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GlRlŞ 

Halkla ilişkiler, modern toplumlarm bilinçlenmesi, kamu 

oyunun etkisinin hissedilir bir biçimde artması ile son yıllar¬ 

da hızlı bir gelişme göstermiştir. İkna yoluyla halk kümelerinin 

ve çeşitli sosyal grupların desteğini ve işbirliğini elde etmenin 

zorunlu bir ihtiyaç olduğunun anlaşılmasından sonra kamu ve özel 

kuruluşlar halkla ilişkiler faaliyetlerine büyük önem vermeğe baş¬ 

lamışlardır. Zamanımızda halk bilinçlenmiştir. Bu nedenle de yöne¬ 

tim 'in karar ve faaliyetlerinden haberdar olmayı beklemektedir. 

Çağımızın yönetileni 'yönetim' üzerinde denetim kurmak istemekte 

ve gelişen haberleşme araçları ve teknolojiden yararlanarak, yö¬ 

netimi yönlendirmeğe çalışmaktadır. Yönetim de ister istemez hal¬ 

kın isteklerine uygun hareket etmek ve ona bil^i verme zorunluluğu- 

nu duymaktadır# Bu nedenlerle de halkla ilişkiler faaliyetleri ile 

yönetim, halkın bilgi alma ve aydınlanma ihtiyacını karşılayabil- 
' - \ 

mekte, onun isteklerini öğrenip, çalışmalarını bu istekler doğrul¬ 

tusunda düzenleyebilmektedir. Ayrıca halkın belirli konularda ön¬ 

bilgiye sahip olması yönetimin işini de büyük ölçüde kolaylaştır¬ 

maktadır. Çeşitli halk gruplarıyla her aşamada girişilen iyi niyet¬ 

li ilişkiler daha sonraları kuruluşlara çevre desteği olmaktadır. 

Toplumlara belirli işleri isteyerek yaptırmanın en demokratik yo¬ 

lu, onu inandırmak ve ikna etmekle mümkün olanıdır. Halkla ilişki¬ 

lerin etkin bir biçimde uygulanmaAyla böyle bir amaç da elde e- 

dilmiş olunur. 
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I* HALKLA İLİŞKİLER 

Günümüzde önemi ve gereği tartışmasız kabul edilen halk¬ 

la ilişkilerinin ne olduğu veya ne olmadığı konusunda henüz tam 

bir birlik kazanılmış değildir. Bu nedenle de çeşitli tanımları 

bulunmakta ve uygulayıcılar tarafından değişik açılardan ele alın¬ 

maktadır. Ancak konuya farklı yaklaşımların birleştiği ortak nokta, 

halkla ilişkilerin kişi ya da kuruluşlarca yürütülmesi gerekli, 

planlı ve organize bir faaliyetler bütünü, bir meslek ve bir uz¬ 

manlık dalı olduğudur. 

Halkla ilişkiler konusunda ayrıntıya inmeden önce bu ko¬ 

nuda çeşitli uzmanların yaptıkları tanımların bir kısmını gözden 

geçirmekte yarar vardır. 

Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği halkla ilişkileri 

şu şekilde tanımlamaktadır: Bir kurum ya da kuruluşun, bir örgü¬ 

tün ilişki kurduğu veya kuracağı kimselerin anlayış, sempati ve 

desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli, teş¬ 

kilatlanmış bir yönetim görevidirP Ingiliz Halkla İlişkiler Ens¬ 
titüsü, "halkla ilişkiler, kuruluş ile halk arasında karşılıklı 

anlayışı kurmak ve devam ettirmek için girişilen düşünülmüş ve 
(2 

planlanmış sürekli bir çabadır demektedir. Türkiye Halkla 

İlişkiler Derneği'nin kuruluş tüzüğünün h. maddesi ise halkla iliş¬ 

kileri şu şekilde tanımlamaktadır. "Halkla ilişkiler özel ya da 

(1) J.Chaumely,D.Huisman,Les Relations Publiques.Presses Universi-
taires de France,Paris 1963, s.6. 

(2) Central Office of Inf ormation, Inf ormation Techniques .London, 
1973, s.l.         
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kamu kuruluşlarının müşteki', işçi, ortak gibi özel gruplar, resmi 
çevreler ya da geniş anlamda halkla sağlam bağlar kurup geliştire¬ 

rek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışma¬ 

larına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön 

verme konusunda giriştiği planlı çabalardır." 

"Halkla ilişkiler bir kurum veya bir kişinin halk ile olan 

ilişkilerinin düzeltilmesi, yorumlanması ve geliştirilmesi ile 
(3) 

ilgili faaliyetlerdir". 

Webster's New International Dictionary'nin üçüncü baskı¬ 

sında halkla ilişkilere ilişkin açıklama şu şekildedir: 

1. Bir kişi, firma, kurum ya da kuruluşun, diğer insan¬ 

larla, hedef gruplarla ya da geniş halk kitleleriyle karşılıklı 

bilgilendirme yolu ile ilişkileri geliştirmektir. 
\ 

2. a)Bireyin, örgütün ya da kuruluşun hedef kitle ile 

karşılıklı elde ettiği anlayış ve hoşgörüdür, 

b)Bu anlayış ve hoşgörüyü elde etmek için uygulanan 

tekniklerdir. 

3. a)Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü geliştiren bir sanat 

ya da bilimdir, 

b)Bu işlerle uğraşan uzmanlaşmış çalışanlardır. 

"Halkla ilişkiler, çeşitli halk gruplarının tutumlarını 

ölçen, değerlendiren ve anlamlandıran, bir kuruluşun yaptığı iş¬ 

leri, programını, güttüğü politikayı ve personelini halka tanıtma 

(3) Encyclopedia Britannica, 1963, cilt 18, s.832 
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ve benimsetmenin önem ve gereğinin yöneticilerce anlaşılmasını 

sağlayan, bu gereği çeşitli halk gruplarının ilgi ve amaçları ile 

bağdaştıracak ve kamuoyunun anlayış ve desteğini kazanacak bir 

program geliştirip, uygulayan ve sonuçları değerlendiren bir dav- 
(4) . 

ranış bilimi, bir uygulamalı sosyal -bilimdir". 

Prof.Byron Christian "halkın haberleşme yoluyla bir kuru¬ 

luşun lehinde düşünmeğe onu desteklemeye, güçlüklerle karşılaşsa 
/ * 

da onu uzun süre yılmadan denemeye itmek, bu yolda etkilemek halk- 
(5) 

la ilişkilerdir" demektedir. 

"Halkın kabul edeceği eylemler ve karşılıklı haberleşme 

oluşumunun yardımıyla kamu oyunu etkilemek için girişilen planlı 

çabalardır" 

Prof.Cemal Mıhçıoğlu'na göre halkla ilişkiler kamuoyunu 

etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. 

