ.K: 
370, Ankara, Ocak-1991, (sh. 52) 
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ler (126) . 1388 yılında yapılan bu araştırmada, belediyeler¬ 

de halk katılımını sağlamak için yapılabilecek elanlar 

sıralanıp, belediye başkanlarınm görüşü sorulmuş, belediye 

başkanlarınm yüzde 18'i "karar aşamasından önce halka görüş 

sorulmalı", yüzde 11'i "halka toplantılarda söz hakkı 

verilmeli", yüzde 18'i "karardan sonra kısa bir itiraz 

süresi konularak bu süre sonunda yürürlüğe girmeli" görüşünü 

savunmakta iken, yüzde 53'ü az önce aktarılan cevabı vererek 

katılmayı çok dar yorumlayıp; halkın belediyenin kararları¬ 

nın oluşumunda ve uyulanmasmda söz sahibi olmasını, 

katılmasını gerekli bulmamaktadırlar. Bu durumda, tüm 

belediyelerde halkla ilişkiler birim ve yöneticileri, karar¬ 

ların alınmasından önce, kararların alınması ve uygulanması 

aşamalarında halkın yönetime katılımını ve belediye başkan 

ve yöneticilerinin bu yönde olumlu yöntemler geliştirmeleri¬ 

ni teşvik edici çalışmalar yapmak zorundadırlar. Vatandaşlık 

bilincinin, hemşehrilik bilincinin ve örgütlü toplum anla¬ 

yışının gelişimi ile de belediye ilgilileri katılım yolla¬ 

rının geliştirilmesi ve katılımcılığın yaygınlaştırılması 

konularında daha demokratik ve esnek davranışlar benimseye¬ 

ceklerdir . 

(126)Kemal GÖRMEZ, Yerel Demokrasi ve Türk Belediyeciliği, 
Hizmet-İş Sendikası Yayını, Ankara-(Tarihsiz), (sh. 
191-192) 
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C- TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN 
GENEL ÖZELLİK VE SORUNLARI : 

1- Belediyecilik, siyasal kültürümüzün ürünü olan, kerıt 

halkının sahibi, kurucusu ve meydana getirmiş olduğu bir 

kurum değildir. "Osmanlı İmparatorluğunun klasik 

döneminde, bugün tanım gereği yerel yönetimlerin işlevle¬ 

ri arasında sayılan yerel nitelikli kentsel hizmetler 

ilmiye sınıfından olan Kadıya bırakılmıştı... Kimi 

ekonomik konularda (fiyat saptanması, narh konması), mali 

işlemlerin yürütülmesinde, Kadı, halkın ve esnaf 

temsilcilerinin yardımını isteyebiliyordu. Ancak bu 

kişilerin kent yönetimine katılmak için sürekli kurullar 

halinde toplanmadıkları ve çalışmadıkları bilinmektedir. 

...Özetle Tanzimat dönemine kadar Osmanlı İmparator¬ 

luğu 'nda köy, kent ve eyalet yönetiminden, vakıflar gibi 

ekonomik-toplumsal kuruluşlardan, cemaat örgütlerinden 

söz edilmekte, buna karşılık yerel yönetim gibi bir 

kurumdan, dahası, merkezi yönetime, yardımcı olan sürekli¬ 

lik kazanmış yerel kurullardan söz etmenin olanaklı 

olmadığı belirtilmektedir" (127). 

Osmanlı İmparatorluğu'nda doğal bir gelişim sonucu 

ortaya çıkmadığı belirtilen Belediye kurumu, 19. yüzyılda 

kendini iyice hissettiren kentsel ve yönetsel değişiklik 

ihtiyaçlarının, "kıyı kentlerinde özellikle dış 

(127)Oya ÇİTÇİ, Yerel Yönetimlerde Temsil-Belediye Örneği 
TODAİE Yayınları, No: 226, Ankara-1989, (sh. 48) 
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ticaretle uğraşan azınlık ya da yabancı uyruklu tüccarların 

yakınmalarının, azınlıklara yönetimde söz hakkı sağlamak 

isteyen yabancı güçlerin etkilerinin ve Osmanlı bürokrasinin 

batılılaşma çabalarının belki de ortak bir sonucu olarak" 

Şehremaneti kuruldu. 1857'de Beyoğlu'nda Altıncı Daire-i 

Belediye'nin kurulmasından başlayarak, zamanla tüm ülkede 

kent yönetiminde belediye örgütlenmesine geçildi. 1864 

Vilayet Nizamnamesi'nin çizdiği, liva ve kaza merkezlerinde 

seçilmiş üyelerden kurulu "Meclis-i Beledi"lerin bulunmasını 

öngören çerçeve, ilk Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından 

tartışılıp 1877 Eylülü'nde yasalaşan ve belediye organlarını 

belediye başkanı ve daire meclisi olarak belirleyen 

"Dersaadet Belediye Kanunu" ve "Vilayet Belediye Kanunu" ile 

değişikliğe uğradı. 1910'da Dersaadet Belediye Kanunu1nda 

yapılan ve İstanbul Belediyesi'nin dokuz şubeye ayrılarak 

her birinin başına maaşlı bir müdür atanmasını öngören 

değişiklik ve 1924'te çıkarılan Ankara Şehremaneti Kanunu 

ile Ankara'yı örnek başkent yapma çabaları dışında 1877'deki 

yapı, 1930'a kadar devam etti. (128) Cumhuriyete, Misak-ı 

Milli sınırları içinde kalan bölgelerde bu dönemden kalma 

329 belediye ve merkeziyetçi geleneğe uygun olarak kurulmuş 

birimlerden oluşan, yetkileri ve kaynakları bakımından 

tamamen merkeze bağlı bir belediyecilik sistemi devrolundu. 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu "çağdaş 

bir kent yönetimi oluşturmak açısından gerçekte ileri bir 

adımdı. Ne var ki, günün koşulları yanında merkeziyetçi 

yönetim 

(128)Oya ÇİTÇİ, a.g.e, (sh. 58-60, 64) 
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geleneği bu modelde de etkisini sürdürdü ve model merkezin 

sıkı vesayeti altına konuldu" (129). Belediye görevlerinden 

olup, zamanında belediyelere aktarılan kaynaklarla yerine 

getirilebilen pekçok hizmet, nüfus artışı, göç, bütçeden 
aktarılabilen kaynakların aynı hızda arttırılamaması 

dolayısıyla ya merkezi yönetime aktarılma yada fiilen 

merkezi yönetim tarafından karşılanma zorunluluğu ile 

yüzyüze geldi (bazı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi). 

Belediye hizmetlerinin kapsamı daraldı. 

1963 yılında 1580 sayılı Kanunda yapılan, belediye 

başkanlarının seçiminin meclis üyelerinden ayrı olarak 

çoğunluk yöntemiyle, meclis üyelerinin seçiminin ise nisbi 

temsil yöntemiyle yapılmasını öngören ve 1984 Yılında 

yapılan büyük şehir belediyelerinin kurulmasına imkan veren 

değişikliklerle birlikte, 1930 yılında 1580 sayılı Belediye 

Kanunu ile getirilen seçim ve yönetim sisteminin esas olarak 

sürdüğü söylenebilir. İşte, Türkiye'de belediyelerde halkla 

ilişkiler politika ve uygulamaları açısından yapılması 

gereken ilk şey, belediye kavram ve kurumunun Türk yönetim 

yapısı içinde yerleşik bir kurum olarak benimsenmesine 

çalışmak olmalıdır. Yani belediyelerde görevli halkla 

ilişkiler birimleri, bunların tüm çalışanları ve yönetici

leri, yalnızca kendi belediyelerinin değil, bir bütün olarak 

belediye ve belediyecilik kavramlarının, kurumlarınm 

tanıtımını yapmak, belediye kurumunu kent halkına ve tüm 

ülkeye sevdirmek durumundadırlar. Kuşkusuz bu görev, tüm 

(129)Selçuk YALÇINDAĞ, a.g.m, (sh. 89) 
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belediye çalışanlarının ve belediyenin seçilmiş organları¬ 

nın, seçilmiş ve atanmış tüm yöneticilerinindir. Ancak, bu 

konuda politikalar ve programlar oluşturma, uygulama ve 

izlemede halkla ilişkiler birim ve görevlilerine, yönetici¬ 

lerine önemli bir rol düşmektedir. 

2- 1950'lerden sonra hızlanan köyden kente göç ile artan 

şehirleşme özellikle büyük kentlerde nüfus yığılmalarına 

yol açmıştır. "Kentler büyüdükçe, doğal olarak belediye 

ile kentliler arasındaki ilişkiler zorlaşmakta aradaki 

mesafenin kapatılması için daha yoğun çabalar harcanması 

gerekmektedir. Ayrıca hızlı kentleşme, kentlerin toplum¬ 

sal yapısında değişmeler oluşturmakta, kente yeni gelen¬ 

lerin kente sahip çıkma ve hemşehrilik duyguları, kentte 

doğup büyümüşlere oranla daha zayıf olmaktadır" (13 0) . 

Büyük kentlere başka illerden göç etmiş ve buralarda uzun 

süredir yaşayan insanlar, hatta bu kentte doğup büyüyen¬ 

ler bile, hala kendilerini ya doğdukları ya da ailesinin 

geldiği köy, kasaba ya da kentle tanımlamaktadır. "Şehir¬ 

leşme sürecinde şehir kültürüne geçiş içinde gecekondu 

topluluklarının şehirde ne tür bir ilişki kurduğunun 

bilinmesinin önemi vardır. Kırsal yerlerde gözlenen 

birincil grup ilişkilerin ne denli devam ettiğini, 

ikincil nitelikteki ilişkilerin başlayıp başlamadığını 

incelemek üzere sorulan sorulara alınan cevaplar, şehirde 

akraba hemşehri ilişkilerinin devam ettiğini göstermekte¬ 

dir. .. Nitekim, çoğunluk hemşehrilerinin bulunduğu mahal- 

(130)Selçuk YALÇINDAĞ, "Belediyelerde Halkla İlişkiler", 
Türk İdare Dergisi, Sayı: 377, Aralık-1987, (sh. 96-97) 
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lede yaşamaktadır. Hemşehrileri ile aynı mahallede 

oturanların oranı Ankara'da yüzde 75.8, İstanbul'da yüzde 

73.4, İzmir'de yüzde 62.2'dir... Kısaca gecekondu kırsal 

nitelikli ilişkilerin devam ettiği bir ortam olmaktadır" 

(131). Türk belediyelerinde halkla ilişkiler hizmetinin 

bir işlevi de "kentlilik bilinci", "hemşehrilik bilinci" 

oluşturarak, insanların içinde yaşadıkları kenti ve 

kentliyi sevmelerini sağlamak olmalıdır. 

Kırdan kente göçen insanların kentleşme sürecindeki 

davranışları, süphesiz birçok sosyo-ekonomik ve kültürel 

değişken tarafından belirlenmektedir ve "kentlileşme" 

yalnızca belediyelerin ve belediyelerdeki halkla ilişkiler 

birimlerinin çabalarıyla sağlanamayacak kadar geniş boyutlu 

bir süreçtir. Belediyelere ve halkla ilişkiler birimlerine 

bu aşamada düşen görev, kenti, içinde yaşadığı insanlara 

sevdirecek, herkesin benimsediği, bir kent ve kentli fikri 

oluşturmak ve oluşan, benimsenen olumlu kent ve belediye 

fikrini pekiştirmektir. 

3- Hızlı kentleşme ve özellikle büyük kentlerde meydana 

gelen nüfus artışları, kentlerin mevcut sorunlarına yeni 

sorunlar eklemiş, altyapı yetersizlikleri, imar vb. 

alanlarda belediyelerin çözmesi gereken sorunlar 

çoğalmıştır. Nüfus ve sorunlarla aynı hızda artırılamayan 

yetki ve kaynaklar, kentlilere yeterli ve kaliteli hizmet 

sunmakla ödevli belediye yönetimlerini zor durumda bırak- 

(131)İstiklal ALPAR-Samira YENER, Gecekondu Araştırması DPT 
Yayını, Ankara, Mayıs-1991. 
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mıştır. Belediyelerin mali kaynak bulma, kaynak oluşturma 

sorunlarını kendilerinin çözmelerine yardımcı olabilecek 

yasal ve kurumsal bir çerçeve kurulamadığı gibi, idari 

vesayet, kimi zaman bu yönetimlerin kendi personelini 

temin, harcama yapma vb. yetkilerini kısıtlayarak plan¬ 

ladıkları tarzda çalışmalarına engel teşkil edebilmekte¬ 

dir. "Ülkenin değişen yapısına rağmen, yerel yönetimler 

merkezi hükümet karşısında güçsüz kalmakta devam ettiler. 

Ne kadroları, ne mali güçleri onların özerk bir biçimde 

yaşamalarına olanak verdi" (132). Bu durumun, belediye¬ 

lerde birçok hizmeti olduğu gibi halkla ilişkiler hizmet¬ 

lerinin iyi yürütülmesini de olumsuz etkileyebileceğini, 

özellikle halkla ilişkiler hizmetlerinin gerektirdiği 

nitelikte personel temini ve bu hizmetler için bütçeden 

yeterli ödenek ayrılması konusunda çıkabilen sıkıntı¬ 

ların, belediyelerde başarılı ve sürekli bir halkla iliş¬ 

kiler hizmetinin örgütlenip yerine getirilmesini engel¬ 

leyebileceği söylenmelidir. 

4- Bugün Türkiye'de belediyeler arasında; nüfus ve alan 

büyüklüğü, imkan ve sorunlar vb. açılardan büyük farklı¬ 

lıklar vardır. Bu farklılıklar belde sakinlerinin talep 

ve beklentilerini de etkilemektedir. Nüfusu 2.000'i biraz 

aşmış ve yeni belediye olmuş bir kırsal yerleşim birimi 

ile nüfusu 2 milyonu aşmış bir büyük kent, belediye 

sınırları içerisinde yaşayan insanlara götürmek zorunda 

(132)İlber ORTAYLI, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim 
Geleneği, Hil Yayın, Istanbul-1985, (sh. 10) 

95 



oldukları hizmetlerin önceliği, yeterliği ve kalitesi 

bakımından farklılıklar göstereceklerdir. Oysa, bugünkü 

mevzuatta belediyeler arasındaki bu türden farklılıkları 

dikkate alan bir sınıflandırma yapılmamaktadır. "Belediye 

kavramının Anayasa ve Belediye Kanununda daha çok "yerel 

ihtiyaç" dikkate alınarak yapılan tanımlarının yol açtığı 

belirsizliğin bütçe ölçütüne göre daha da yoğunlaşması 

belediyelerin görevlerine kısmen bir belirsizlik kazan¬ 

dırmıştır. Bu durumda, bazı belediyeler için herhangi bir 

hizmetin gerçekten belediye görevi sayılıp sayılmaması da 

tartışılabilir özellik kazanmıştır" (133). 

Gerçekten Belediye Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan, 

bütçesi 50 bin, 200 bin ve 500 bin liradan büyük belediyeler 

için zorunlu hale geleceği belirtilen görevler, para 

değerindeki düşüşler karşısında anlamsız hale gelmiştir. 

Belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmetleri açısından bu 

gibi tanımların doğuracağı ilk sonuç, belediye büyüklük ve 

yapılarına göre bu hizmetlere duyulan ihtiyaç ile belediye 

yönetimleri tarafından halkla ilişkilere verilen önem ve 

öncelik açısından belediyeler arasında farklılıklar ortaya 

çıkmasıdır. Öte yandan, tüm belediye başkanlarmın halkla 

ilişkiler hizmetine aynı önem ve önceliği verdiği kabul 

edilse bile, hizmetin kimlerle nasıl bir örgütlenme içinde 

yürütüleceği, ne gibi etkinlik ve programları içermesi 

gerektiği hususlarında kaynak ve imkanlar, nüfus ve yerleşim 

(133)Zerrin TOPRAK, "Mevsimlik Nüfus Hareketleri Nedeniyle 
Kıyı Belediyelerinin Karşılaştıkları Sorunlar", Türk 
İdare Dergisi, Sayı: 377, Aralık-1987, (sh. 65) 
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alanı büyüklüğü, belde halkının beklenti ve talepleri vb. 

bakımlardan belediyeler arasında birçok farklılıklar ortaya 

çıkabilecektir. Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerini 

incelerken ve çözümler önerirken bu farklılıkları dikkate 

almak gerekecektir. 

5- Genel olarak Türk kamu yönetiminde halk katılımının düşük 

bir düzeyde ve belli konularla sınırlı kaldığı bilinmek¬ 

tedir. Yönetime olumlu ve yoğun bir katılmanın gerektir¬ 

diği, siyasi, kültürel, felsefi, iktisadi ortam ve yasal 

kurumsal kanalların elverişsizliğinin yanısıra, halkın 

katılma istek ve alışkanlığının Türk kamu yönetimi 

açısından taşıdığı olumsuz özellikler (134) , Türk 

Belediyeciliği için de geçerlidir. Örneğin, İzmir Büyük 

Şehir Belediyesince yapılan bir kamuoyu araştırmasına 

göre, "kentliyi temelde ilgilendiren, beklediği hizmetle¬ 

rin belediye tarafından gerçekleştirilmesidir. Bu hizmet¬ 

lerin yüklerine katılım açısından ise kentlide genel bir 

isteksizlik vardır. Anketlerde gönüllü katılımdan yana 

olanların oranının yüzde 5 gibi çok küçük boyutlarda 

kalması; hemşehri bilinci oluşturulması, kentte yaşamanın 

nimeti yanında bir bedelinin de olduğu gerçeğinin 

kentliye anlatılması açılarından belediyelere önemli 

görevler düştüğünü göstermektedir" (135). Belediyelerde 

bu görevleri planlayıp yerine getirecek olanların başında 

ise halkla ilişkiler birimleri gelmektedir. 

(134)Cem EROĞUL, a.g.e. (sh. 267-268, 272) 
(135)Selçuk YALÇINDAG, "Belediyelerde Halkla İlişkiler", 

Türk İdare Dergisi, Sayı: 377, Aralık-1987, (sh. 112- 
113) 

97 



6- Türk belediyeciliğinin halkla ilişkiler hizmetleri 

açısından diğer bir önemli özelliği de, güçlü başkan 

modeli yönünde gelişmiş olmasıdır. Dünya'daki eğilimin 

biraz da tersine, Türk belediyelerinde başkan öğesi her 

yönden egemendir. "Belediye başkanmın gücü, hem kent 

halkınca doğrudan seçilmesinden ve buna ek yasal yetkile¬ 

rinden kaynaklanmakta, hem de başkanlar kişilikleri, 

siyasal ve sosyal ilişkileri ile çoğu kez belediye 

meclislerinde de facto bir otorite kurabilmektedirler. 

Adeta yanılmadan diyebiliriz ki, Türkiye'nin bugünkü 

belediyecilik modelinde, belediyeyi halkın belediyesi, 

halkı da belediyenin ihtiyacı olan kent halkı haline 

getirmede, belediyenin sevilmesi, benimsenmesinde en 

başta gelen etmen, başkanın tutumu, yaklaşımı, izleyeceği 

yol-yöntem ve oluşturacağı imajdır" (136) . Bu durumun 

halkla ilişkiler açısından doğurabileceği bir sakınca', 

belediye başkanlarınca halkla ilişkilerin gerekliliği ve 

önemi yeterince anlaşılamazsa halkla ilişkiler çabaları¬ 

nın sonuca ulaşmasının güçleşecek olmasıdır. 

İkincisi, belediyenin diğer organ ve görevlilerinin 

halkla ilişkiler çalışmalarında yeterince dikkate alınmaması 

gibi bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Örneğin, belediye 

meclisi üyeleri ve belediyenin birim yöneticilerinin halkla 

ilişkiler hizmetlerinin kapsamı ve bütünlüğü açısından önem 

taşıyan katkıları; başkanın fazlaca öne çıkarılması nedeniy¬ 

le gerçekleşmeyebilecektir. Bir diğer muhtemel olumsuzluk 

(136)Selçuk YALÇINDAĞ, a.g.e. (sh. 92-93) 
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da; belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin kurumlaşa- 

maması ve belediyenin halkla ilişkilerinden çok başkanın 

tanıtımının öne çıkarılmasıdır. Kuşkusuz bu olumsuzlukların, 

halkla ilişkilerin anlam ve gereklerini kavramış belediye 

başkanlarınm ve halkla ilişkiler birimlerinin uyumlu, 

bilinçli tutum ve uygulamalarıyla önlenmesi her zaman 

mümkündür. 

Bu alt bölümde anlatılanlardan çıkarılması gereken özet 

sonuç; Türk belediyeciliğinin bir takım genel özellikleri¬ 

nin, bu kurumlarca yürütülecek halkla ilişkiler çalışmaları¬ 

nın niteliği, kapsamı, yöntemi ve sonuçları üzerinde olumlu 

ya da olumsuz kimi etkilerinin ve yansımalarının olacağıdır. 

Bu etkilerin ayrıntılı çözümleme ve araştırmalara konu 

yapılmasının ve halkla ilişkiler birim ve görevlilerince 

bilinip, dikkate alınmasının yararlı olacağı vurgulanmalı¬ 

dır. 

D- BİR YÖNETİM FONKSİYONU OLARAK BELEDİYELERDE 

HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA BULGULARI: 

1- Örgütlenme : 

Genel olarak, halkla ilişkiler uzmanlarını görevlen¬ 

dirmek bir ihtiyaç haline geldiğinde izlenen yollar şunlar¬ 

dır:   

1- "Halkla ilişkiler görevini kurum içinde icra müdürlerin¬ 

den birinin ikinci dereceden sorumluluğuna bırakmak, 
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2- Kuruma iştişare ve tavsiyelerde bulunmak için dışardan 

bir müşavir tutmak, 

3- Halkla ilişkiler için tam sorumluluğu haiz bir idareci 

tayin etmek, 

4- Halkla ilişkilerden sorumlu uzmanlardan kurulu bir bölüm 

veya daire kurmak, 

5- Ana politikaya karar vermek üzere belli başlı icra 

müdürlerinden meydana gelen bir politika grubu tayin 

etmek, 

6- Merkezileşmeyerek mahalli örgüt veya daireler içinde 

halkla ilişkiler birimleri kurmak" (137). 

Bir belediyede halkla ilişkiler hizmetlerinin nasıl 

örgütleneceği, belediyenin nüfus ve alan bakımından 

büyüklüğü, imkanlarının ve karşılaştığı sorunların durumu 

ve belediye başkanınm konuya yaklaşımı gibi değişik 

unsurların etkisiyle belirlenmektedir. Nüfus ve alan 

bakımından büyük olmayan, insanlarla günlük yüzyüze 

ilişkilerin kolayca gerçekleştirilebileceği küçük 

belediyelerde bu sorun genellikle başkanın -birçok hizmeti 

olduğu gibi- halkla ilişkiler hizmetini de kendisinin 

yürütmesi ile çözümlenebilmektedir. Orta büyüklükteki 

belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin koordinasyonu 

bir görevliye bırakılmakta ya da bir birime ek görev olarak 

(137)M.Emin HEKİMGİL, Türkiye'nin Tanıtılması Public 
Relations-Halkla İlişkiler Reklam ve Propaganda, Ankara 
1968, (sh. 75) 
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verilebilmektedir. Büyük belediyelerde ise genellikle halkla 

ilişkiler hizmetlerini yürütmek için özel bir birimin görev¬ 

lendirildiği görülmektedir. 

Halkla İlişkiler Anketi'ne cevap veren 49 belediyeden 

10'u anket kağıdını halkla ilişkiler birimine sahip 

olmadıkları için doldurmadıklarını belirtmişlerdir. Bu 10 

belediyeden 3'ü halkla ilişkiler hizmetlerini "başkanın 

bizzat yürüttüğü"nü, 2'si ise bir halkla ilişkiler birimi 

oluşturmak için çalışmalar yapmakta olduklarını bildirmiş¬ 

lerdir. Cevapları değerlendirmeye alınan 39 belediyeden 

12'sinde halkla ilişkiler hizmetleri özel kalem, yazı işleri 

gibi birimler tarafından yürütülmekte, 27 belediyede ise 

halkla ilişkiler hizmetleri bu işle özel olarak görevlendi¬ 

rilen, "basın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığı", 

"basın ve halkla ilişkiler müşavirliği", "halkla ilişkiler 

müdürlüğü", "belediye basın bürosu" gibi adlar taşıyan 

birimler tarafından yürütülmektedir. Bu değişik uygulamala¬ 

rın bir nedeni, bu konuda belediyelerin nasıl bir örgütlen¬ 

meye gideceğine ilişkin bir yasal düzenlemenin mevcut 

olmayışıdır. Ne 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun "belediye¬ 

lerde icrai vazifeler" başlıklı 88. maddesinde, ne de 3030 

sayılı Büyük şehir Belediyelerinin Kurulması ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un "Büyükşehir Belediye Teşkilatı" başlıklı 

16. ve 17. maddelerinde belediyelerin basın ve halkla 

ilişkilerle ilgili hizmetlerinin nasıl örgütlenebileceğine 

ilişkin bir hüküm yoktur. Bu yasalarda halkla ilişkiler 

hizmetleri için bir birim oluşturmayı engelleyici bir hüküm 
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de bulunmamakta ve birçok belediyede (yapıları, isimleri, 

etkinlikleri vb. farklı da olsa) halkla ilişkilerle ilgili 

birimler kurulmaktadır. 

Belediyelerde halkla ilişkilerle ilgili bir birim 

kurulmasına karar verildikten sonraki aşamada sorun, bu 

birimin nereye bağlanacağı, örgüt çizelgesi içerisinde 

nerede yer alacağı olmaktadır. "Halkla ilişkiler biriminin 

kural olarak en üst yöneticiye -bu mümkün değilse ona en 

yakın yöneticiye- bağlı olması; başarılı bir halkla 

ilişkiler politikası oluşturmak ve uygulamak için gerekli 

hatta zorunlu kabul edilmektedir" (138). 

Anket çerçevesinde, halkla ilişkiler biriminin teşkilat 

yapısı içindeki yerinin ne olduğuna ilişkin soruya 39 

belediyeden 20'si, yüzde 51, "en üst yöneticiye", 8'i yüzde 

21 "üst yöneticinin yardımcılarından birine" bağlı şeklin¬ 

de cevap vermişlerdir. "Diğer" cevabı veren 11 belediyenin, 

yüzde 28, tamamı, halkla ilişkiler hizmetlerinin bu iş için 

özel olarak kurulmuş bir birim tarafından değil, esasen 

başka bir hizmeti yürütmekle görevli (özel kalem, yazı 

işleri vb.) ve halkla ilişkiler hizmetinin ek görev olarak 

yürütüldüğü belediyelerden oluşmaktadır. Buna göre, 

belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürüten 

birimlerin çoğunluğunun üst yöneticiye bağlı olarak görev 

yaptıkları söylenebilir. 

(138)Geoffrey LEWİS, a.g.e. (sh. 152) 
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Halkla ilişkiler birimleri iş yükü, çalışan sayısı ve 

uzmanlaşma durumuna göre alt birimlere de ayrılabilmektedir. 

Belediyelerdeki halkla ilişkiler birimlerinde alt birimlere 

ayrılma uygulamasının çok düşük bir oranda (5 belediye, 

yüzde 13), olduğu görülmektedir. "Basın ve halkla ilişkiler 

biriminde alt birimlere ayrılma var mı?" sorusuna 1 birim, 

yüzde 3, cevap vermezken, 5 birim, yüzde 13, "evet", 33 

birim, yüzde 85, "hayır" cevabı vermişlerdir. 

2- Plan ve Program Yapma : 

Belediyelerde halkla ilişkilerle görevli birimlerin 

yapacakları çalışmaların amaçları, hedefleri, araç ve mali¬ 

yetleri konusunda iyi hazırlanmış plan ve programlara sahip 

olmaları büyük önem taşımaktadır. Halkla ilişkiler birimleri 

hedeflerini tespit edip, plan ve programlar yaparken gele¬ 

cekte belediye açısından hangi konuların öncelik taşıyacağı¬ 

nı, belediye başkanı ve başlıca hizmet birimlerinin yetkili¬ 

leriyle, kendi çalışanları ile tartışarak kararlaştıracak¬ 

lardır. Bu arada halkla ilişkiler birimlerinin en azından 

yöneticileri, belediye politikalarının, plan ve programla¬ 

rının tartışıldığı, kararlaştırıldığı toplantılara katılmalı 

ya da bu toplantılarda alman kararlar hakkında bilgilendi¬ 

rilmelidirler (139). Plan ve programları hazırlarken, 

belediye başkanmın ve belediye meclisi üyelerinin seçim 

vaadleri ve önceliklerini, araştırmalar ve kamuoyu yoklama¬ 

ları sonucu ortaya çıkan sorun alanlarını bilmek, bunlardan 

(139)Jules RENAUD, "Public Relations in Federal Government", 
in Handbook of Public Relations, (Ed. Howard STEPHEN¬ 
SON) , Second Edition, 1971, (sh. 180) 
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yararlanmak gerekecektir. Plan ve program yapmanın diğer iki 

yararı, tüm belediye çalışanlarına ve yöneticilere halkla 

ilişkiler açısından önem verilmesi gereken hususları 

bildirme, benimsetme kolaylığı sağlaması ve dönem sonunda 

başarı durumu hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapma 

fırsatı oluşturmasıdır. 

Halkla İlişkiler Anketi ile bu konuda halkla ilişkiler 

birimlerine iki soru yöneltilmiştir. 

"Kurumunuzun tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma hususunda¬ 

ki hedef ve ilkeleri tesbit edilip, yazılı metin haline 

getirildi mi?" şeklindeki ilk soruya, yalnızca 6 belediye, 

yüzde 15, "evet" cevabı vermiş, 33 belediye, yüzde 85, 

olumsuz cevap vermiştir. 

Diğer bir soruyla halkla ilişkiler birimlerinin bir 

çalışma programına sahip olup olmadıkları öğrenilmeye 

çalışılmıştır. Buna göre, belediyelerdeki halkla ilişkiler 

birimlerinin 4'ü, yüzde 10, soruyu cevapsız bırakırken, 15 

belediye, yüzde 38, bir yıllık bir çalışma programına sahip 

olduklarını, 2 belediye, yüzde 5, daha uzun süreli bir 

çalışma programları bulunduğunu, 18 belediye, yüzde 46, ise 

herhangi bir çalışma programlarının bulunmadığını 

belirtmişlerdir. 

İki soruya verilen cevaplar birlikte değerlendiril¬ 

diğinde, belediyelerdeki halkla ilişkiler birimlerinde 

programlı çalışmanın yaygın bir uygulama olmadığı; kuruluşun 
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tanıtma ve kamuoyunu aydınlatmaya dönük hedeflerini 

belirleme ve buna göre çalışmalar yapılması konusunda ise 

durumun daha da olumsuz olduğu görülmektedir. Bu ise, 

bilinçli, programlı çalışmalara ihtiyaç gösteren başarılı 

halkla ilişkiler hizmetlerinin başarısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

3- Karar Alma ve Kararlara Katılım : 

Bir örgütte alınan kararların başarılı olması ve 

başarıyla uygulanması için ilgili tüm tarafların katılımı ve 

katkılarının sağlanmasının bir gereklilik olduğu söylenebi¬ 

lir. Bu durum belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmetleri 

için de geçerlidir. Tüm belediye hizmetlerinde halk 

katılımını artırmayı hedefleyen halkla ilişkiler birimleri, 

kendi karar verme süreçlerinde katılımcı politikalar 

uyguluyorlar mı? 

Bu konuda halkla ilişkiler birimlerine yöneltilen, 

"biriminizin görevleri ile ilgili kararlar kimin tarafından 

almıyor?" şeklindeki soruda 1 belediye, yüzde 3, kararların 

"birim yöneticisince", 2 belediye, yüzde 5, "birim yönetici¬ 

si ve birim çalışanları tarafından ortaklaşa" alındığını 

belirtirken, belediyelerde kararların "üst makam tarafından" 

alındığını söyleyenlerin oranı, yüzde 41, (16 belediye), 

"üst makam ile birim yöneticisi tarafından ortaklaşa" 

alındığını söyleyenlerin oranı ise, yüzde 51'dir. (20 

belediye) 
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Karar alma ve kararlara katılım konusunda bu defa, 

halkla ilişkiler birimlerinin basınla ilişkiler açısından 

nasıl bir uygulama içinde olduklarını anlamayı sağlayacak 

bir soru yöneltilmiştir. "Üst yöneticinin basın toplantıla¬ 

rına, basın mensupları ile yapacağı görüşmelere kim karar 

veriyor?" sorusuna, belediyelerde, 15 birim, yüzde 38, bu 

tür kararların "Üst yönetici ile birim yöneticisi tarafından 

ortaklaşa", 24 birim, yüzde 62, "Üst yöneticinin kendisi 

tarafından" alındığı biçiminde cevap vermişlerdir. Konusu, 

basın toplantıları, basın mensupları ile görüşme olan karar¬ 

ların, üst yöneticinin kendisi tarafından alınması daha da 

yaygın bir uygulamadır. Bu durum belediyelerde basınla 

ilişkilerin "üst yönetici tarafından bizzat" düzenlenmesi 

eğiliminin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca karar¬ 

ların "birim yöneticisi tarafından" ya da "birim yöneticisi 

ile birim çalışanları ortaklaşa" alınması uygulamasının çok 

sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu da, yetki devri ve 

kararlara katılımın sağlanması konusunda yapılacak çalışma¬ 

lar olduğunu, bu iki konuda belediyelerdeki halkla ilişkiler 

hizmetleri açısından olumlu bir takım değişikliklere ihtiyaç 

bulunduğunu göstermektedir. 

4- İşbirliği ve Koordinasyon : 

Bir kuruluştaki halkla ilişkiler çalışmalarının tüm 

görevlilerin ve birimlerin işbirliği ile yürütülmesi 

gerektiğinden hareket ederek Anket kapsamında yer alan 

çeşitli sorularla, halkla ilişkiler birimlerinin bu konular¬ 

da nasıl bir uygulama içinde oldukları öğrenilmeye çalışıl- 
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mıştır. "Biriminiz ile kurumunuzun diğer birimleri arasında¬ 

ki iletişim ve işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?" 

sorusunu 3 belediye, yüzde 8, cevapsız bırakmış, 4 belediye, 

yüzde 10, bu işbirliğini yeterli bulmadıklarını belirtmiş¬ 

lerdir. Halkla ilişkiler birimi ile kurumun diğer birimleri 

arasındaki iletişim ve işbirliğine "yeterli" diyenler 20 

belediye, yüzde 51, bu iletişim ve işbirliğini "kısmen 

yeterli" bulanlar ise 12 belediye, yüzde 31'dir. 

"Biriminizin elemanları (varsa alt birimleri) arasında¬ 

ki iletişim ve işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?" 

sorusuna, 12 belediye, yüzde 31, cevap vermemiş, 2 belediye, 

yüzde 5, bu işbirliğinin yeterli olmadığını belirtirken, 7 

belediye, yüzde 18, bu işbirliğini "kısmen yeterli", 18 

belediye ise, yüzde 46, "yeterli" bulduklarını belirtmiş¬ 

lerdir . 

Bu durumda belediyelerdeki halkla ilişkiler birimleri¬ 

nin birim - içi ve kurum-içi işbirliği konusunda önemli bir 

sorunla karşılaşmadıkları düşünülebilir. Kurumdışı işbirliği 

ve destek konusunda halkla ilişkiler birimlerinin ne gibi 

bir eğilime sahip olduklarını ortaya koymak amacıyla bu 

birimlere izleyen üç soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 

değerlendirilmiştir. 

"Kururumuzdaki basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri 

ile ilgili olarak kamu ya da özel sektör kuruluşları, 

üniversiteler ya da TRT ile ortak çalışma ve işbirliğiniz 

oldu mu?" sorusuna 1 belediye, yüzde 3, cevap vermemiş, 19 



belediye, yüzde 49, olumsuz cevap vermiştir. 11 belediye, 

yüzde 28, birden çok kurumla işbirliği ve ortak çalışma 

yaptığını belirtirken, 4 belediye, yüzde 10, yalnız üniver¬ 

sitelerle işbirliği ve ortak çalışma yaptıklarını, 2 

belediye, yüzde 5, yalnız kamu kuruluşları ile işbirliği 

yaptıklarını açıklamakta, 1 belediye, yüzde 3, yalnız TRT 

ile 1 belediye, yüzde 3, yalnız özel kuruluşlarla işbirliği 

ve ortak çalışmalar içinde olduklarını belirtmektedirler. 

İkinci bir soru ile halkla ilişkiler birimlerinin 

hizmetleriyle ilgili olarak kurumdışından hizmet satın alıp 

almadıkları öğrenilmeye çalışılmış, 34 belediye, yüzde 87, 

kurumdışından hizmet satın almadıklarını belirtirken, 5 

belediye, yüzde 13, özel sektör kuruluşlarından hizmet satın 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

"Kurumdışı uzmanlardan yararlanıyor musunuz?" sorusuna 

1 belediye, yüzde 3, cevap vermezken, 29 belediye, yüzde 74, 

halkla ilişkiler konusunda herhangi bir kurumdışı uzmandan 

yararlanmadıklarını belirtmekte, 5 belediye, yüzde 13, 

birden çok kuruluşun uzmanlarından, 3 belediye, yüzde 8, 

kamu kurumlarının uzmanlarından yararlandıklarını açıklamak¬ 

ta, 1 belediye, yüzde 3, ise üniversitelerin uzmanlarından 

yararlandığını bildirmektedir. Bu üç soru birlikte değerlen¬ 

dirildiğinde; belediyelerin halkla ilişkiler hizmetlerinin 

yürütülmesi ile ilgili olarak, kurumdışından destek almak 

konusunda yaygın bir uygulamaya sahip olmadıkları 

söylenebilir. 
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5- İnsangücü 

Halkla ilişkiler hizmetlerinin başarılı olmasını 

etkileyen unsurlardan birisi de bu hizmetlerin yeterli sayı 

ve niteliklere sahip görevliler tarafından yürütülmesidir. 

Halkla İlişkiler Anketi çerçevesinde, halkla ilişkiler 

birimlerinin personel durumu 4'lü bir ayrımla ele alınmış¬ 

tır. Halkla ilişkiler uzmanı: "basın-yayın ve halkla 

ilişkiler gazetecilik yüksek okulu mezunları ile sinema-tv 

bölümü mezunları" biçiminde tanımlanmış, bu okullar dışında 

bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olanlar "diğer 

yüksek öğrenim görmüş personel" olarak gruplandırılmış, 

destek personeli ise, "büro, arşiv, daktilo gibi hizmetlerde 

çalışan personel" şeklinde nitelendirilmiş, bu üç grup için 

ayrı ayrı personel sayılarına ve toplam personel sayısına 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

a- Uzman Personel : 

Belediyelerdeki halkla ilişkiler birimlerinin 3'ü 

(yüzde 8) bu soruya cevap vermezken, 32 belediye (yüzde 82) 

halkla ilişkiler konusunda eğitim veren okullardan mezun 

hiçbir görevliye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. 2 

belediye (yüzde 5) bir halkla ilişkiler uzmanına, 1 belediye 

(yüzde 3) iki halkla ilişkiler uzmanına, yine 1 belediye 

(yüzde 3) üç halkla ilişkiler uzmanına sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. 
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b- Diğer Yüksek Öğrenim Görmüş Personel 

Üç belediyenin (yüzde 8) cevap vermediği bu soruda, 2 9 

belediyenin (yüzde 74) hiçbir fakülte veya yüksekokul mezunu 

elemanı bulunmadığı, 5 belediyenin (yüzde 13) bir, l'er 

belediyenin ise (yüzde 3) iki ve dört adet yükseköğretim 

görmüş personelinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

c- Destek Personeli : 

Bu soruya da 3 belediye (yüzde 8) cevap vermemiş, 16 

belediyede (yüzde 41) hiç destek personeli bulunmazken, 7 

belediyede (yüzde 18) bir kişi, 2 belediyede (yüzde 5) iki 

kişi, 3 belediyede (yüzde 8) üç kişi, 4 belediyede (yüzde 

10) dört kişi destek personeli olarak görev yapmaktadır, 

l'er belediyede ise (yüzde 3'er), sırasıyla beş, altı, on ve 

onüç kişilik destek personeli istihdamının sözkonusu olduğu 

görülmektedir. 

d- Toplam Personel : 

İki belediyenin (yüzde 5) cevap vermediği toplam 

personel sayısı ile ilgili soruda; 9 belediye (yüzde 23) hiç 

personele sahip olmadıklarını (*), 6 belediye (yüzde 15) 

bir, 7 belediye (yüzde 18) iki toplam personele sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Toplam personel sayısı üç olan 

2 belediye (yüzde 5) dört olan 4 belediye (yüzde 10) beş 

olan 2 belediye (yüzde 5) bulunmaktadır. Altı toplam 

personele sahip 2 belediye (yüzde 5) yedi toplam personele 

sahip 1 belediye (yüzde 3) mevcutken, 2 belediye (yüzde 5) 

110 



onbir, 1 belediye ise (yüzde 3) onaltı toplam personele 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Sayılar incelendiğinde, belediyelerde halkla ilişkiler 

birimlerinin hem genel olarak hem de uzman personel sayısı 

bakımından yetersizlikler içinde bulundukları söylenebilir. 

Nitekim, halkla ilişkiler birimlerinden mevcut sorunlarını 

derecelendirmelerinin istendiği bir başka soruda, 11 

belediye (yüzde 28) en önemli sorun olarak uzman personel 

yetersizliğini gördüklerini belirtmişlerdir. Uzman personel 

yetersizliğinin derece belirtilerek ya da yalnızca işaret¬ 

lenmek suretiyle toplam sayılma oranı yüzde 59'dur. 

Balıkesir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyele¬ 

rini kapsayan bir alan araştırmasında da benzer bir sonuca 

ulaşıldığı görülmektedir: 

"Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinde çalıştırılan 

personel, hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşımamakta, 

hizmet belediye içindeki değişik sınıflardan oluşmuş 

memurlar tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık konusuna önem 

verilmemiştir" (140) . 

(*) Bu belediyeler, özel olarak kurulmuş bir halkla ilişki¬ 
ler birimine sahip olmayan ve halkla ilişkiler hizmetle¬ 
rinin başka bazı birimler (özel kalem müdürlüğü, yazı 
işleri müdürlüğü gibi) tarafından yürütüldüğü belediye¬ 
lerdir . 

(140)Süheyl AKDUR, Belediyelerde Basın ve Halkla İlişkiler 
Hizmeti, (TODAİE-KYUP Uzmanlık Tezi), İzmir,1987, (sh. 
88) 
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6- Halkla İlişkiler Konusunda Hizmet-içi Eğitim : 

Belediyelerde çalışan tüm personelin, bu arada halkla 

ilişkiler biriminde görevli personel ve yöneticilerin halkla 

ilişkiler konusunda eğitim görmelerinin gerekliliği birçok 

yayında dile getirilmektedir. Halkla ilişkiler konusunda 

kamu personelinin hizmet-içi eğitime tabi tutulması hususuna 

-Üçüncü Bölümde sözedildiği gibi- Plan'm Yıllık Programla

rında da. tedbirler arasında yer verilmiştir. Anket çerçeve

sinde halkla ilişkiler birimlerine hizmet-içi eğitim 

durumları ile ilgili iki soru yöneltilmiştir. "Kurumunuz 

personelinin halkla ilişkiler konusunda aydınlatılması ve 

eğitilmesine dönük herhangi bir program uygulandı mı?" 

biçimindeki ilk soruya 2 belediye, yüzde 5, cevap vermezken, 

5 belediye, yüzde 13, "evet" cevabı vermiş, 32 belediye ise, 

yüzde 82, bu tür herhangi bir program uygulamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

İkinci bir soruda, kuruluş personeline dönük herhangi 

bir eğitim programında halkla ilişkiler konularına yer 

verilip verilmediği sorulmuş, 11 belediye, yüzde 28, bu 

soruyu cevapsız bırakırken, 13 belediye, yüzde 33, olumlu, 

15 belediye, yüzde 38, olumsuz cevap vermişlerdir. Sayıların 

gösterdiği husus, halkla ilişkiler konusunda belediye 

personelinin tümüne dönük hizmet-içi eğitim programlarına 

gereksinim olduğudur. Duyarlık eğitimi adı verilen program

larla, halkla ilişkiler görevlileri, yöneticileri ve belde 

halkıyla en çok ilişkide bulunan belediye personelinden 

başlamak üzere tüm personel gerekli duyarlık, bilgi ve 

anlayışa sahip kılınmalıdır. 
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E- BELEDİYELERDE BAŞLICA HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİK 
VE ARAÇLARI VE KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BULGULARI : 

1- Tanımaya Dönük Etkinlik ve Araçlar : 

a) Hedef Kitlenin Tanmması-Hemşehri Profili : 

Halkla ilişkilerde tanımaya dönük etkinliklerin ilki, 

bütün diğer çalışmaların yöneltileceği hedef kitleyi tanıma 

ve ortaya çıkarmaktır. Belediyelerde halkla ilişkiler çalış¬ 

maları kapsamında, tanımlanmak ve tanınmak zorunda olunan 

"halk"m kim olduğunu en iyi bilmesi gerekenler halkla iliş¬ 

kiler birimleridir. Tüketici profili, okuyucu profili gibi 

bir "hemşehri profili" ortaya çıkarmak gerekmektedir. En 

geniş anlamda belediyeler açısından hedef kitle tüm belde 

halkıdır. Diğer büyük ve önemli hedef kitle kuşkusuz beledi¬ 

yedeki seçmenlerdir. Ancak, belediyelerin hizmet götürdükle¬ 

ri "hemşehri" kitlesi çok çeşitli gruplandırmalara tabi 

tutulabilir: Seçmenler-seçmen olmayanlar, gençler-yaşlılar- 

çocuklar, erkekler-kadmlar, kente yeni gelenler-kentin eski 

sakinleri, meslek gruplarına göre, siyasal düşüncelere göre 

vb. halkla ilişkiler birimleri bakımından bu dağılımın bir 

incelemesinin yapılması herşeyden önce hangi tür iletişim 

araç ve yöntemleriyle bu gruplardan birine ulaşmanın daha 

i etkili olduğunu tesbite yarayacaktır. Belde halkına ait bu 

bilgi ve çözümlemelerin sık sık güncelleştirilerek halkla 

ilişkiler birimlerinin görev ve önceliklerini ortaya koymak 
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bakımından hangi tür ilişki konularının, gruplarının ortaya 

çıktığının bilinmesi gerekmektedir (141). 

b) Katılım: 

Önceki sayfalarda, belediyelerde halkla ilişkiler 

bağlamında ele alınan katılmanın önemine ve Türkiye'de bu 

konuda olumlu örneklerin (hem genel yönetimde hem de 

belediyelerde) pek fazla olmadığına değinilmiş, bu konuda 

yapılabilecek çalışmalar konusunda bazı örnekler verilmişti. 