"Halkla ilişkiler belli grupları etkilemek için hazırlan¬ 
ıl 7) 

mış, planlı, inandırıcı bir haberleşme çabasıdır."' 

Halkla ilişkiler çoğu kez propaganda reklam ve enler¬ 

im) Edward J.Robinson, Communication and Public Relations,Ohio 
State University,Ohio,1966, s.9 

(5) Scott M.Cutlip,Allen H.Center.Effective Public Relations, 
Prentice Hall Inc.,NewJersey,1961,s.6 

(€) Cutlip and Center, Genişletilmiş 4.baskı, 1971» s.4 
(7) John Marston, The Nature of Public Relations,Me.Graw Hill Co 

New York, 1965, s.4 
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masyon ile eş anlamda algılanmakta ise de amaç veya uygulanış biçi¬ 

minde büyük bir farklılık göstermektedir. Ancak halkla ilişkiler 

uygulayıcıları yerine göre bunlardan yararlanabilmektedirler. 

I 

Halkla ilişkilerin bu kavramlardan farklılığını görmek 
/ 

için propaganda,reklam ve enformasyonu kısaca tanımlamak yararlı 

olacaktır. 

l) Propaganda ve Halkla İlişkiler 

Propaganda, ideolojik, dinsel ve politik amaçlarla, bel¬ 

li hedef, kişi ve grupları alışageldikleri dünya görüşünün ve dav¬ 

ranışlarının dışına çıkararak şartlandırmak ve onlar doğrultusunda 

fikir, kanaat, inanç ve davranış kazanmalarını sağlamak üzere prog¬ 

ramlı olarak belirli mesajların iletilmesidir. Propaganda insan¬ 

lığın toplum haline gelmesinden bu yana varlığını devam ettirmek¬ 

tedir. 

Propaganda kamuoyunu ve toplumu istenilen amaç doğrultu¬ 

sunda yönlendirmektedir. 

Propaganda tek yönlüdür. İstenilen amaça ulaşılana kadar 

belirli mesajlar devamlı olarak verilir, geri besleme aranmaz. 

Halkla ilişkilerde dürüstlük, doğruluk ve açıklık çok 

önemlidir, oysa propagandada bu nitelikler geçerli değildir, a- 

maca ulaşmak için gerçekler saptırılabilir. 

Propagandanın amacı genelde siyasidir. Halkla ilişkiler 

gibi karşılıklı etkileşim ile sosyal ilişkileri iyileştirmeyi dü¬ 

şünemez . 
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2) Reklam ve Halkla İlişkiler 

"Reklam, satışını sağlamak için bir mala ya da hizmete 

dikkati çekmek ve onu en geniş ölçüde övmektir.'^ Ya da "Reklam, 
küçük bir grubun, büyük kitlenin istek ve gereklerini karşılamak 

için yarattığı ürün ve hizmetler hakkında insanların birbiriyle 
(9) 

haberleşmesidir". Bir diğer tanım da şöyledir "Üretim, dağıtım 

ve tüketim ilişkilerinde, karar ve tercihlerin oluşması sürecin¬ 

de, hedef grupları zorlayıcı, hatta ikna edici olmaktan çok dik¬ 

kat çekici, duygulandırıcı ticari nitelikte bir tanıtma faaliye¬ 

tidir". 

Halkla ilişkilerde amaç kuruluşu tanıtmak ve halkı etki¬ 

lemektir, oysa reklamda amaç satışı ve malı tanıtarak, kârı art¬ 
tırmaktır. Halkla ilişkiler uzun vadeli çalışma ister, reklâm 
ise kısa zamanda sonuca ulaşmayı amaçlar. 

Halkla ilişkiler, gerçeği1 olduğundan farklı gösterip, 

doğru olmayanı yaymak, bir hata ya da kusuru örtmek değildir. 

Reklamda bunun tümünü yapmak mümkündür. 

Halkla ilişkiler çift yönlüdür, hem verir hem alır; rek¬ 

lam ise sadece mesajı verir. 

(8) Suat Çadırcı,Halkla İlişkiler,Güven Matb.Ank. ,1967,s.4-2 

(9) Jonh W Grawford,Adversiting,All.yn and Bacon Inc.,Boston,I960 
s .4-

(9a) DPT ÖİK raporu, Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatma, Ank.,1983 
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5) Enformasyon ve Halkla İlişkiler 

Enformasyon, bir vericiden bir hedefe, bir durum veya 

olay konusunda onu aydınlatmaya dönük bir bilgi veya haberin ile¬ 

tilmesi sürecidir. Görüldüğü üzere enformasyon yalnızca aydınlatma 

ve bilgilendirme fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

için çok önemli olduğu kadar kamu yönetimi için de etkili bir faa¬ 

liyet olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira yönetimin politikasının halka 

benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurul¬ 

ması, yönetime karşı olumlu'bir tutum yaratılması; aynı zamanda 

halkın da yönetim hakkmdaki düşüncelerinin ve ondan beklentile¬ 

rinin neler olduğunun öğrenilmesi, halkla işbirliğinin sağlanması 

için girişilen planlı ve çift yönlü çabalar olduğu anlaşılmaktadır. 

Halkla ilişkiler hiçbir zaman yalnız yönetilene bilgi ver¬ 

mek için harcanan çaba değildir. Yönetim ile yöneten arasında et¬ 

kileşimi sağlayıcı bir haberleşmedir. Halkla ilişkilerde amaç, 

yönetimin faaliyetlerini halka zorla onaylatma çabası değil, an¬ 

cak yönetilenle etkileşerek kendiliğinden bir onay elde etmektir. 

Doğru olanı yaparak kendiliğinden halkın desteğini kazanmak amaç¬ 

tır. 

Sosyologlara göre halka, çeşitli gruplara bir şey yaptı- 

rabilmenin üç etkili yolu vardır: a)Zor kullanmak, b)Para ile sa¬ 

tın almak, c)İnandırmaktır!10^ 

h) Halkla İlişkilerin Evreleri ve Araçları 

Halkla ilişkilerin bu tanımlar çerçevesinde özel sektör 

(10) Rex F.Harlow,Marvin M.Black,Practical Public Relations,Harper 
and Row, New York, 1952, s.28 
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Halkla ilişkilerin de temel amacı ikna etmek ve inandır¬ 

maktır. Demokrasilerde halkın inanmadığı, desteklemediği şeyleri 

gerçekleştirmek kolay değildir. Halkı sadece aydınlatma ve bilgi¬ 

lendirme ilişkilerin olumlu ve yapıcı olabilmesi açısından yeter¬ 

li değildir, kamuoyunun tepkisi ve düşünceleri de yönetim için 

çok önemlidir. Ancak iki yönlü bir haberleşme akımının gerçekleş¬ 

mesiyle karşılıklı güven, anlayış ve dayanışma sağlanmış olur. 

Kamuoyu, yönetimdeki gelişme ve değişmelerden haberdar olmalı; yö¬ 

netim de kamuoyunun görüş ve inançlarını yakından izlemeli,politi¬ 

kalarını buna göre tespit etmelidir. Bugün "halk da kim oluyor" 
(11) 

düşüncesi çok gerilerde kalmıştır. 

Halkla ilişkilerin.faaliyetlerinin çift yönlü olması ne¬ 

deniyle iki temel aşamadan geçilmesi zorunlu olmaktadır. 

1. Tanıtma - Yönetimin faaliyetleri ve bünyesi hakkında 
yönetilenin aydınlatılması 

2. Tanıma - Yönetilenin isteklerinin düşünce ve görüşle¬ 
rinin, şikayetlerinin öğrenilmesi 

1. Tanıtma 

Tanıtma, yönetilenin aydınlatılması, yönetim kararla¬ 

rının ve faaliyetlerinin açıklanması ve tanıma bilme eksikliğini 

gidermek için yönetilenin bilgilendirilmesidir. 

Yönetim yaptığı işlerden dolayı yönetilene hesap verme 

sorumluluğunu duymaktadır. Tanıtma fonksiyonunu yerine getirmekle 

(11) Nuri Tortop, Halkla İlişkiler, AİTİA yayını,No:55»Ank. ,1973 
s.99 
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hem bu görevi gerçekleştirecek, hem de halkın kendisi ile hemfi¬ 

kir olmasını ve desteğini sağlayacaktır. Bunun sağlanabilmesi için 

çeşitli haberleşme araçlarından yararlanarak kamuoyuna açık ve 

doğru bilgiler verilmelidir. Ancak kamuoyu,halkın aynı fikirde 

birleşmesi şeklinde oluşamaz, amaç çoğunluğun olurunu almaktır. 

Yönetimin, haberleşme araçları ve diğer halkla ilişkiler 

teknikleri ile yapısını, işlemlerin nasıl yapılacağını, alman 

kararların yararlarını halka öz ve anlaşılır biçimde anlatması 

kendini kabul ettirmesi açısından önemlidir. Yönetimin gizlilik 

içinde kalması, aydınlatıcı ve açıklayıcı bilgiler vermemesi halk 

üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Yönetilen zaten devlet sırları¬ 

nı, askeri sırları öğrenmek istememekte, kendisini ilgilendiren 

konularda bilgi sahibi olmayı beklemektedir. 

Gelişmiş toplumlarda halk, yönetimi bilgi vermeğe zorla¬ 

maktadır. Bilinçlenmiş, ne istediğini bilen halk, yönetimleri 

etkili biçimde denetleyebilmektedir. Oysa ülkemizde yönetim "her- 

şeyi bilen, isterse anında yapabilen" bir gözle görülmekte, hal¬ 

kın isteklerinin dikkate alınmayacağı görüşü hükümsürmektedir. 

Bu nedenle de halk aydınlanmak, öğrenmek ve bilgi sahibi olmak 

için yönetimi zorlamamaktadır. Gerekli bilgileri basının aksettir¬ 

diği biçimde zaman zaman yanlı, eksik ve bazen de yanlış biçimde 

almakta ve yönetimi kendi algıladığı biçimde değerlendirmektedir. 

Yetkili kişiler ya da kuruluşlar açıklama yapmadığı için olaylar 

bazen baskı gruplarınca saptırılmakta, çıkarları doğrultusunda 

şekillendirilmektedir. 
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Açıklamalar muhakkak doğru, olumlu, iyi şeyler için yapıl¬ 

maz. Halk kendisine getirilmesi gerekli hizmetlerde aksaklık olma¬ 

sını ya da gecikmeleri hoş karşılamaz. Eğer aksamaların nedeni bi¬ 

linmiyorsa tepkiler şiddetli olacaktır. Açıklamalar yapıldığı tak¬ 

dirde hem halk rahatlıyacak, hem de kendi katkısıyla düzelebile¬ 

cek durumlar varsa bunlara gönülden katılacaktır. Böylece bazı du- 
/ 

rumlarda yönetimin görevleri daha kolaylaşmış olacaktır. 

Halk çoğu kez yönetimin içinde bulunduğu gerçek durumu, 

kuruluşların ne gibi görev yaptığını, ne zor koşullar altında hiz¬ 

met verdiğini bilememektedir. Memur sayısının çok olduğunu bu ne¬ 

denle de çalışmadıklarını düşünürler. Halkın yönetim ve memurlar 

hakkmdaki bilgisizliğinin giderilmesi ve onlara karşı duyduğu 

yanlış yargılamaların önüne geçilmesi için çalışmalar yapılma¬ 

lı ve gerçek durum çeşitli araçlarla duyurulmalıdır. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde haberleşme araçlarından 

yararlanılabileceği gibi, göze ve kulağa hitap eden diğer araçlar¬ 

dan da yararlanarak olayların güncelliği yitirilmeden bilgi ver¬ 

mek ve onları aydınlatmak mümkün olabilecektir. 

Tanıtma sürecinde kullanılacak araçlar 

i . Haberleşme araçları 

Haberleşme araçlarının halk grupları üzerindeki 

etkisi kaçınılmazdır. Bu araçlar halka bilgi verirken aynı zaman¬ 

da da onların istek ve düşüncelerini yönetime duyurma fonksiyo¬ 

nunu da yerine getirmiş olurlar. Bu araçlar vasıtasıyla geniş 

halk kitleleri, olayları zamanında öğrenme imkanına sahip olurlar. 



Ancak yönetileni doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir 

haber yetkililer tarafından aydınlığa kavuşturulmazsa, yanlış 

değerlendirmeler ve yanlı yorumlara neden olunur. Bu nedenle, bir 

haberin haberleşme araçlarına yetkililerin düzenleyeceği basın 

toplantıları ya da basın bültenleri .ile aksettirilmesi yararlı 

olacaktır. Ancak bu toplantılar kısa süreli, anlaşılır ve dikkati 

önemli konuların üzerine çekebilecek biçimde düzenlenmelidir. Bu 

arada toplantıya katılanlara, basit dilde, anlaşılır, öz ve doğru 

bilgileri kapsayan basın bültenlerinin dağıtılmasında yarar var¬ 

dır. Böylece gazetecilerin kişisel yorumlarıyla açıklamaları din¬ 

lemeleri bir dereceye kadar engellenmiş olacak, aynı zamanda onla¬ 

rın işi de kolaylaşacaktır. 

Yetkililer açıklama yapmadıkları takdirde, her gazeteci 

kendi olanakları ile becerileri oranında ilgililerden bilgi sız¬ 

dırmağa çalışacaklardır. Bu bilgi(sızdırma işi bazen yanlış kişi¬ 

lerden olabileceği için halka da yanlış ve eksik bilgiler verilmiş 

olacaktır. 