İlgili bölümlerde değinilmeyen çeşitli yaklaşım ve uygulama¬ 

lardan burada söz etmeden önce; yerel yönetim kuruluşlarında 

halk katılımını artırmayı amaçlayan çok değişik yöntemlere 

dünyanın birçok ülkesinde yasal ve kurumsal çerçevesi de 

oluşturularak yer verildiği hemen belirtilmelidir. 

Kamoyuna başvurma, bazı ülkelerde kararların alınmasından 

önce yasal olarak başvurulması gerekli bir yöntem olarak 

uygulama alanı bulmaktadır. Japonya'da, yurttaşlara belediye 

meclisinin belli kararları almasını, alınmış kararları 

değiştirmesini ya da kaldırılmasını istemek hakkı tanınmış¬ 

tır. Yerel meclisin feshedilmesi, meclis üyelerinin ya da 

yerel yönetimde görevli başka kamu görevlilerinin görevden 

alınmasını istemek hakkı da yurttaşlara tanınmıştır (142). 

Türkiye'de halkoyuna başvurmaya yasal zorunluluk olarak 

belediye kurulması ve komşu belediyelerle birleşme aşamasın¬ 

da yer verilmektedir. Yasal bir zorunluluk olmamasına 

rağmen bazı belediyelerde belli konularda halkoyuna 

(141)Edmund L. CASTİLLO, a.g.e. (sh. 199-200) 
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başvurulduğu görülmekte ise de bunlar henüz önemli projeler 

ya da kararlar öncesinde halkın görüş ve düşüncelerini 

öğrenmeye dönük uygulamalar değildir. (Örneğin Ankara Büyük 

şehir Belediyesi'nce kaldırım taşlarının renginin sorulduğu 

bir oylamaya 29.788, büfe tipinin seçimi ile ilgili bir 

başka oylamaya ise 780 kişi katılmıştır.) 

Halk girişimi (Citizen initiative) adı verilen ve belli 

oranda seçmenin başvurusu üzerine, belli konularda halkoyuna 

başvurmayı zorunlu kılan yöntem, ABD ve özellikle Avrupa 

ülkeleri belediyelerinde halkın katılımı ve halkla işbirliği 

sağlanması açısından giderek artan bir şekilde uygulanmakta¬ 

dır. ABD'de rastlanılan, Geri Çağırma, Görevden Alma 

(Recall) adı verilen ve belli oranda seçmenin girişimi ile 

görev süreleri sona ermeden seçilmiş belediye görevlilerinin 

görevden alınabilmelerine yol açabilen bir uygulama ise halk 

katılımının değişik bir yöntemi olarak anılabilir (143) . 

Hemşehri Dinlenmesi (Public Hearings), adı verilen yöntem 

birçok konuda halkla toplantı yapma, halkın görüş ve istek¬ 

lerini öğrenme amacıyla yapılabildiği gibi, belediye meclisi 

toplantılarının halka açık olmasının ötesine geçerek, 

meclisin belli konularda özel oturumlar düzenleyerek kentli¬ 

lerin görüşlerini dinlemesi biçiminde de uygulanabilmektedir 

(144). "Amerikan şehirlerinde, imar planlarına son biçimini 

(142)Ruşen KELEŞ "Japonya'da Yerel Yönetimler", Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3, Eylül-1984. (sh 119-120)' 
den aktaran Seriye SEZEN, Belediyelerde Halkla İlişki¬ 
ler (TODAİE,KYUP-Uzmanlık Tezi), Ankara-1991, (sh.52-53) 

(143)Selçuk YALÇINDAĞ, "Belediyelerde Halkla İlişkiler", 
Türk İdare Dergisi, sayı: 377, Aralık-1987,(sh.110-111) 

(144)Selçuk YALÇINDAĞ, a.g.m, (sh. 111) 
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vermeden genel toplantılar (public hearings) düzenlenmekte, 

böylece şehir plancıları ve imar makamları, halkın görüş, 
istek ve dileklerini dinlemek fırsatını elde etmektedir... 

İngiltere'de yaygın olan danışma biçimi, imar planlarının 

kabulü sırasındaki halk soruşturması (public inquiry)dır. 

Şehrin imarına ilişkin konularda düzenlemelere son biçimini 

vermeden, planları kesinlik kazanmadan önce yapılan toplan¬ 

tılarda halk, şehrin geleceği hakkında kişisel ve genel 

görüşlerini, dileklerini, itiraz ve yakınmalarını anlatma 

fırsatı bulmaktadır (145). 

Halk katılımını artıracak bu türden düzenleme ve 

uygulamalara Türkiye'de de yer verilmesi konusunun gerek 

akademik çevrelerde, gerekse yönetim çevrelerinde son 

yıllarda daha sık gündeme geldiği görülmektedir. Örneğin bir 

yazar, "sivil toplum örgütü kavramına giren demokratik 

kuruluşların, gönüllü derneklerin, kooperatiflerin, sendika¬ 

ların, meslek odalarının doğrudan ya da temsil yoluyla 

belediye meclisine ve alt basamaklardaki örgütlenmelere 

katılması"nı (146) önerirken, 49. Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti'nin Programı'nda "belediye meclislerinde, kamu 

çalışanları da dahil olmak üzere tüm toplum kesimlerinin 

temsiline olanak" verileceği hükmü yer almaktadır (147) . 

(145)Cevat GERAY, "Belediyelerin Halkla İşbirliği Yapması 
Gereği ve Halk Katılışlarını Sağlama Yolları" İller ve 
Belediyeler Dergisi, sayı: 277, Kasım-1968, (sh. 491- 
492) 

(146)Cevat GERAY, "Belediyelerin Kent Planlamasına_ İlişkin 
Görevleri, Yetkileri ve Halkın Katılımı", İller ve 
Belediyeler Dergisi, sayı: 550, Ağustos-1991, (sh. 411) 

(147)Başbakan Süleyman DEMİREL Tarafından 25.11.1991 tari¬ 
hinde TBMM'ne Okunan Hükümet Programı, (sh. 37). 
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Belediyelerimizle ilgili olarak yapılacak yeniden düzenleme 

çalışmalarında halk katılımını sağlayacak yukarıda örnekleri 

verilen öneri ve hedeflerin hayata geçirilmesi gerekmek¬ 

tedir . 

Katılmanın danışma yanı ağır basan bir biçimi de, bele¬ 

diyelerin sivil toplum örgütleri ve çeşitli grupların 

temsilcileriyle oluşturdukları işbirliği ve çalışma grupla¬ 

rıdır. Özellikle belli düzenlemelerden önce, yapılacak 

düzenlemelerle doğrudan ilgili meslek ya da çıkar grupları 

ile yapılan görüşmeler, tartışmalar -son karar yetkisi 

belediyelerde kalmak kaydıyla- yönetime katılmanın bir 

yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca belediyelerin 

gönüllü kuruluşlarla (148), sivil toplum örgütleriyle, 

gençlik gruplarıyla vb. düzenleyecekleri etkinlikler ve 

kampanyalar da bu başlık altında değerlendirilebilir. (örn. 

çevre kulüpleri, belediye-esnaf elele kampanyaları vs.). 

Ancak Türkiye'de yönetimi etkilemek için toplumsal örgütler¬ 

den yararlanma henüz yaygın bir uygulama değildir. Yapılan 

bir araştırmada, halkın yerel yönetimleri etkilemek amacıyla 

hangi yolları kullandığı sorulmuş, araştırma kapsamındaki 

belediye başkanlarının yüzde 55'i "yöneticilerle kişisel 

bağlantılar kurma", yüzde 30'u "ilgili ve yetkililere istek¬ 

lerini resmi kanallardan iletme", yüzde 151 i ise "toplumsal 

örgütler kanalıyla başvurma" yollarının kullanıldığını 

(148)Gönüllü kuruluşlardan belediye hizmetlerinin karşılan¬ 
masında yararlanılması hususunda bkz. Bilal ERYILMAZ, 
"Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Yön¬ 
temler" I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İkinci Kitap; 
Kamu Yönetimi), Ankara-1990 (sh. 905-907). 
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belirtmişlerdir (149). Belediyelerdeki halkla ilişkiler 

birimlerine bu çerçevede yapılacak çalışmalarda önemli 

görevler düşmektedir. 

c) Kamuoyu Araştırmaları ve Anketler : 

Yönetimin halkın belediyeye ilişkin dilek ve şikayetle¬ 

rini bilmek ya da belediye ile ilgili bir kararın alınması, 

uygulamaya geçmesi aşamalarında halkın görüş ve beklentile¬ 

rini öğrenmek amacıyla başvurduğu yollar arasında kamuoyu 

araştırmaları ve anketler de bulunmaktadır. Türkiye açısın¬ 

dan bu konuda söylenebilecek bir husus, kamuoyu araştırmala¬ 

rının son yıllarda giderek artış gösterdiği, birçok konuda 

olduğu gibi belediye hizmetleriyle ilgili olarak da basının, 

gazetelerin kamuoyu araştırmaları yaptığı, yaptırdığıdır. 

Özellikle, bazı büyük şehir belediyelerinin çalışmalarını 

değerlendirmeye dönük kamuoyu araştırmalarına basında sıkça 

yer verilmektedir. Ayrıca, bazı belediyelerimizin bu konuda 

kendilerinin de çalışmalar yaptıkları ya da belediye dışın¬ 

daki kurumlara yaptırdıkları bilinmektedir. İşte, Anket 

çerçevesinde bu uygulamanın ne derece yaygın olduğunu öğren¬ 

mek amacıyla "kurumunuzun hizmetleriyle ilgili olarak, 

hizmet verdiğiniz kitlenin ve kamuoyunun düşünce ve tepkile¬ 

rini öğrenmeye dönük anket veya kamuoyu araştırması yaptınız 

ya da yaptırdınız mı?" sorusu yöneltilmiştir. 10 belediye, 

yüzde 26, soruya olumlu cevap verirken, 29 belediye, yüzde 
74, böyle bir çalışma yapmadıklarını ve yaptırmadıklarını 

(149)Kemal GÖRMEZ, a.g.e. (sh. 193). 

118 



beyan etmişlerdir. Böyle bir çalışmanın kaç kez yapıldığına 

ilişkin alt soruya önceki soruya olumlu cevap veren 1 

belediye bu defa cevap vermezken, 7 belediye, bu çalışmayı 

(1-3) kez, 2 belediye ise, (4-6) kez yaptıklarını bildirmiş¬ 

lerdir. Ayrıca, 7 belediyede bu çalışma halkla ilişkiler 

birimince, 2 belediyede başka bir birim tarafından gerçek¬ 

leştirilirken, 1 belediye bu çalışmaları kurumdışma 

yaptırdığını belirtmektedir. Görüldüğü gibi, belediye 

çalışmalarının değerlendirilmesinde, halkın dilek ve temen¬ 

nilerinin öğrenilmesinde, belediyelerimizin kamuoyu araştır¬ 

maları ve anketler yapsnaları ya da yaptırmaları yaygın bir 

uygulama değildir. 

d) Halkı Dinleme Toplantıları : 

Belediyelerde halkın dilek, yakınma ve düşüncelerini 

öğrenmek için başvurulan yöntemlerden birisi de, belediye 

yöneticilerinin bireysel olarak ya da topluca doğrudan belde 

sakinleriyle yüz yüze görüşmeleridir. Bu görüşmeler beledi¬ 

yede gerçekleştirilebileceği gibi halkın ayağına gitme 

biçiminde de düzenlenebilmektedir. Anket çerçevesinde yönel¬ 

tilen "kurumunuzun üst yöneticisi, hizmetten yararlananların 

katılacağı, "dert dinleme toplantısı, halk saati" gibi 

belirli gün ve saatlerin ayrıldığı toplantılar düzenliyor 

mu?" biçimindeki soruya 1 belediye cevap vermezken, 9 

belediye, yüzde 23, "hayır", 29 belediye, yüzde 74, "evet" 

cevabı vermişlerdir. (Hemen belirtilmesi gereken husus, bir 

kısım "hayır" cevaplarının bazı notları taşıdığıdır: 
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"başkanla her gün, günün her saati görüşmek mümkün olduğun¬ 

dan ayrıca belirli günler ayrılmıyor" vs. Bu durumda, soruya 

olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 74'ten daha yüksektir 

denilebilir. Bu toplantıların hangi sıklıkla düzenlen¬ 

diğine ilişkin alt soruya 14 belediye, yüzde 36, "haftada 

bir veya daha kısa aralıklarla", 7 belediye, yüzde 18, "ayda 

bir" cevabı verirken, 2 belediye, yüzde 5, bu tür toplantı¬ 

ların yukarıda sayılanlardan "daha uzun aralıklarla", 6 

belediye ise, yüzde 15, "düzensiz" zaman aralıklarıyla 

yapıldığını belirtmişlerdir. Bu toplantıların ne şekilde 

duyurulduğuna ilişkin diğer bir alt soruda, 4 belediye, 

yüzde 10, "El ilanı ve afişle", 11 belediye, yüzde 28, 

"Basın yoluyla" şıkkını işaretlerken, 13 belediye, yüzde 33, 

bunlar dışında yöntemler kullanarak bu toplantıların 

duyurulduğunu belirtmişlerdir. "diğer" 1er arasında, "bele¬ 

diye hopörleri", ve "belediye ilan tahtası" da bulunmak¬ 

tadır . 

e) Dilek-Şikayet Kutuları : 

Kuruluşlara yöneltilen "kurumunuzda, hizmetlerinizden 

yararlananların, gördüğünüz hizmet ile ilgili yazılı görüş¬ 

lerini belirtecekleri dilek-şikayet kutuları var mı?" 

biçimindeki soruya yalnızca 7 belediye, yüzde 18, olumlu 

cevap vermiş, 32 birim, yüzde 82, böyle bir yöntemi kullan¬ 

madıklarını belirtmişlerdir. 