Haberleşme araçları iki kısımda incelenebilir. 

a) Yazılı basın günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık peri- 

odlar halinde çıkan tüm yayınları kapsamaktadır. Yazılı basın, ha¬ 

berleri tüm ayrıntısına inerek verir ve saklanabilir olma niteli¬ 

ğinden dolayı istendiğinde tekrar hizmete konabilir. Ancak okuma 

yazma bilmeyenleri etkilemek amacıyla kullanılmayacak bir araçtır. 

Yine de gerekli durumlarda, köy odalarında, köy kahvelerinde, ka¬ 

naat liderlerinin öncülüğünde okunarak değerlendirilebilinir. 
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Yazılı "basın halkın yönlendirilmesi ve aydınlanması açı¬ 

sından önemli bir araçtır. Büyük illerde basılan başlıca gazetele¬ 

rin yanısıra yerel basının etkisi de kaçınılmazdır. "Anadolu Ba- 
(12') 

smı" denen yerel basının sayısı 7ÖO'ü aşmaktadır. Ancak bu gaze¬ 

teler topluma ne ölçüde inebilmekte,. toplumun görüşlerini ne dere¬ 

cede yansıtabilmekte, topluma neler kazandırabilmektedirler? 20 ci¬ 

varında ilin çeşitli gazetelerinin bir ay süresince incelenmesin¬ 

den ortaya çıkan sonuç, bu sorulara olumlu cevap vermenin mümkün 

olmadığını göstermiştir. Zira bu gazetelerde yerel haber olarak 

sadece kamu ilanları ile özel kuruluşların ilanları bulunmaktadır. 

Haberlerin çoğunluğunu "Beş büyük gazete"den alıntılar oluşturduğu 

belirlenmiştir.Bunun nedenleri yerel gazetelerin yeterli b&ecalma ağını 

kuramamış olmaları ve genelde çok küçük matbaacılık işletmeleri 

şeklinde çalışmaları, düşük düzeyde muhabir kadrosu bulundurmala¬ 

rı ve kağıt, matbaa malzemesi ile resmi ilan sıkıntısı çekmelerine 
(13) 1 

bağlanmaktadıri ' ■. ri 

b) Sözlü Basın: Radyo ve TV sözlü basının içinde yer al¬ 

maktadır. Radyo yalnız kulağa, TV ise hem kulağa hem de göze hitap 

etmektedir. Özellikle radyonun yayın süresi 24 saat olduğu için 

her an taze haber verme imkanına sahiptir. Sözlü basın.,haberleri 

yazılı basın kadar ayrıntılı olarak verme imkanına sahip değildir, 

ancak her eğitim düzeyindeki kişiye hitap edebildiği için izlenme 

oranı yüksektir. Bu açıdan radyolarda bölgesel yayınlara ağırlık 

verilmiş olmasına rağmen TV'nin tek kanal olması bazı aksaklıkla- 

(12<) Kay:Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
(13) Oya Tokgöz , AÜ.SBF.BYYO Yıllığı .Türkiye 1 de Yerel Gazetecilik 

Olgusu: Rolü ve Önemi, Ank.,s.288‘ 
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ra neden olmaktadır. Bir bölge halkını ilgilendiren aydınlatıcı 

ya da eğitici bilgiler diğer bölge insanlarını ilgilendirmeyebilir. 

Bu nedenle bölgelere göre aydınlatıcı, yöre halkına hitap eden 

haber ve programların yer alabileceği bir bölge televizyonunun 

kurulması ya da böyle programların hazırlanarak "paket programlar" 

halinde genel yayın saatinden önce yayınlanmasında büyük yararlar 

vardır. Böylece yöneten yönetilen arasında bir bağ kurulmuş olur. 

c) Diğer basılı araçlar: Bunlar, broşürler, el kitapları, 

bültenler, yıllıklar, el ilanları, afişler, pullar gibi kurum ve 

kuruluşların yayınlayabileceği dokümanlardır. Hepsinin ortak nite¬ 

liği, basit dilde, anlaşılır biçimde, açıklayıcı, aydınlatıcı ve 

hatta eğitici bilgileri çeşitli yollarla hedef kitleye ulaştırma¬ 

larıdır. Burada dikkat edilecek konu, hitap edilen kitlenin sosyal 

düzeyi, algılama gücü, eğitim durumu, yaşı ve cinsiyetidir. 

V - -
Yönetimj kendini, kararlarını ve çalışmalarını tanıt- ' 

m ak için bu dokümanları kendi imkanlarıyla yayınlayabil¬ 

ecektedir. : ancak yayınların çoğu halka bilgi vermekten çok, iç bün¬ 

yesine yönelik haberlere ağırlık vermektedir. Bu nitelikte yayın¬ 

ları kamu yönetimi içerisinde 100'e yakın kuruluş gerçekleştirmek- 

tedir. Kamuda bu yayınların türlere göre dağılımı şöyledir: 

Dergi 43, broşür 42, el kitabı 42, bülten 33» yıllık 21, el ila- 
(V.) 

nı 8, afiş 25. 

04)Semra Şen, Meral Çerçi, Halkla İlişkiler,DPT,1976,Ank.,s.68 
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Bunların arasında yönetim-halk ilişkilerindeki kopukluğu ortadan 

kaldırıcı nitelikte olanları ise çok azdır. 

d) Göze ve kulağa hitap eden araçlar: yönetim yukarıda 

belirtilen araçların yanısıra film, slight ve video bantlar ile de 

iletmek istediği mesajları ilgili kitlelere duyurma imkanına sa¬ 
hiptir. özellikle haberleşme araçlarından çeşitli nedenlerle is¬ 

tifade etmeyen toplumları aydınlatmak, eğitmek, yönetimin kararla¬ 

rını açıklamak amacıyla, bu grupların toplu olarak bulundukları 

yerlerde görsel yayınları onların hizmetlerine sunmak son derece 

etkili olacaktır. 

ii . Kanaat Liderleri 
■ / 

Halka açıklanacak bilgilerin çeşitli araçlardan 

yararlanılarak verilmesinin yanısıra toplumun kanaatini etkiliye- 

bilen, saygınlığı kabul edilmiş, görüşlerine önem verilen kişiler 

(kanaat liderleri) aracılığıyla duyurulmasında da büyük kolaylık¬ 

lar vardır. Kanaat liderleri aracılığıyla topluma ulaşmak, kişi¬ 

leri tek tek aydınlatmaktan çok daha kolay, çok daha etkili, çok 

daha çabuk sonuç veren bir yöntemdir. Ancak bu liderlerin, yöne¬ 

timin açıklamalarını kendi çıkarları doğrultusunda yorumlaması da 

mümkündür. Bu nedenle bu liderleri daha çok yönetimin uzantısı 

olan kişilerden seçmek yararlı olmaktadır. Nitekim toplum kalkın¬ 

ması çalışmalarında köy öğretmenlerinden büyük ölçüde yararlanıl¬ 

mıştı?. Ayrıca muhtarları, sendika başkanlarını, din adamlarını, 

ebeleri (özellikle kadınların yağlık konularında aydınlatılması 

açısından) ve yörede sözü geçen kişileri de kanaat liderleri ara¬ 
sında saymak mümkündür. 

iii. Diğer 'Araçlar 

Yönetimin yönetileni bilgilendirme, aydınlatma 
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ve tanıtma için kullandığı diğer araçlar arasında sergiler, fuar¬ 

lar, sosyal olaylar, toplantılar, seminerler, açık oturumlar vs. 

sayılabilir. Her kuruluş uğraş dalına göre, kendisine ve hitap 

ettiği kitleye en uygun aracı bulup kullanmalıdır. Bu araçlardan 

yararlanırken aynı zamanda, daha önce sayılan diğer araçların tü¬ 

münü birden kullanmak ta mümkün olacaktır. Örneğin fuarlarda, bül¬ 

ten, dergi, afiş'in yanısıra film, slight, video tape, TV den de 

yararlanılabilir. 

2. Tanıma 

İki yönlü bir haberleşme akımı esasına dayalı olarak 

gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel öğelerin¬ 

den tanıtmayı inceledik, Tanıma ise yönetimin karar almada bilgi 

eksikliğini gidermek, çevreyi tanımak, halkla belirli konularda 

sorumluluğu bölüşmek, onların istek ve düşüncelerini öğrenmek 
1 (15*) 

amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır; 

Tanıma fonksiyonunun tam anlamıyla yerine getirilmesi 

halkla ilişkiler uygulamasının etkinliğiyle, dolayısıyla yöneti¬ 

min başarısı ile doğrudan ilgilidir. Tanıma fonksiyonunun yerine 

getirilmesinde geri besleme çok önemlidir. Geri besleme, her han¬ 

gi bir sistemin kendini yeniden üretmesi ve çevreye uyum sağlama¬ 

sı için gerekli girdileri içeren ve çevreden gelen tepkilerin tü- 
(16) 

müne verilen addır. Geri besleme kendiliğinden oluşabileceği 

65) Metin Kazancı.Halkla İlişkiler.Olgaç Matb.1982,Ank.,s.65 
(16) a.g.e., s.66 
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gibi, yönetimin planlı programlı çalışmaları sonucu da elde edi¬ 

lebilir. Yönetimin ilettiği mesajların istenilen hedefe ve amaca 

ulaşıp ulaşamadığının araştırılması yanılgının ne kadar ol¬ 

duğunun bilinmesi, çevre tepkisinin ne olduğunun öğrenilip değer¬ 

lendirilmesi için geri beslemeye yer-vermek zorunludur. 

Yönetimin, halkın ihtiyaçlarını öğrenmek, onu tanımak 

için yararlandığı başlıca yöntemler * şunlardır. 

a) Kamuoyu araştırmaları 

Halkın yönetim hakkmdaki düşüncelerini,görüşlerini,dilek 

ve şikayetlerini öğrenmek ve elde edilen bilgileri değerlendire¬ 

rek çalışmaların yeniden düzenlenmesine yardımcı olabilecek kamu¬ 

oyu araştırmaları, yönetimlerin sık sık başvuracakları yöntemdir. 

Kamuoyu araştırmaları kullanım amaçlarına göre üç bölüme 

ayrılırlar: 

i . Belli yığınlara, diğer grupların oy ve tutumları 

hakkında bilgi vermek; 

ii . Aksaklıkların anlaşılmasına, bunların giderilme¬ 

sine yardımcı olmak ve yöneticiyle yönetileni devamlı ilişki için¬ 

de tutmak; 

iii. Yönetimin çözmesi gereken sorunların gerçek nite¬ 

liklerini ortaya koyarak, halk gözünde sorunun nasıl anlaşıldığı 

ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi vermektir. 

Kamuoyu araştırmaları çok faydalı olmasına rağmen en az 

başvurulan bir yoldur. Bu araştırmalar yalnız bu işle görevli 
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kuruluşlarca yaptırılabileceği gibi, üniversiteler, ilgili kuru

luşlar ve haberleşme araçları aracılığıyla da gerçekleştirmek müm
kündür . 

b) Yüzyüze ilişkiler 

Halkın kişisel başvuruları ya da görevlilerin gittikleri 

şehir, kasaba, köy ve mahallelerde karşılaştıkları kişilerle ku

racağı ilişkilerle gerçekleşebilir. Ancak bu şekilde belirli kişi

lerle' ilişki kurulmuş olunur, tüm halkın görüş ve düşüncelerini 

yansıttığı söylenemez. Ayrıca halkın sözlü ya da yazılı başvuru

ları, dilek, ihtiyaç ve şikayetleri sistematik bir biçimde topla

nıp değerlendirilebilir. Bu bilgiler bireylerden gelebileceği gibi 

çeşitli baskı gruplarından da gelebilir, örneğin, dernekler, mes

lek kuruluşları, sendikalar, kanaat liderleri temsil ettikleri 

grupların görüşlerini aktarabilir. 

c) Basını izleme 

Demokratik ülkelerde dördüncü bir kuvvet olarak varlığını 

kabul ettiren basın, halkın yönetimin her kademesiyle ilgili so

runlarının yetkili organlara duyurulmasında önemli rol oynar. 

Bu nedenle basın sistematik bir biçimde izlenerek ortaya konan so

runlar teker teker ele alınmalıdır. Yönetim basın organlarını ken

dine yardımcı saymalıdır. Aslında görevi olan, fakat duyup göre

mediği bazı aksaklıkları yöneticiler basın yoluyla öğrenebilirler. 

Bu cins haberleri iyimserlikle kabul edip aksaklıkların gideril

mesi yolları aranmalıdır. Aksi bir davranış, sessiz bir tutum ya 

da açıklama vermeksizin yalanlama yönetimi yıpratır. 
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Ayrıca çeşitli gazetelerde yer alan "okuyucu mektupları" 

üzerinde durulması gerekli konulardır. 