Dilek-şikayet kutularının sayıları ile ilgili alt 

soruya cevap veren 5 belediyeden 3'ü (1-10) adet, l'i (31- 
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40) adet, l'i de 60'tan çok dilek-şikayet kutusuna sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Dilek-şikayet kutularından elde 

edilen başvuru sayıları ile ilgili diğer bir alt soruya 

cevap veren 4 belediye bir yıl içerisinde bu yolla (1-100) 

adet, 1 belediye ise (501-1000) adet başvuru elde ettikleri¬ 

ni bildirmişlerdir. Bu veriler karşısında, belediyelerde 

halkın dilek ve yakınmalarının öğrenilmesinde dilek-şikayet 

kutularının kullanılmasının yaygın bir uygulama olmadığı 

söylenebilir. 

f) Mektup ve Dilekçeler : 

Halkın belediyeye ilişkin dilek, yakınma ve isteklerini 

öğrenmek amacıyla kullanılacak araçlar arasında, belediyeye 

ya da belediyelere ilişkin başka kişi ve kuruluşlara yazılan 

mektup ve dilekçeler önemli bir yer tutmaktadır. Dilekçele¬ 

rin yönetimler için anlamının 1982 Anayasası1nm 74. maddesi 

ve Dilekçe Kanunu'nda öngörülen yükümlülüklerden ibaret 

olmaması, dilekçelerden halkla ilişkiler hizmetlerinde 

yararlanılması gerekmektedir. Vatandaş başvurularının hangi 

konularla, hangi birimlerle ilgili olarak, hangi dönemlerde 

yoğunlaştığı vb. birçok tahlile tabi tutulmaları mümkündür. 

Anket çerçevesinde belediyelere mektup ve dilekçeler yoluyla 

yapılan başvurular konusunda dört soru yöneltilmiştir. 

"Biriminize gelen, biriminiz ve kurumunuz ile ilgili, 

yakınma, ihbar gibi hususları içeren mektup ve dilekçelerin 

diğer yazı ve evraktan ayrı olarak kaydı tutuluyor mu?" 

şeklindeki ilk soruya, 1 belediye, yüzde 3, cevap vermemiş, 
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24 belediye, yüzde 62, soruyu olumlu, 14 belediye, yüzde 36, 

olumsuz olarak cevaplandırmışlardır. 

Bunların nerede ve nasıl kayıtlandığı ile ilgili alt 

soruya verilen cevaplar arasında "diskette", "özel bir 

dosyada" "desimal sisteme göre" vb. değişik cevaplar 

bulunmaktadır. 

"Halkla ilişkiler birimine gelen yakınma, ihbar ve 

şikayet mektuplarının izlenmesi ve sonuçlarının değerlendir¬ 

mesi yapılıyor mu?" biçimindeki ikinci soruya, 3 belediye, 

yüzde 8, cevap vermezken, 1 belediye, yüzde 3, "hayır" 35 

belediye, yüzde 90, "evet" cevabı vermişlerdir. 

İki soruya verilen cevaplar birlikte değerlendiril¬ 

diğinde, belediyelerin halktan gelen yakınma, ihbar gibi 

hususlardaki mektup ve dilekçelerin izlenmesi ve sonuçları¬ 

nın değerlendirilmesi hususunda titiz davrandıkları, ancak 

aynı titizliği bunların düzenli bir biçimde kayıtlanıp, 

incelenmelerinin yapılmasında göstermedikleri söylenebilir. 

Belediye hizmetlerine ilişkin bir olumlu katılım yolu olarak 

mektup ve dilekçeler hususunda birbiriyle bağlantılı olarak 

yöneltilen diğer iki sorudan birincisinde, "kurumunuza 

gördüğünüz hizmet ile ilgili, teşekkür ifade edici ya da 

hizmetin geliştirilmesi ile ilgili mektup ve dilekçeler 

geliyor mu?" biçiminde bir soru yöneltilmiştir. 1 belediye, 

yüzde 3, soruyu cevapsız bırakırken, 6 belediye, yüzde 15, 

"yalnız teşekkür mektubu", 4 belediye, yüzde 10, "yalnız 

öneri mektubu", 21 belediye, yüzde 54, "hem teşekkür ifade 
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edici, hem de öneri içeren mektuplar" aldıklarını, 7 

belediye, yüzde 18, "bu türden mektup ve dilekçeler" 

almadıklarını belirtmişlerdir. 

Eğer alınıyorsa hizmetin geliştirilmesine yönelik 

önerilerden yönetimin ne derece yararlandığına ilişkin 

soruda "hiç yararlanmadık" cevabına rastlanılmazken, 14 

belediye, yüzde 36, "az sayıda yararlandık" 12 belediye, 

yüzde 31, "çok sayıda yararlandık" cevabı vermiş, 13 

belediye, yüzde 33, ise cevap vermemiştir. Cevaplarda 

yeralan yararlanmaların ölçüsü, kapsamı, niteliği vb. 

bilinmediği için, yönetimin geliştirilmesinde, belde sakin¬ 

lerinin etkisinin yüksek olduğu biçiminde değerlendirile¬ 

bilecek yukarıdaki oranlar ihtiyatla karşılanmalıdır. 

g) Halkın Belediye Hizmetleriyle İlgili Yakınmalarını 
İzlemek ve Sonuçlandırmakla Görevli Özel Birimler : 

Belediyelerin bir çoğunda belli başlı belediye hizmet¬ 

lerinin işleyişinde karşılaşılabilecek sorunları çözmek 

için, kendilerine özel telefon numaraları verilen birimler 

kurulması yaygın bir uygulamadır (su arıza, doğalgaz danış¬ 

ma, temizlik işleri numaraları vb). Ancak, özellikle büyük 

kentlerimizde yeni bir uygulamanın ortaya konulduğu görül¬ 

mektedir. Belediyelerin bünyelerinde oluşturulan, bilgisa¬ 

yarlarla, haberleşme araçlarıyla ve yeterli elemanla 

donatılan birimler, belediyenin yalnız bir hizmet türünü 

değil tüm hizmetlerini konu alan istek ve yakınmaları 

izlemekle ve sonuçlarından başvuru sahiplerini bilgilendir- 
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mekle görevlendirilmektedir. Büyük şehir belediyeleri 

bünyesinde kurulmuş bulunan, Ankara'daki "Halkdanış", İzmir' 

deki "Yıldırım Servis" ve İstanbul'daki "Hızır Servis" gibi 

birimler bu konudaki en yaygın örneklerdir. Bu tür birim ve 

hizmetlerin öncelikle büyük kentlerde ortaya çıkması bir 

rastlantıya değil, büyüyen belediye örgütü ve hizmetlerin 

karmaşıklaşması sonucunda halkın yakınmalarını ilgili birim¬ 

lere doğrudan iletmekte güçlük çekmesinden kaynaklanan 

ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu birimler vatandaşların 

kendilerine mektupla, telefonla ya da yüzyüze yaptıkları 

başvuruları, kayıtlara almakta, belediyenin ilgili birim¬ 

lerine iletmekte ve sonuçlarından başvuru sahiplerini haber¬ 

dar etmektedirler. Uygulamanın başarısı büyük ölçüde 

belediye yöneticilerinin desteği ve işbirliğine, birimin 

yönetici ve elemanlarının gayretlerine ve yeterliklerine, 

birimin donanımı ve tanıtımının iyi yapılmasına bağlıdır. Bu 

tür birimlerin, büyük kentlerimizin hemen hepsinde uygulana¬ 

bilirliği bulunduğu belirtilmelidir (*). 

2- Tanıtmaya Dönük Etkinlik ve Araçlar : 

a) Günlük İlişkiler, Yol Gösterme ve Danışma Hizmetleri: 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin, hergün 

tekrarlanan ve belediyeyi tanıtmada önem taşıyan faaliyet¬ 

lerinin başında, belde sakinleriyle her düzeyde belediye 

görevlisinin yüzyüze ya da telefonla yürüttüğü günlük 
(*) Bu başlık altında incelememiz gereken, "halkın dilek ve 

yakınmalarını öğrenmek için basının izlenmesi" konusuna 
bir bütünlük sağlanması açısından ileride "Basınla 
ilişkiler" başlığı altında yer verilecektir. 
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ilişkiler gelmektedir. En küçük belediye görevlisinden, 

belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanına kadar herke¬ 

sin, hergün halkla karşı karşıya geldiğinde, içiçe olduğun¬ 

da yaşanılan günlük ilişkiler, belediyenin amaç ve hedefle¬ 

rinin anlatılmasında, halkın gözünde olumlu bir yönetim 

görüntüsünün oluşmasında önemli bir role sahiptir. Beledi¬ 

yede işi olan vatandaşların işlerinin kısa sürede sonuca 

kavuşturulması, belde sakinlerine telefonda ya da belediye 

dairelerinde güleryüzlü ve saygılı bir biçimde davranılması, 

halkta belediye çalışanlarına ve belediye yöneticilerine 

karşı olumlu düşünceler oluşturacaktır. Bunun aksi davranış¬ 

lar ise halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı sonuçlar 

almasını büyük ölçüde engelleyecektir. 

Günlük ilişkilerin yürütülmesinde yol gösterme, 

yönlendirme (danışma) birim ve görevlileri, özellikle büyük 

kentlerde çok çeşitli semtlerde ve binalarda hizmet vermekte 

olan belediye birimlerinin tanınması ve bilinmesinde çeşitli 

kolaylıklar sağlamaktadırlar. Bu birimlerin güvenlik 

endişeleri ve yaka kartı, giriş kartı alıp-verme dışında 

görev ve sorumlulukları olmalıdır. Belediyenin birimleri ve 

görevleri hakkında bilgili, yüzyüze ya da telefonla yapılan 

görüşmelerde nazik ve güleryüzlü davranan görevliler halkla 

ilişkiler hizmetlerinin yardımcıları olarak düşünülüp, 

değerlendirilmelidirler. 

Anket çerçevesinde, belediyelerde bunun ne derece 

geçerli olduğunu anlamaya yönelik iki soru yöneltilmiştir. 
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"kurumunuzun başvuru karşılama ve yöneltme birimlerinin 

(Danışmalar), halkla ilişkiler çalışmalarının bir unsuru 

olduğu görüşüne katılıyor musunuz?" biçimindeki ilk soruya 

yalnızca 1 belediye, yüzde 3, cevap vermemiş, diğer beledi¬ 

yelerin tamamı "evet" cevabı vermişlerdir. 38 belediye, 

yüzde 97. İkinci olarak belediyelere "kurumunuzdaki karşıla¬ 

ma ve yöneltme birimleri ile biriminiz arasında ortak çalış¬ 

ma ve işbirliği var mı?" sorusu yöneltilmiş, 3 belediye, 

yüzde 8, soruya cevap vermezken, 13 belediyenin, yüzde 33, 

"hayır", 23 belediyenin ise, yüzde 59, "evet" cevabı verdik¬ 

leri görülmüştür. 

Buna göre, belediyelerin tamamı karşılama ve yöneltme 

birimlerini (danışmalar) halkla ilişkiler hizmetlerinin bir 

parçası olarak değerlendirmekte, ancak sıra bu birimlerle 

işbirliği ve ortak çalışma yapmaya gelince bu olumlu tutum 

aynı oranlarda sürmemekte, azalmaktadır. 

b) İdari Danışma Merkezleri : 

Türkiye'de vatandaşların kamu yönetimine ilişkin 

sorularını ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

geçmişte, TODAİE bünyesinde kurulan ve Şubat 1967-Kasım 1972 

yılları arasında telefonla hizmet veren "İdari Danışma 

Merkezi", merkezi idare bünyesinde yürütülen halkla 

ilişkiler çalışmaları içinde önemli bir örnek oluşturmuştur. 

Ankara'da, 08 özel numarası ile aranabilen, başlangıçta 

değişik kamu kuruluşlarından ondört personelin görev yaptığı 

bu merkez, Türkiye'nin her yerinden arayanların yönetim 
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kuruluşları ile ilgili sorunlarında yol gösterip, bilgi 

veriyor, sorulan sorular ve verilen cevaplar bu konuda 

yayınlanan bültende kurum ve soru türlerine göre yayınlanı¬ 

yor ve bu bilgilerden yönetimi geliştirme çalışmalarında 

yararlanılması amaçlanıyordu (150). Bugün, yönetimin daha da 

karmaşıklaşması, kamu kurumlarındaki, görevlilerindeki ve 

bunların işlemleriyle mevzuatındaki artışlar dikkate 

alındığında, böyle bir merkeze daha çok ihtiyaç bulunduğu 

söylenebilir. Kamu yönetiminin tümüne hizmet verecek, bu 

arada belediyelerle ilgili bilgi ve yol gösterme amaçlı 

sorulara da cevap verecek bu merkezi, bilgisayar ve 

iletişim alanındaki gelişmeler ve bugünkü insangücü kaynak¬ 

ları ile kurma ve yaşatma ihtimali geçmişe göre fazladır. 

Bu tür,tüm ülkeye hizmet verecek bir merkezin dışında 

özellikle büyük kentlerdeki belediyelerin kendi yönetim 

danışma merkezlerini kendilerinin kurması da mümkündür. 

Halen önceki sayfalarda sözü edilen özel merkezler, (Halkda- 

nış gibi) halkın belediye birimleri ve görevlerine ilişkin 

bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar da yapmaktadırlar. 