Basında çıkan haberin kesinlikle doğru olduğu da ileri 

sürülemez, vatandaş istek ve dilekleri de her zaman haklı olma¬ 

yabilir. Yönetim bunları iyi değerlendirebilmeli, bu cins yazıla¬ 

rı gerçeğini ve doğrusunu ortaya koyarak cevaplamalıdır. Basında 

çıkan şikayetleri kendisi için bir ikaz, bir yardımcı niteliğinde 

kabul eden yöneticiler daha başarılı bir yönetim örneği vermiş 

olurlar 

(M) Nuri Tortop.Halkla İlişkiler»AÎTİA yayınları No:55, 1973,Ank., 
s. 101 



V - 19 -

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHÇESİ 

Fikirleri etkileme, onlarla mücadele etme ve kişiler ara¬ 

sı haberleşme ihtiyacının ortaya çıkması çok eski yıllara dayan¬ 

maktadır. Ancak araçlar, bilgi genişliği, uzmanlaşma ve uygulama 

konularındaki gelişmeler son yıllarda kendini göstermiştir. 

' Halkın fikirlerinin gücü, kamuoyunun önemi ve etkisinin 

farkedilmesiyle de halkla ilişkiler faaliyetleri başlamıştır. Es¬ 

ki Yunan ve Romada haberleşme ve etkileşim yollarının yok denecek 

kadar sınırlı olmasına rağmen yine de çeşitli yöntemlerle halk ay¬ 

dınlatılmış ve onun fikirlerine başvurulmuştur. 

Yazılı halkla ilişkiler çabalarının en eski örnekleri es¬ 

ki Teb ve Pompei'de bulunmuştur. Bundan 3000 yıl önce papirüs üze¬ 

rine yazılmış ilanları ve Pompei duvarlarına çizilmiş seçim mesaj¬ 

ları en eski halkla ilişkiler belgeleri olarak bilinmektedir. 

Irak'ta yapılan kazılarda ise M.ö. 1800 yılma ait bir tarım bülte¬ 

ni bulunmuştur. Bu bülten, tarım işçilerine ekinin nasıl biçilece- 

ğini, sulama yollarım, tarla fareleri ile nasıl mücadele edilece¬ 

ğini anlatmıştır. Bu çalışmalar bu günkü eğitici tarım bültenle¬ 

rinden farksızdır. Eski Mısır, Asur ve Perslere ait elde bulunan 

bilgilerin çoğu yönetimin başarısını ve zaferini simgelemektedir. 

Böylece yöneticilerin yönetilenler tarafından tasvip edilmesi ve 

benimsenmesi sağlanmaktaydı. Bunlar, eski insan topluluklarında 

dahi, devlet adamları ve yöneticilerin ikna yoluyla halkın deste¬ 

ğini kazanma ihtiyacını hissettiklerini ortaya koymuştur. İlk de¬ 

virlerin küçük, kapalı,imkanları sınırlı toplumlarında daha çok 
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yüzyüze ilişkiler biçiminde sürdürülen halkla ilişkiler çabaları 

1440 yılında matbaanın icadı ile genişlemiş ve yaygınlaşmıştır. 

Böylece kitle haberleşmesi konusunda insanlığın önüne yepyeni u- 

fuklar açılmış ve buna bağlı olarak Halkla İlişkiler alanında da 

önemli bir aşamaya ulaşılmıştır. Haberleşme konusundaki bu önemli 

buluş, aynı zamanda toplumların yaşayış ve yönetiliş biçimleri¬ 

ne de etken olmuştur. Çeşitli fikir, görüş, metod ve teknikler 

halk gruplarına daha kolay ulaşabilme olanağına kavuşmuştur. Ha¬ 

berleşme devrimi olarak adlandırılabilen bu olay; toplumsal bi¬ 

linçlenmenin hız kazanması ve halk kitlelerinin toplumda daha et¬ 

kin bir rol oynama arzularının yanısıra Halkla İlişkiler çabala¬ 

rının da gelişmesi ve daha sistemli bir nitelik kazanmasına yar¬ 

dımcı olmuştur. 

İngiliz Krallarının halkoyu konusunda özel danışmanlar 

kullanmaları 15. yüzyılda başlamış, Fransa'da Montaigne ve İngil¬ 

tere'de Shakespeare tanıtma ve reklam konularına ilk kez 16.yüz¬ 

yılda değinmişlerdir. Amerika'da Halkla İlişkiler çabasını ilk 

başlatan kişiler ise ihtilalin önderleri olan Hamilton Adams, 

Franklin ve Jefferson'dur. 

Anavatanı Amerika Birleşik Devletleri olan Halkla İlişki¬ 

lerin bilimsel bir çalışma haline gelmesi 20.yüzyılda gerçekleş¬ 
il 8) 

mış ve yüzyıla adını verecek kadar gelişmiştir. 

(/1SN) Semra Şen, Meral Çerçi, Halkla İlişkiler, DPT,Ank.,1976, s.15 
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Bir taraftan kitle haberleşme sistemi devamlı olarak ge- 

şirken; diğer taraftan hızlanan endüstrileşme hareketine bağlı 

olarak özel teşebbüs halk oyunun desteğini kazanmaya daha büyük 

bir gereksinme duymaya başlamıştır. Ayrıca öğrenme seviyesi git¬ 

tikçe- yükselen geniş halk kitlelerimin olaylar ve durum hakkında 

daha *' objektif ve detaylı bilgi alma isteği de artmıştır. 

Bu artış özel sektör sahipleri kadar, kamu idarecileri¬ 

ni de etkilemiştir. Pek çok teşebbüs reklam müesseseleri ile an- 

* şarak hizmetlerini tanıtıp, propagandalarını yaptırmak yoluna 

başvurmuş, ancak konuyu daha çok ticari yönden ele aldıklarından 

pek olumlu bir sonuca varamamışlardır. 

Modern Halkla İlişkilerin "babası" olarak tanınan Ivy Lee' 

nin ortaya çıkışı bu tarihlere rastlar.Halkla İlişkiler konusun¬ 

da yepyeni görüş ve teknikler getiren Ivy Lee, 1916 yılında John 

Rockefeller1 in özel danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 

Ivy Lee; basın ve kamuoyunda kötü bir imajı olan John Rockefeller' 

in bu görüntüsünü değiştirerek kendi adını da üne kavuşturmuştur. 

Ivy Lee'nin asıl başarısı dürüstlük ve açıklık konusunda¬ 

ki tutumu ile Halkla İlişkilerde modern anlayışın temellerini at- 
(x) 

masıdır. Ivy Lee "Prensipler Deklerasyonu" dediği bir duyuruda 
ı 

bu tutumu şöyle açıklıyordu; "Benim bürom gizli bir basın bürosu 

değildir. Her iş açıklık içinde yürütülür. Amacımız haber vermek¬ 

tir. Burası bir reklam bürosu değildir. Söylediklerimiz doğruyu, 

hakikati yansıtacak, işlediğimiz konularda istendiği zaman daha 

fazla bilgi verilecektir." 

(x) a.g.e. , s. 17 
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Ivy Lee'nin bu açıklaması gizlilik kurallarına sıkı sıkı¬ 

ya bağlı kuruluşlarda kamuoyunu kazanma gereğini ve isteğini or¬ 

taya koymuştur. Diğer taraftan 1923 yılında yayınlanan Edward L. 

Bernays'm "Crystallizing Public Opinion" (Kamuoyunun Kristalleş¬ 

mesi), ve yine aynı yıllarda yayınlanan Walter Lipman'm "Public 

Opinion" (Kamuoyu) adlı eserleri kitle haberleşmesi ve kamuoyu¬ 

nun etkilenmesi ile ilgili sorunlara ışık tutarak, Halkla İliş¬ 

kiler konusuna bilimsel açıdan yaklaşıma öncülük etmişlerdir. Ay¬ 

nı tarihlerde başlatılan kamuoyu araştırmaları, propaganda süre¬ 

ci ve baskı gruplarının faaliyetleri üzerine yapılan incelemeler, 

konunun gelişmesine katkılarda bulunmuştur. 

1929 yılında patlak veren ve bütün dünyayı etkileyen bü¬ 

yük ekonomik buhran ve bu olayın etkileri Halkla İlişkiler ala¬ 

nında da kendini göstermiştir. Toplumu her yönü ile sarsan buh¬ 

ran ve değişen değer yargıları halk desteğine olan gereksinmeyi 

bir kez daha ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başka¬ 

nı P.D.Roosevelt1 in iktidara geçince gerçekleştirdiği "Yeni Anlaş¬ 

ma" (New Deal) politikası özel ve kamu kuruluşlarının, halkla sü¬ 

rekli ve eksiksiz bir haberleşme ve temas gereğini zorunlu kılmış¬ 

tır. 

Böylece 1929'dan bu yana Elmo Roper, Elton Mayo gibi sos¬ 

yal bilimciler örgüt içi ve dışı yönleriyle Halkla ilişkileri en 

geniş anlamda kapsayan konuları işlemeye başlamışlardır. Harward, 

Yale ve Colombia gibi ünlü üniversiteler bu problemi incelemek 

üzere araştırma merkezleri kurmuşlardır. Öte yandan sayısız uzman 
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bu alanda özel müşavirlik büroları açmışlardır. Böylece daha 

1938'de Fortune dergisi Halkla ilişkilerin, özel teşebbüsün as¬ 

lında kamu menfaatini de gözetmesi ve ona hesap vermesi gerekti¬ 

ği. anlamını taşıdığını belirtmiştir.^9'1 

Halkla ilişkiler konusundaki bu gelişimin hızlanmasında 

II.Dünya Savaşının da büyük rolü olmuştur. Savaş süresince hükü¬ 

metler halka seslenme ve halkın desteğini kazanma gayretinde bu¬ 

lunmuşlardır. Buna en güzel örnek; Amerikan hükümetinin savaş sı¬ 

rasında ünlü rejisör Frank Copra'ya çevirttiği "Uğruna Savaştığı¬ 

mız" adlı yapıttır. Bu filmde Amerikan hükümeti, halkına savaşa 

girme nedenlerini anlatmış ve onlardan kendisine anlayış ve sem- 
(20) 

pati göstermelerini dolaylı yoldan istemiştir. 

Öte yandan savaş dolayısıyla durgunlaşan ticaret hayatı, 

sınai ve ticari kuruluşların tanıtma çabalarını hızlandırmala¬ 

rına sebep olmuştur. 

Savaş sonrası Halkla ilişkiler çabaları yeni gelişmeler 

göstererek diğer ülkelere de sıçramış ve bütün dünyayı 

sarmıştır. Bunun sonucu olarak da Halkla ilişkiler uluslararası 

düzeyde örgütlenmeye başlamıştır. 

09) Nermin Abadan, TODAlE,Ank.,1964, s.10 
(20) a.g.e. s. 10 
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ıı . kamu yönetim! ve halkla İlişkiler 

Kamu yönetimi, kamu yararı için vardır ve halkın ihtiyaçla¬ 

rını karşılamak amacıyla topluma hizmet götürmekle yükümlüdür. Bu 

anlamda topluma yönelik ve ona yararlı olacak hizmetlerin kamu ku¬ 

ruluşlarınca ya da kamu yönetiminin sıkı denetimi altında özel ku¬ 

ruluşlarca yürütülmesi gerekmektedir. 

Yönetimin kararları halkın ihtiyaçları ile ters düşmeyecek 

ve onun gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde planlanıp uygu¬ 

lanacağına göre, halkla yönetim arasında çift yönlü bir haberleşme 

ağı kurulması zorunlu olmaktadır. Böylece yönetimle ilgili faali¬ 

yetlerden halkı haberdar etmek, halkın yönetim kararlarına göster¬ 

diği tepkilerin eş ya da değişik yönlü etkilerini çeşitli araştır¬ 

ma yöntemleri ile tespit ederek, bu bilgilerin ışığında kararları 

yeniden gözden geçirmek mümkün olacaktır. Eş ve değişik yönlü et¬ 

kiler aynı faaliyet için birbirini'tamamlayan unsurlardır. Eş yön¬ 

lü etki, halkın alman kararları, uygulamaları desteklemesi; deği¬ 

şik yönlü etki ise, istemediği ya da uyum sağlayamadığı durumlarda 

gösterdiği tepkidir. Bu tepkiyi alan yönetim, kararları gözden ge¬ 

çirmeli, elde edilen sonuçlara göre yeni düzenlemelere gitmelidir. 

Ancak bu karar Devletin kaçınılmaz politikası ise, uygulamanın 

ülke çıkarları ve gerekleri açık bir dille anlatılarak geniş çap¬ 

ta bir onay sağlanmaya çalışılmalıdır. 

insan yapısında genellikle övmekten çok yermek eğilimi var¬ 

dır. Bu nedenle yönetimle ilgili faaliyetlerde vatandaş onayladığı 

ve kendine ters düşmeyen olaylara sessiz kalmayı tercih eder. 
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Aksi halde ise, vatandaşın sesini kendiliğinden çıkarmasını bek¬ 

lemeksizin yönetimin tanıma yöntemlerinden yararlanarak geri-bes- 

leme elde etmesi gerekir. Eğer yönetim vatandaşla ilgili konularda 

onu aydınlatır, ona çeşitli alternatifler göstererek içlerinden 

tercihini yapmasını sağlayabilirse devlet-vatandaş kopukluklarının 

büyük bir kısmının ortadan kalkması sağlanmış olur. 

Etkin bir halkla ilişkiler faaliyetinin yürütüldüğü ve 

karşılıklı haberleşmenin ve etkileşimin gerçekleştiği toplumlar- 

da, halk "sessiz çoğunluk" olmaktan çıkarak, yönetime destek olaca¬ 

ğı gibi yol gösterici de olur. Böylece alman kararlara daha bi¬ 

linçli bir biçimde sahiplenir. 