Anket çerçevesinde sorulan, "kuruntunuzun, iş sahipleri ve 

vatandaşların başvurularında kendilerine yardımcı olacak 

"idari danışma merkezi" var mı? "sorusunu 1 belediye, yüzde 

3, cevapsız bırakmış, 9 belediye, yüzde 23, "var" cevabı 

(150)Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Cemal MIHÇIOĞLU, 
Bir Yönetim Deneyi, AÜ-BYYO Yayını, No^7, Ankara-1986, 
Özet bir bilgi için bkz. Cemal MIHÇIOĞLU, "Yurttaşın 
Yönetimle İlgili Sorularının Yanıtlanması", A.Ü. SBF 
Derqisi, Cilt: 17, Ocak-Haziran 1982, No: 1-2, (sh.93-
113) . 
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verirken, 29 belediye, yüzde 74, böyle bir idari danışma 

merkezine sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. "İdari Danış¬ 

ma Merkezi" nden ne anlaşılması gerektiği, nitelikleri, 

eleman sayıları vs. sorulmadığı için; cevaplarda sahip 

olunduğu açıklanan idari danışma merkezlerinin daha çok 

belli bir hizmet için, bir veya birkaç kişinin görevlendi¬ 

rildiği birimler olması ihtimalini gözden uzak tutmamak 

gerekecektir (Daha önceki sayfalarda sözü edilen su arıza; 

dogalgaz danışma gibi birimler). Bu merkezlere 1 yıl içinde 

yapılan başvuru sayıları ile ilgili alt soruya, 1 belediye, 

yüzde 3, (101-500) adet, 3 belediye, yüzde 8, (1001- ve daha 

çok sayıda) başvuru yapıldığı biçiminde cevap vermişler, bir 

idari danışma merkezine sahip olduklarını belirten 5 

belediye ise bu alt soruyu karşılıksız bırakmışlardır. Bu 

merkeze nasıl başvurulabildiğine dair ikinci alt soruya, 5 

belediye cevap vermiş, 2 belediye, yüzde 5, yalnız yüzyüze 

başvuru kabul ettiklerini, 3 belediye ise, yüzde 8, birden 

çok yöntemle başvuru kabul ettiklerini belirtmişlerdir 

(yüzyüze, yazıyla, telefonla vb.). Bu merkezin nasıl 

duyurulduğuna ilişkin üçüncü alt soruya, esas soruya olumlu 

cevap veren 9 belediyeden 3'ü cevap vermezken, 3 belediye, 

yüzde 8, bu merkezi basın yoluyla, 1 belediye, yüzde 3, 

"belediyeye gelenlere duyurmak suretiyle" 2 belediye, yüzde 

5, ise birden çok yöntemden yararlanarak duyurduklarını 

belirtmişlerdir. Bu veriler karşısında, belediyelerde idari 

danışma hizmetlerini yürütecek özel merkezler oluşturma 

uygulamasının yaygın olarak benimsendiğini söylemek güçtür. 

Yeterli araç-gereç, eleman ve bilgi ile donatılacak ve bütün 
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belediye birim ve yöneticilerinin işbirliği ile çalışacak 

böyle merkezler başarılı bir tanıtım kampanyası ile 

duyurularak özellikle büyük kentlerde kurulup yararlı 

hizmetler sağlayabilirler. 

c) Süreli Yayınlar ve Basılı Tanıtım Araçları : 

Halkla ilişkiler hizmetlerinde, tanıtım ve bilgi verme 

amacıyla yararlanılabilecek etkinlik ve araçlar arasında 

süreli yayınlar ve bülten, afiş, yıllık gibi basılı araçlar 

da bulunmaktadır. Anket çerçevesinde yöneltilen süreli 

yayınlarla ilgili soruya verilen cevaplardan anlaşıldığına 

göre, Türkiye'de belediyelerin bu tür yayınlar hazırlayıp- 

dağıtmaları yaygın bir uygulama değildir. Belediyelerde 

bülten çıkaranların, yıllık hazırlayıp dağıtanların ve dergi 

yayınların oranı birbirine eşit ve yüzde 13 iken, gazete 

çıkaran belediyelerin oranı biraz daha yüksek ve yüzde 

18'dir. 

d) Radyo ve Televizyondan Yararlanma : 

Belediyelerin yaptıkları çalışmaları,' hedef ve program¬ 

larını, radyo ve televizyon aracılığıyla belde halkına ve 

tüm ülke kamuoyuna duyurmaları, radyo ve tv için program 

hazırlamaları ya da program hazırlayanlara katkıda bulunma¬ 

larının yanısıra son yıllarda Türkiye'de bu alanda iki 

gelişme dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, özel radyo 

ve televizyonların birbiri ardına yayma geçmeleri ile 

belediyelerle ilgili haber ve programların yayınlanabileceği 

kanalların artışıdır. İkinci gelişme ise, bazı belediyelerin 
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kendi radyo ve televizyonlarını kurup, yayına başlamaları¬ 

dır. Bazı Büyük Şehir belediyelerimiz bu yönde öncülük 

yapmaktadır. Ankara'da Büyük Şehir Belediyesinin organı 

(Radyo ANKİ), İstanbul'da Büyük Şehir Belediyesi'nce kurulup 

yayına başlayan Belediye Radyo-Televizyonu (BRT), Konya 

Büyük Şehir Belediye'sinin yayın hayatına soktuğu (KON-TV) 

bu konudaki ilk örneklerdir. 

Yerel yönetimlerin kendi radyo ve TV istasyonlarına 

sahip olması uygulaması, öncelikle, bir süredir Türkiye'nin 

gündeminde yeralan, radyo ve televizyonda devlet tekelinin 

kaldırılması ile ilgili düzenlemelerden sonra yasal açıklığa 

kavuşacak olan bir konu niteliği taşımaktadır. İkinci olarak 

belde halkını bilgilendirme, tanıtma vb. açılardan gerçekten 

yararlı olup olmadıkları, bu radyo ve televizyonların 

kültür, eğlence yönleri de olan birer halkla ilişkiler aracı 

olarak nasıl kullanıldıkları, kullanılacakları ile de 

yakından ilişkilidir. Ayrıca, belediyelerin bütçe imkanları, 

teknik araç-gereç ve eleman durumlarına bakmadan, bir tür 

yarış ve öykünme olarak kendi radyo ve televizyon istasyon¬ 

larını kurmalarının yaygınlaşması yolundaki kaygılar ve bu 

yayın araçlarından genellikle siyasi ve kişisel propaganda 

amaçlarıyla yararlanılabileceği biçimindeki endişeler 

açısından zaman içindeki uygulamaların önem taşıdığı 

belirtilmelidir. 
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3- Sosyal Etkinlik ve Araçlar 

Belediyelerin yürütmekte oldukları halkla ilişkiler 

programlarının yararlandığı etkinlik ve araçlar içinde bir 

diğer grubu sosyal etkinlik ve araçlar başlığı altında 

toplanabilen çok değişik çalışmalar oluşturmaktadır: 

Yarışmalar, şenlikler, fuarlar, sergiler, toplantılar 

(konferans, seminer, panel vb), kampanyalar, çeşitli sanat 

etkinlikleri gibi. Bu etkinlik ve araçlardan hangilerinin 

kullanılacağı, belediye yöneticileri ve halkla ilişkiler 

birimlerinin imkan, hedef ve tercihlerine olduğu kadar, 

hizmet verilen beldenin yapısı ve ihtiyaçlarına da bağlıdır. 

Örneğin, Türkiye'deki turistik yörelerin birçoğunda yaz 

aylarında festivaller, şenlikler düzenlenmektedir. Büyük 

şehir belediyelerinde bu başlık altında yeralan etkinlikler, 

basın ve halkla ilişkiler birimleri dışında, sosyal işler 

dairesi başkanlığı, kültürel-sosyal işler müdürlüğü vb. 

adlar taşıyan ayrı birimler kurulmasını gerektirecek kadar 

farklı ve yoğun olabilmektedir. Konserler, film şenlikleri, 

paneller büyük kentlerdeki belediyelerin bizzat kendilerinin 

ya da başka kuruluşlarla işbirliği halinde düzenledikleri 

etkinliklerdir. Keza., fuarlar birçok il ve ilçede belediye¬ 

lerin öncülüğünde doğrudan ya da ortaklaşa düzenlenmektedir¬ 

ler. Bilgi, halkoyunları ve spor yarışmalarının desteklenme¬ 

si gibi kimi uygulamaların yanısıra, bazı belediyeler amblem 

ve proje seçimi için yarışmalar düzenlemektedirler. Ayrıca 

temizlik, ilaç-bağış, yaşlılara destek, güçsüzlere yardım 

gibi çok değişik kampanyalar düzenlendiği görülmektedir. 
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Türkiye'deki bazı belediyelerin ve özellikle belediye 

başkanlarmın, kimi dernek, vakıf ve kulüpler ile ilişki

lerinin ise dikkat çekici bir yoğunluk ve öneme sahip 

olabildiği, özellikle siyasi yakınlık duyulan dernek ve 

vakıflarla ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin büyük ağırlık 

taşıdığı, futbol kulüplerini desteklemek ve/veya yönetici

liğini yapmanın belediye başkanları arasında oldukça yaygın 

bir uygulama olduğu görülmektedir. Belediyelerde sosyal 

etkinlik ve araçların halkla ilişkiler hizmetlerinin birer 

aracı olarak kullanılmalarında bir hususa dikkat çekmekte 

yarar vardır. Bu etkinlik ve araçlardan, belediye hizmetle

rinin halka anlatılması yanında beldenin bir takım coğrafi, 

kültürel, turistik vb. özelliklerinin belde halkı dışındaki 

kişilere ve çevreye tanıtılmasında yararlanılabilmektedir. 

Ancak kimi zaman ayrı ayrı birimlerce yürütülen değişik 

faaliyetlerin koordineli bir biçimde yürütülmesi gerektiği', 

bu faaliyetlerin belediyelerin halkla ilişkiler hizmetleri

nin bir parçası olduğu, ortak hedeflere hizmet etmesi gerek

tiği unutulmamalıdır. Fuar düzenlenmesi ile ilgili işler 

fuar müdürlüğünce, konserler sosyal işler müdürlüğünce 

düzenlenmekte ise de bütün bu çalışmaların, belediyelerin 

halkla ilişkiler ilke, hedef ve politikalarının süzgecinden 

geçmesi, onlarla uyumlu olması hatta halkla ilişkiler 

politikalarının bilinçli birer aracı haline getirilmeleri 

sağlanmalıdır. 
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4- Basınla İlişkiler : 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülme¬ 

sinde basınla ilişkiler önemli bir yer tutmaktadır. Hatta 

yanlış bir anlayışla basınla ilişkiler, halkla ilişkilerden 

ayrı ve ondan da önemli bir hizmet ve görevmiş gibi algıla- 

nabilrnektedir. Belediyelerde halkla ilişkilerle ilgili 

birimlerin taşıdığı belediye basın bürosu, basınla ilişkiler 

müdürlüğü gibi isimler önceliği yansıtabilmektedir. Hemen 

belirtilmesi gereken, halkla ilişkilerin bir bütün ve 

basınla ilişkilerin bu bütünün bir bölümü, -belki diğer bazı 

görevlere göre daha önemli bir bölümü- olduğudur. Basınla 

ilişkiler ancak bu şekilde, bilinçli ve programlı halkla 

ilişkiler hizmetlerinin bir parçası olarak ele alındığında 

bir anlam ve değer kazanabilecektir. 

Türkiye açısından kamu kurumlarınm basınla ilişkile¬ 

rinde değinmek zorunluluğu olan bir özellik, basının halkın 

yönetime ilişkin dilek, yakınma ve düşüncelerinin yansıtıl¬ 

masında ve bir kısım bireysel işlemlerin sonuçlandırılmasın¬ 

da çok önemli bir yere sahip olduğudur. Gerçekten Türkiye'de 

yazılı basın, kamu yönetiminin çeşitli unsurlarında olduğu 

gibi, belediyelerle ilgili aksaklık, yanlışlık ve yakınmala¬ 

rın kamuoyuna duyurulmasında, bir türlü sonuçlanmayan bazı 

bireysel işlemlerin yönetim tarafından ele alınmasında, 

çabuklaştırılmasında önemli bir etkiye sahiptir (151). 

(151)Bu konuda özellikle bkz. Metin KAZANCI, Halkla İlişki¬ 
ler, Savaş Yayınları, Ankara-1982, (sh. 74-76). 
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Birçok gazetede yer alan okuyucu mektupları, serbest 

kürsü vb. bölümlerin yanısıra, bazı büyük gazetelerde yer 

alan "Halkın Avukatı", "Alo Sabah" gibi köşelerde çıkan 

yazıların büyük çoğunluğu vatandaşların kamu yönetimi ile 

ilgili yakınmalarını yansıtmaktadır ve sorununu basın yoluy¬ 

la duyuran kişiler kimi zaman resmi yollarla başvuranlardan 

daha hızlı çözüm elde edebilmektedirler. Bu, kamu yönetimin¬ 

de -bu arada belediyelerde- vatandaş başvurularının gereken 

titizlik ve duyarlıkla ele alınıp, süratle çözüme 

kavuşturulamaması sonucu oluşmuş bir olgudur. Bu nedenle 

Türkiye'de, halkın yönetime ilişkin dilek ve yakınmaları¬ 

nın basın gibi "bir dış kuvvet" yerine, kamu yönetiminin 

içinde yer alan bir kısım birimler tarafından izlenmesi ve 

sonuçlandırılması savunulmaktadır. Bu organlar tek tek bütün 

kuruluşlar için kendi halkla ilişkiler birimleri olabilir 

mi?, yani halkla ilişkiler birimi kurum içinde bir tür. 

"toplumun sözcülüğü" görevini üstlenebilir mi?, tartışmaları 

yapılmaktadır (152). Örneğin, Ankara Büyük Şehir Belediyesi 

bünyesinde faaliyet gösteren "Halkdanış" birimi yetkilileri, 

kendilerinin belediye içinde bir çeşit halkın sözcülüğünü, 

avukatlığını yapan bir yapıda olduklarını ifade etmektedir¬ 

ler. Her kurumun kendisinin bu işi kendi içinde çözmesi 

yerine/yanında, merkezi düzeyde vatandaşların kamu yöneti¬ 

mine ilişkin yakınmalarını izleyip sonuca bağlayacak, özerk 

bir birim ya da görevli tayin edilmesi şeklinde ortaya çıkan 

(152)Ali Nail KUBALI "Günümüzde ve Yarın Halkla İlişkiler" 
(Panel Bildirisi, İzmir-25.11.1986) _ (sh. 31)'den aktaran 
Muharrem VAROL, "Türkiye'de Halkla İlişkilere Bakış-İki 
Toplantının Ardından", A.Ü-BYYO Yıllığı 1986-1987 Cilt: 
9, Ankara-1987, (sh. 323) 
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"Ombudsman" ya da "Parlamento Komiserliği" gibi bir kurumun 

Türkiye için de uygulanabilirliği de ileri sürülmekte, böyle 

bir kurumun Türkiye'de de yararlı sonuçlar verebileceği 

savunulmaktadır (153). 

Kamu yönetimi içinde, yukarıda sözü edilen mekanizmala¬ 

rın kurulamaması basını bugünkü işleyişe götürmüştür ve 

basının bu rolü de kamu yöneticilerini ve bu arada belediye 

yöneticilerini etkilemekte, halkla ilişkileri basınla 

ilişkilerden ibaret, bununla yetinen bir hizmet olarak 

algılamak biçiminde bir tutum gelişmektedir. Bunun sonucunda 

halkla ilişkiler birimlerinin en önemli görevleri basını 

izlemek, küpür derlemek vs. olarak ortaya çıkmaktadır. 

Önceki alt bölümde, halkla ilişkiler birimlerinde 

kararların genellikle üst yöneticiler tarafından alındığın¬ 

dan, konu basınla ilişkiler olunca bu eğilimin daha da 

yükseldiğinden sözedilmişti. Anket kapsamında belediyelere 

yöneltilen basınla ilişkilere dair diğer sorulardan elde 

edilen cevapların dağılımına değinilecek olursa, basınla 

ilişkilere verilen özel önemi gösteren bulgulara rastlanıl¬ 

dığı belirtilmelidir. 

"Basında kurumunuz ile ilgili çıkan tüm haber ve değer¬ 

lendirmeler biriminizce günlük olarak üst yönetimin 

(153)Bu tartışmalardan bazıları için bkz. Ömer BAYLAN, 
Vatandaşın Devlet Yönetimi Hakkmdaki Şikayetleri ve 
Türkiye için İsveç Ombudsman Modeli, içişleri Bakanlığı 
Yayını, Ankara-1978, Acar ÖRNEK, Kamu Yönetimi, 
İstanbul, Kasım-1988, (sh. 77-79), Süleyman ARSLAN, 
"İngiltere'de Ombudsman Müessesesi," Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Mart-1986, (sh. 157-172) 
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bilgisine aktarılıyor mu?" sorusuna 28 belediye, yüzde 72, 

"tamamen aktarılıyor", 8 belediye, yüzde 21, "kısmen aktarı¬ 

lıyor", 3 belediye ise, yüzde 8, "hiç aktarılmıyor" cevabı 

vermişlerdir. 

İkinci bir soruda "basında kurumla ilgili olarak 

çıkan yazılar için ne oranda açıklama gönderildiği" 

sorulmuş, 1 belediyenin, yüzde 3, cevap vermediği, 13 

belediyenin, yüzde 33, "tümüne açıklama gönderiliyor", 21 

belediyenin, yüzde 54, "kısmen gönderiliyor", 4 belediyenin 

ise, yüzde 10, "hiç gönderilmiyor" biçiminde karşılık 

verdikleri görülmüştür. 

"Basında kurumunuzla ilgili olarak çıkan her türlü 

yazıların derlendiği, saklandığı dosya biriminiz tarafından 

tutuluyor mu?" biçimindeki üçüncü bir soruya, yalnızca 2 

belediye, yüzde 5, "tutulmuyor" cevabı vermiş, geriye kalan 

37 belediye, yüzde 95, "tutuluyor" cevabı vermiştir. 

"Kurumunuz adına açıklama yapma yetkisi, üst yönetici 

dışında herhangi bir görevliye verildi mi?" sorusuna 1 

belediye, yüzde 3, cevap vermezken, 30 belediye, yüzde 77, 

"hayır" cevabı vermiş, yalnızca 8 belediye, yüzde 21, üst 

yönetici dışında bir ya da birden fazla görevliye belediye 

adına açıklama yetkisi verildiğini belirtmişlerdir. Bu yetki 

devrinin hangi yolla gerçekleştiğine dair alt soruya 1 

belediye "genelge ile", 7 belediye ise "sözlü talimat ile" 

cevabı vermişlerdir. Basınla ilişkiler başlığı altında 

buraya kadar anlatılanlar özetlenecek olursa; Türkiye'de 
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tüm kamu yönetiminde ve bu arada belediyelerde halkın dilek 

ve yakınmalarını izleyip, sonuçlandırmakla görevli kurum içi 

ya da kurum dışı, (bütün kamu yönetimine) hizmet veren 

birimler, kuruluşlar olmadığı için, basın bir tür bu görevi 

yerine getiren bir işlev yüklenmekte, bunun sonucunda 

bilhassa yöneticiler basına karşı duyarlı davranıp, basınla 

ilişkilere özel önem vermektedirler. 

Böylece kurumlarm, belediyelerin halkla ilişkiler 

faaliyetleri basınla ilişkilerin ağırlık ve öncelik 

taşıdığı, -hatta yalnızca basınla ilişkilerden ibaret 

sayılan- bir görünüme bürünmektedir. Bu durumda kurumlarm 

halkla ilişkiler birimlerinin çalışmalarının, basını izleme, 

küpür derleme, basına açıklama gönderme gibi hususlarda 

yoğunlaştığı, basınla ilişkilerle ilgili karar verme ve 

kurum adına açıklama yapma gibi "hassas" yetkilerin ise 

bizzat üst yönetici, belediye başkanı tarafından üstlenil¬ 

diği görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER : 

Devletin ortaya çıkışı ve yöneten-yönetilen ilişkileri¬ 

nin belirginlik kazanmasıyla birlikte, yönetenlerin kendile¬ 

rini topluma benimsetme, kabul ettirme amacını taşıyan 

faaliyetlerinin ilk örnekleri de görülmeye başlanmıştır. 

Bugün, bütün çağdaş yönetimler yürüttükleri hizmetler 

konusunda topluma bilgi ve hesap verme, halkın dilek, 

beklenti ve düşüncelerini öğrenerek çalışmalarında bunlardan 

yararlanma ve böylece kendileri ile toplum arasında en 

yüksek oranda uyum ve işbirliği sağlama amacı taşıyan halkla 

ilişkileri yönetim sürecinin vazgeçilmez bir öğesi olarak 

benimseyip, uygulamaktadırlar. 

Bir yönetim felsefesi, bir yönetim fonksiyonu olan, 

giderek bir uzmanlık alanı ve bir sosyal disiplin olma 

yolunda ilerleyen halkla ilişkilerin yerel yönetimler içi'n 

taşıdığı anlam ve önem kuşkusuz daha da büyüktür. Birçok 

ülkede, yöre halkının kendi kendisini yönetmesinin bir aracı 

olarak ortaya çıkan, başlıca organları seçimle gçreve 

gelen, fizik olarak halka yakınlıklarının doğurduğu yüzyüze- 

lik ve denetim kolaylıklarına sahip ve yürüttükleri 

hizmetler genellikle halkın günlük yaşantısına ilişkin 

olan yerel yönetimler açısından halkla ilişkiler öncelikli 

ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Halkın yönetimi denetleme¬ 

si ve yönetime her düzeyde katılımı, yönetilenlerin kendile¬ 

ri ya da toplumun tümüne ilişkin politika ve işlemler 

konusunda bilgi edinmesi, bir "hak" olarak bugün yalnız 

ulusal değil uluslararası belgelere de giderek artan oranda 



konu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yönetimde demokratik¬ 

leşmenin bir aracı olarak halkla ilişkilerin Türk belediye¬ 

ciliğindeki yerini belirlemek ve mevcut yapının kısa ve orta 

vadede fazla değişmeyeceği varsayılarak mevcut kanunların ve 

düzenin halkla ilişkiler yoluyla daha iyi işletilmesi 

sonucu, belediyelerde hizmet ve kaynak verimliliğini 

artırıcı bir iletişim ve halk denetiminin etkinliğini 

sağlayıcı öneriler geliştirmek olmuştur. 

Türk kamu yönetiminin yapısı ve halkla ilişkiler 

hizmetlerinin genel gelişimi ve sorunları, kaçınılmaz olarak 

Türk belediyelerinde halkla ilişkiler hizmetlerini 

etkileyeceği gibi, belediyelerin bazı özellik ve sorunları 

da bu hizmetlerin nitelik ve yapısını biçimlendirmektedir. 

Bu sebeple, belediyelerin halkla ilişkiler hizmetlerinin 

yürütülmesinde esas alınması gerekli belediyecilik ve halkla 

ilişkiler ilkelerinden bütünlük ilkesi, etkili, verimli ve 

yeterli hizmet ilkesi, tarafsız ve eşit hizmet ilkesi, 

açıklık ilkesi ve katılım ilkesinin uygulamasında sorunlar 

ve Türk idari yapısının özelliklerinden kaynaklanan yorumlar 

bulunmaktadır. 

. Belediyelerin sürekli çözüm aramak zorunda olduğu temel 

sorunlar ve kaynak, yetki, eleman yetersizlikleri belde 

halkının beklenti ve istekleri doğrultusunda hizmet üretme¬ 

lerini engellediği sürece, belediyelerin yeterli halkla 

ilişkiler politikaları ve hizmetleri ortaya koymaları da 

güçleşmektedir. Ancak, bilinçli bir halkla ilişkiler 
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yaklaşımıyla, mevcut imkanların işbirliği içinde azami fayda 

ile kullanılması amacı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Özellikle 1950'den sonra hızlanan kentleşme sürecinde, 

büyük kentlere göç edenlerin kendilerini halen yaşadıkları 

değil, kendilerinin ya da ailelerinin göç ettiği yörelerle 

tanımladıkları bilinmektedir. Bu durumda Türkiye'deki 

belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütenler, 

öncelikle belediye kavram ve kurumunu kent halkına sevdirme¬ 

yi ve bir "kentlilik bilinci", "hemşehrilik bilinci" 

oluşturmayı, olumlu fikirleri pekiştirmeyi amaçlayan 

politikalar izlemek, çalışmalar yapmak zorundadırlar. 

Belediyeler arasında nüfus ve alan büyüklüğü, imkan ve 

sorunlar vb. açılardan mevcut büyük farklılıklar, belediye¬ 

lerle ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerde yeterince 

dikkate alınmadığından, belediyelerde yürütülmekte olan 

halkla ilişkiler hizmetlerinin kapsamı ve niteliği büyük 

ölçüde belediye yöneticilerinin düşünce ve anlayışlarına 

bağlı olarak şekillenmektedir. Bu durum, belediyelerdeki 

"güçlü başkan modeli" ile birlikte değerlendirildiğinde, 

halkla ilişkiler anlayış ve uygulamalarının yerleşmesinde, 

belediye başkanlarınm konuya bakışları ve verdikleri önemin 

tayin edici bir role sahip olduğu görülmektedir. 

Belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmetleri, bir 

yönetim fonksiyonu olarak incelenerek, Anket uygulamasında 

elde edilen bulgularla birlikte şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
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. Halkla ilişkiler hizmetlerinin örgütlenmesi açısından 

belediyeler arasında farklılıklar vardır. Halkla ilişkiler 

hizmetlerini "başkanın bizzat yürüttüğü" ya da "bu konuda 

bir birimin kurulmakta olduğu" biçimindeki cevapların 

yanısıra, ankete cevap veren 49 belediyeden 39'unda bu konu 

ile ilgili bir birimin görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Bunlardan 27'si özel olarak halkla ilişkilerle ilgili görev 

yapmak için kurulan birimlerdir, 12 belediyede ise bu 

hizmetler başka birimlere ek görev olarak verilmiştir. 

. Belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmetini yürütmekle 

görevli birimlerin çoğunluğu başkana bağlı olarak görev 

yapmaktadır. Bu birimlerde alt birimlere ayrılma oranı 

oldukça düşüktür (Yüzde 13) . 

. Belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmetleri planlı ve 

programlı olarak yürütülmemektedir. Belediyelerde tanıtma 

ve kamuoyunu aydınlatma konusundaki hedef ve ilkelerini 

belirleyip yazılı metin haline getirenlerin oranı yüzde 15, 

bir çalışma programına sahip olanların oranı yüzde 38'd..ir. 

Halkla ilişkiler birimlerinin görevleri ile ilgili 

kararların bizzat belediye başkanınca alınma oranı yüzde 41 

dir. Başınla ilgili kararların alınmasında bu oran yüksel¬ 

mekte ve yüzde 62'ye ulaşmaktadır. 

. Belediyelerdeki halkla ilişkiler birimlşri, birim-içi 

ve kurum-içi işbirliği konularını çoğunlukla yeterli 

bulduklarını belirtmişlerdir. (Birim-içi işbirliğini 
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"yetersiz" bulanların oranı yüzde 5, kurum-içi işbirliğini 

"yetersiz" bulanların oranı ise yüzde 10’dur.) 

. Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütül¬ 

mesi sırasında, başka kurumlarla ortak çalışma ve işbirliği 

yaptıklarını belirtenlerin oranı yüzde 48, başka kurumlanın 

uzmanlarından yararlandığını belirtenlerin oranı yüzde 23, 

kurum dışından hizmet satmalanların oranı ise yüzde 12'dir. 

Bu durumda, belediyelerdeki halkla ilişkiler birimlerinin 

kurum dışından destek alma konusunda düşük bir eğilime sahip 

olduklarını söyleyebiliriz. 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürüten 

personel, sayı ve nitelik olarak yetersizdir. Örneğin Anket 

çerçevesinde tanımlandığı biçimiyle uzman personele sahip 

belediyelerin oranı yüzde 10, hiç destek personeline sahip 

olmayanların oranı yüzde 41' dir. 

Belediyelerin halkla ilişkiler eğitimi konusunda da 

yetersizlik içinde oldukları görülmektedir. Halkla ilişkiler 

konusunda kurum personeline dönük herhangi bir hizmet-içi 

eğitim programı (kurs, seminer vs) uygulayanların oranı 

yüzde 13, başka bir hizmet-içi eğitim programı çerçevesinde 

halkla ilişkiler konularına yer verenlerin oranı yüzde 33' 

dür. 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülme¬ 

si ile ilgili olarak kullanılan başlıca etkinlik ve araçlar 

konusunda, çalışmamızın amaçları, kapsam ve sınırları 
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içerisinde, anket bulgularının da yardımıyla ortaya konulan 

kimi sonuçlar söyledir: 

. Bir hemşehri profilinin çıkarılarak, gelişmelere göre 

güncelleştirilmesi, belediyelerdeki halkla ilişkiler hizmet¬ 

lerinin hedef kitlesini ve bunlar için hangi tür araçların 

daha etkili olacağını bilmek bakımından büyük önem taşımak¬ 

tadır . 

Halkın belediye hizmetlerine katılımı konusunda; hem 

belediye başkanları tarafında bir isteksizlik hem de halkta 

bir isteksizlik, örgütsüzlük olduğu görülmektedir. Halkın 

belediye yönetimine katılımı konusunda yasal ve kurumsal 

çerçevenin oluşturulması bu bakımdan önem taşımaktadır. 

Belediye hizmetleri ile ilgili olarak halkın düşünce 

ve tepkilerini öğrenme konusunda kamuoyu araştırması veya 

anket yaptıran belediyelerin oranı yüzde 26'dır. Bu çalışma¬ 

lar genellikle (1-3) kez ve halkla ilişkiler birimince 

yapılmıştır. 

Belediyelerin büyük çoğunluğunda, "halk günü", "açık 

kapı günü" "halk saati" gibi belirli gün ve saatlerin 

ayrıldığı halkı dinleme toplantıları yapılmaktadır. 

. Dilek-Şikayet kutuları, belediyelerin halkın dilek ve 

yakınmalarını öğrenmede kullandığı yaygın bir yöntem değil¬ 

dir. Belediyelerin yalnızca yüzde 18'i dilek ve şikayet 

kutularından yararlanmaktadır. 
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Belediyelerde, halkın hizmetlere ilişkin istek ve 

yakınmalarını yansıtan mektup ve dilekçelerin izlenmesi ye 

sonuçlandırılması konusunda gösterilen titizlik, bunların 

düzenli olarak kayıtlarının tutulup, değerlendirilmesinde 

gösterilmemektedir. 

Bazı belediyelerde son yıllarda "Halkdanış", "Hızır 

Servis" "Yıldırım Servis" gibi adlarla kurulan ve halkın 

belediye hizmetlerine ilişkin talep ve yakınmalarını 

izleyip, sonuçlarından başvuranları haberdar etmeyi 

amaçlayan birimler, başkan ve diğer birimlerin işbirliği 

yapmaları halinde olumlu çalışmalar gerçekleştirmektedirler. 

Bu birimler işlemleri izlemenin yanısıra halkı belediye 

hizmetleri konusunda aydınlatıcı etkinliklerde de bulunmak¬ 

tadırlar . 

. Günlük ilişkiler ve yol gösterme hizmetleri belediye¬ 

lerdeki halkla ilişkiler hizmetlerinin bir parçası olarak 

önem taşımaktadır. Belediyelerimizin yüzde 97'si, başvuru 

karşılama ve yöneltme birimlerinin (danışmalar) halkla 

ilişkiler hizmetlerinin bir parçası olduğuna inanmakta fakat 

bu birimlerle işbirliği ve ortak çalışma yapanların oranı 

yüzde 59'a ancak ulaşmaktadır. 

Belediyelerin yüzde 23'ünün bünyelerinde bir idari 

danışma merkezi bulunduğunu belirtmelerine karşılık, 

yöneltilen soruda bu merkezlerin tanımı açık biçimde yapıl¬ 

madığı için bu oranları ihtiyatla karşılamak gerektiği 

düşünülmektedir. 
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Süreli yayın çıkarma konusunda belediyelerimizde 

yaygın bir uygulamanın mevcut olmadığı görülmektedir. 

Belediyelerde, bülten çıkaranların, yıllık hazırlayanların 

ve dergi yayınların oranı birbirine eşit ve yüzde 13'tür. 

Gazete çıkaran belediyelerin oranı ise yüzde 18'dir. 

Radyo ve televizyondan yararlanma konusunda, özel 

radyo ve televizyon kanallarının artışına paralel olarak 

belediyelerin çalışmalarını anlatma hususunda imkanlarının 

arttığı, ayrıca bazı büyük şehir belediyelerinin kendi radyo 

ve televizyon istasyonlarını kurup, yayınlarını başlattıkla¬ 

rı görülmektedir. 

Belediyeler tarafından çok çeşitli sosyal etkin¬ 

liklerin gerçekleştirildiği görülmektedir (Şenlikler, 

konserler, paneller vb). Bunların bir halkla ilişkiler 

politikasının, tanıtma politikasının bütünlüğü içinde 

değerlendirilip, koordineli bir biçimde gerçekleştirilmesi¬ 

nin gerekli olduğu vurgulanmalıdır. 

Basınla ilişkiler konusunda; Türk kamu yönetiminde 

mevcut eğilim ve tutumların belediyelerde de geçerli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Buna göre kamu kuruluşları ve beledi¬ 

yeler, yürüttükleri hizmetlere ilişkin olarak kendilerine 

yapılan başvuruları kısa sürede izleyip sonuçlandırma 

konusunda bir yavaşlık, bazen duyarsızlık içinde hareket 

etmektedirler. Bu durumda basın, yaptığı yayınlarla ilgili 

kuruluş ve yöneticileri kamuoyuna duyurarak etkili olmaya 

çalışmakta ve çoğu kez etkili olabilmektedir. Bu oluşumun 
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karşısında, çoğu kez kamu kurumlarının ve belediyelerin 

yöneticileri için basınla ilişkiler önem kazanmakta, basınla 

ilişkilere genel olarak halkla ilişkilerden daha fazla önem 

verilmektedir. Bu durumda, oluşturulan birimler ya doğrudan 

"basınla ilişkiler müdürlüğü", "basın bürosu" gibi adlarla 

kurulmakta ve/veya başka adlarla kurulsalar bile ağırlıklı 

olarak basını izleme, küpür derleme vb. işlerle meşgul 

olmaktadırlar. Örneğin, basında çıkan kurumla ilgili tüm 
haber ve değerlendirmeleri üst yönetimin bilgisine "tamamen 

aktaran"ların oranı yüzde 72, "kısmen aktaranlar"m oranı 

yüzde 21, "hiç aktarmayanlar"m oranı yüzde 9'dur. Basında 

kurumla ilgili olarak çıkan her türlü yazıların derlendiği, 

bir dosya (küpür dosyası) tutanların oranı yüzde 95'dir. 

Ancak, basınla ilişkilerde "hassas" sayılabilecek 

hususlar sözkonusu olunca durum değişmekte, bu karar ve 

çalışmalar belediye başkanınca bizzat üstlenilmektedir. 

Yalnızca 8 belediyede, yüzde 21, kamuoyuna belediye adına 

açıklama yetkisi başkan dışında herhangi bir görevliye de 

verilmiştir ve belediye başkanları içinde basın toplantıla¬ 

rına, basın mensupları ile yapacağı görüşmelere "bizzat" 

karar verenlerin oranı yüzde 62'dir. 

Çalışmada, Türkiye'nin bugünkü yönetim yapısı içinde 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki, kaynak, 

yetki ve görev dağılımının fazla bir değişikliğe uğramaya¬ 

cağı kabul edilerek, bu hususta köklü değişiklikler 

yapılması düşünüldüğünde belediye-belde halkı ilişkileri 

dahil pekçok alanda bilimsel araştırmalara, mevcut uygulama- 
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ların değerlendirmelerine dayanan değişikliklere ihtiyaç 

olduğu vurgulanarak, belediyelerde halkla ilişkiler hizmet¬ 

lerine ilişkin temel yaklaşım ve öneriler aşağıdaki gibi 

geliştirilmiştir. Bu yaklaşım ve önerilerden bir bölümünün 

hayata geçirilmesi, belediyelere ilişkin bugünkü mevcut 

yasal ve kurumsal çerçeve içinde mümkün iken, bazı öneriler 

için yasal ve yapısal değişikliklere ihtiyaç bulunmaktadır: 

Halkla ilişkiler bir yönetim felsefesi, bir yönetim 

fonksiyonu olarak ele alınıp, belediye-belde halkı arasında¬ 

ki ilişkilerde, çağdaş demokratik değerlere uygun bir 

anlayış hakim kılınmalıdır. Bu anlayışta belediyenin, hizmet 

eden ve yalnızca halka hizmet için varolan, vatandaş ve 

belde halkı ise kendisine hizmet edilen konumunda olduğu 

hatırlatılmalıdır. 

. Halkla ilişkiler, belediye örgütü içinde yalnızca bir 

birim ya da görevlinin yürüttüğü bir teknik hizmet ya da bir 

idari görev değil, bir belediyede en düşük dereceli memurdan 

en üst düzey yöneticiye kadar tüm görevlilerin hergün 

sürdürdükleri bir faaliyet, bir görev ve bir anlayıştır. 

Halkla ilişkilerin kurum-içinden başladığı unutulmadan, bir 

belediyenin hedefleri, hizmet anlayışı öncelikle tüm 

belediye personeline benimsetilmelidir. Halka dönük olma, 

halk yararına hizmet etme heyecanı tüm görevlilere aşılanma¬ 

lı, bu konuda insangücü politikalarının teşvik, ödül vb. 

araçlarından yararlanılmalıdır. 
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. Belediye hizmetlerinin etkili ve verimli bir biçimde, 

eşitlik ve yansızlık ilkeleri çerçevesinde ve bir bütünlük 

anlayışı ile gerçekleştirilmesi, belediye ile belde halkı 

arasındaki ilişkilerde temel bir öneme sahiptir. Tarafsız¬ 

lığın sağlanması tüm yöneticilere benimsetilecek şekilde bir 

kamu sorunu olarak ele alınmalıdır. 

Özellikle büyük şehir belediyelerinde belde halkının 

belediye hizmetleri, belediyenin yapısı ve görevleri ile 

ilgili konulardaki sorularını telefonla ve yazıyla cevapla¬ 

yan, yönetim danışma birimleri kurulmalı, mevcutların ise 

geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu birimler, belediye hizmet¬ 

leri ile ilgili sorunların ve yönetimin işleyişindeki aksak¬ 

lıkların ortaya çıkarılması ve böylece yönetimi geliştirmeye 

dayanak olacak önerilerin derlenmesi konusunda da işlevler 

yüklenmelidir. 

Belediyeler, işlem ve formaliteler konusunda halkı 

aydınlatacak broşürler, rehber kitaplar, yayınlar hazırlayıp 

ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmalıdır. 

Belediye görevlileri ve tüm belde halkının yönetimi 

geliştirme ve belediye-belde halkı ilişkilerini iyileştirme 

konularındaki önerileri yarışmalar, ödüller gibi araçlar 

yoluyla ilgili birimlere intikal ettirilerek değerlendiril¬ 

melidir . 

. Tüm belediye personelinin, başta yöneticiler, halkla 

ilişkiler birim çalışanları ve halkla yüzyüze ilişkileri 

148 



fazla olan birimlerde çalışanlar olmak üzere, halkla ilişki¬ 

ler konusunda gerekli duyarlığı kazanmasına dönük, belediye- 

belde halkı ilişkilerini konu alan eğitici programlar her 

türlü araç ve imkandan yararlanarak hazırlanıp, uygulanmalı¬ 

dır . 

. Belediyelerde açıklık ve katılımı sağlayacak mekaniz¬ 

malar yasal ve kurumsal bir çerçeveye oturtulmalıdır. Bu 

meyanda; 

- Belediye meclislerine kamu çalışanlarının üye seçi¬ 

lebilmesi dahil katılımın artırılmasının yanısıra, belde 

halkı belediye meclisi toplantılarına katılıp ilgililere 

soru sorabilmeli ve bunları cevaplamak zorunlu olmalıdır. 

Belediye meclislerinin gizli oturum yapma uygulaması 

kaldırılmalıdır. 

- Belediyelerin, sivil toplum örgütleri ve gönüllü 

kuruluşlarla çeşitli alanlarda ortak çalışma ve işbirliği 

yapmalarını kolaylaştırıcı, teşvik edici düzenlemelere 

gidilmelidir. Belde halkının, belediyenin karar ve yürütme 

organlarında bireysel ve siyasi temsilinin ötesinde, mesleki 

ve kurumsal temsiline imkan verecek düzenlemeler yapılmalı¬ 

dır. Çeşitli meslek kuruluşları ve odaların, belediyelerin 
meclis, encümen ve komisyonlarında söz ve oy hakkına sahip 

olmaları sağlanmalıdır. 

- Belediyeler tüm çalışmalarına, gelir ve giderle¬ 

rine, özellikle ihalelere, imar planlarına ve eleman 

alımlarına ilişkin bilgileri uygun aralık ve araçlarla belde 
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halkının denetimine sunmalıdır. Belediye meclislerinin 

gündemi önceden belde halkına duyurulmalı, belediye 

meclislerinin toplantıları halkın izleme ve katılımını 

artıracak mekanlarda yapılmalı, yalnız belediye meclisi 

karar özetleri değil, tüm kararlar ve tartışma tutanakları 

açık olmalı ve halka duyurulmalıdır. 

Belediyelerde halkla ilişkiler birimleri kurulmalı,, 

bu mümkün olmadığı takdirde bir birim veya görevliye bu 

konuda sorumluluk yüklenmelidir. Bunun yanısıra belediyeler, 

halkla ilişkiler konusunda üniversiteler, kamu kurumlan ve 

özel kuruluşlarla işbirliği içinde hizmetin niteliğini 

yükseltici çalışmalar yapmalı, halkla ilişkiler alanında 

uzman kişi ve kuruluşların birikim ve imkanlarından yarar¬ 

lanmalıdır . 

Belediyelerde mevcut halkla ilişkiler birimleri 

yalnız basınla ilişkilerin yürütüldüğü basın büroları olmak¬ 

tan kurtarılarak yeterli uzman personel, araç-gereç ve 

yetkiyle donatılmalı, halkla ilişkiler uzman yardımcılığı ve 

halkla ilişkiler uzmanlığı bir kariyer meslek olarak düzen¬ 

lenmelidir . 

Ancak bütün bu çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en 

önemli etkenler; halkla ilişkileri, açıklık ve katılımı, bir 

yönetim felsefesi, bir yönetim anlayışı olarak benimseyip 

uygulayacak belediye yöneticileri ve belediye çalışanlarının 

varlığı ve belediye yönetici ve görevlilerini bu yönde 

davranışlara zorlayacak, katılmaya istekli, haklarını 
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kıskançlıkla savunacak bilince sahip vatandaşların, belde 

halkının tutum ve davranışlarıdır. 

Çalışmada ortaya çıkan, belediyelerde halkla ilişkile¬ 

rin önemini kavrama düzeyinin oldukça yaygın olması, buna 

karşılık bu alandaki örgütlenmenin zayıf ve çeşitli 

yöntemlerle iletişimi sağlamanın yetersiz olduğu sonucu, 

yukarıda getirilen önerilerle önemli ölçüde aşılabilecektir. 

Belediyelerin içinde bulundukları kaynak kullanımı ve hizmet 

sunumundaki verim düşüklüğü sözkonusu yöntemlerle halkın 

belediyeye ve belediye hizmetleriyle yakından ilgilenmesi 

sonucunda önemli ölçüde ortadan kaldırılabilecektir. 
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ABSTRACT : 

This study focuses on the services of publuc relations 

in local government. This is studied in four chapters, 

covering its importance, tools, structure and problems. 

The first chapter is related with methodology of 

thesis. 

Second chapter covers the differences and similarities 

between various definitions of public relations and terms of 

advertisement, propaganda and publicity, Public relations 

have a continuous and organized administrative function. Its 

process is bi-directioned and Straight forward. Together 

with these features, it differs from above concepts 

Furthermore, content and qualities of public relations, its 

objectives and tools utulized for reaching a high 

achievement are explained in summary. It also contains the 

historical evolution of the public relations in the world 

and its significance today. 

Public relations in Turkish public administration is 

assessed from a historical point of wiew through the 

principles and provisions embodied in the government 

programmes, development plans, annual programmes and 

administrative reform reports after 1960 in third capter. 

Turkish governments have taken some sensible maisures after 

they had met some problems in relations between the state 

and the citizens by the reasons of the development of multi-
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party regime, of the rapid urbanisation and of the growing 

complexity of government organizations. It has been seen 

that decreasing red-tape and providing political neutrality 

in public administration have ben two specific areas in the 

government programmes, development plans and annual 

programmes. In general, it has been accepted that the 

problems occured in the public relations services in Turkish 

public administration have been reflected to the 

municipalities. 

Fourth chapter is the main part of this study. This 

chapter contains first, relations and proximity among the 

concepts of local governments, democracy and public 

relations and the importance of public relations for a 

democratic local government. Secondly, the principles of 

public relations has been approached as a function of 

management. Thirdly it examines the basic features and 

problems of Turkish municipalities with respect to public 

relations. The activities and tools of public relations 

are reiewed at the fourth section. Then, in the last two 

sections, some findings accrued from the survey of "Public 

Relations in Turkish Public Administration" realized by the 

State Planning Organisation, are explained regarding the 

public relations services in Turkish municipalities. 

In the final part of this study, some suqqestions have 

been siven concerning the development of public relations 

services in Turkish Municipalities. Some of these are; the 
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establishment of administrative informacion centres, 

especially in the great cities, with the aim of providing 

telephone services for enquiries of citizens, the 

arrangement of public relations as a professional career, 

the realisation of training programmes to all civil servants 

in public relations. 

In order for these measures prove to be successful, two 

important points need to be reiteraleted; that the public 

servants are convinced to carry the belief that services to 

the citizens is their main raison d'etre, and that the 

citizens should be conscious of pushing the local and 

central governments for more participation and openness 

given that they already are equipped with their basic rights 

and responsibilities. 
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