Yönetimin yönetilene götürdüğü hizmetten, getirdiği kural¬ 

lardan kimsenin haberi olmamış ya da yanlış anlama olmuşsa o za¬ 

man karşılıklı bir çatışma, bir boşluk başgösterir. Eğer vatandaş 

ne yapması gerektiğini yeterince bilmiyor . ya da yapmaları iste¬ 

nenler konusunda aydınlatılmamış ise kendisinden bekleneni yapma¬ 

yacaktır. Yaparsa da inanarak değil, karşılaşacağı müeyyidelerden 

çekindiği için yapacaktır. Yönetim için en önemli konu yönetilenin 

desteğini ve güvenini kazanmaktır, onu yıldırmak değildir. Bu ne¬ 

denle yönetime karşı kamuoyunun saygı ve güvenini kazanmak, alı¬ 

nan kararlarda halkın görüşlerini tespit etmek ve olumlu destek 

sağlamak için, gerçek ihtiyaçlara cevap verebilen, etkili hizmet 

görmeyi amaçlayan bir halkla ilişkiler programı düzenlemek gerekli¬ 
mi) 

dir. Ancak böylesine bir program yalnızca halkla ilişkiler görev- 

(2l) Aykut Polat,Turgay Ergun,Kamu Yönetimine Giriş ,TQDAİE,Ank. , 1978 
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lilerinin sorumluluğunda kalmayıp tüm çalışanların üstleneceği bir 

görev olmalıdır. Kamu kuruluşlarının izlediği politikayı halka 

açıklaması, benimsetmesi, halkın hizmetlere karşı olumlu bir tu¬ 

tum içinde olmasını sağlama gereği hizmetin verim ve etkinliğini 

daha da artıracaktır. Özetle isabetli kararlar alabilmek, izlenen 

politikayı benimsetmek ve yönetilenin desteğini kazanmak, konulan 

yasak ve- düzenlemelere halkın inanarak uymasını sağlamak amacıyla 

halkla ilişkiler faaliyetine sistemli bir biçimde girişilmelidir. 

Yönetimin halkla iyi ilişki içerisinde olması, kendi veri¬ 

mini ve etkinliğini arttırmasının yanı sıra, demokratik sistemin 

gereği olarak da zorunlu olmaktadır. "Kamu kuruluşları ile halk 

arasındaki ilişkilerin demokratik olabilmesi, halkın alman karar¬ 

ları benimsemesine, uygulanmasında katkıda bulunmasına bağlı 

bulunmaktadır. Başka bir deyişle, yönetimle gönüllü bir işbirli¬ 

ği yapılabilmesi için, kararların alınmasına, programların yapıl¬ 

masına katılmalı, kendisinin görüşü alınmalı, hiç değilse zama- 
(22) 

nmda aydınlatılmalıdır. 

Ancak yönetim kendini desteklemesi için halka yanlış bil¬ 

gi vermemelidir. Halkla ilişkiler süreci içerisinde yöneten, ta¬ 

rafsız ve doğru olmalıdır. Halkın değerlerini, görüşlerini etki 

altında bırakmağa çalışmaksızın, propaganda yapmaksızın bilgi 

vermeğe ve yine baskı yapmaksızın düşünce ve fikirlerini ölçmeğe 

(22) Cevat Geray, Sosyal Hizmetler Alanında Halk Katılışlarının Sağ¬ 
lanması ve Gönüllü Dernekler. Amme tdaresi Der.c2, 
sayı 4, Ank.,1969, s.22 
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çaba göstermelidir. Böylece halkın ihtiyaçları mümkün olan en az 

hata ile öğrenilmiş olunur. 

Yönetim alacağı kararlara vatandaşın uyması için çeşitli 

kısıtlamalar ve önlemler, uyulmadığı takdirde cezai müeyyideler 

getirebilir. Ancak yeterince ikna edilmemiş bir toplum, kararla¬ 

rın, kısıtlamaların nedenlerini bilmeden bu kurallara rahatlıkla 

uyum sağlayamaz. Karar, kısıtlama”' ya da uyarı hangi hedef grubu¬ 

na yönelmişse, aydınlatıcı halkla ilişkiler kampanyası da o hedef 

g^buna dönük olmalıdır. Ancak burada dikkate alınacak konular 

hedef grubun algılama yeteneği, yaş grubu, gelenekleri, yaşama 

ve eğitim düzeyi olmalıdır. Bunlar önceden tespit edilmeli ve 

ona göre bir faaliyet düzerilenmelidir. 

Kamu yönetiminin aldığı kararları benimsetme faaliyetle¬ 

rinin dışında, çeşitli grupların tutumlarını, tepkilerini ölçmek 

için bazı araştırmaların yapılması gerektiğine birinci bölümde 

değinilmiştir. Yapılacak halkla ilişkiler araştırmaları hitap edi¬ 

len hedef grubunu veya toplumun örgütlenmiş kesimini kapsayabilir. 

Çeşitli baskı grupları çıkarlarını daha iyi düşünebilecekleri için, 

olayları ve özellikle kendilerini ilgilendiren konuları ayrıntıyla 

inceler' ve çıkarlarını sarsan durumlarda daha etkili ve güçlü gö¬ 

rüş verebilirler. Bu nedenlerle baskı gruplarına, halk temsilcile¬ 

rine gerektiğince önem verilmelidir. 

Yönetimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için belli 

başarı ölçütleri vardır. Bu başarı ölçütlerine ne denli erişile- 
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"bildiği ise belli denetimlerle ortaya konur. Denetimler sonunda 

aksaklıklar giderilir, düzeltmeler yapılır. Gerekli durumlarda 

amaçlanan hedeflerden sapmalar ' ya da tümünden vaz geçmeler ola¬ 

bilir. Denetim i)politik, ii)yönetsel, iii)yargı ve iv)kamuoyu 

denetimi olmak üzere dört şekilde yapılır. Burada ele alınacak 

denetleme biçimi kamuoyu denetlemesidir. Kamuoyu denetiminden 

beklenen' yararın sağlanabilmesi ve etkili olabilmesi ancak demok¬ 

ratik bir düzen içinde mümkündür. "Yönetenler, demokratik bir düzen¬ 

de, kamuoyunun etkisi altında kalırlar ve daima kamuoyunun görüş 

ve düşüncelerini öğrenmeye önem verirler. Diğer yönden kamuoyunun 

uyanık ve bilinçli olması, denetlemenin etkili olmasını sağlayıcı 
(23) 

bir unsurdur. Kamuoyunun bilinçlenmesi, yönetsel tedbir, usul, 

formalite ve çeşitli yükümlülüklere karşı eş ya da değişik yönlü 

etkide bulunabilmesi için eğitilmesi, aydınlatılması zorunludur. 

Aydınlatma konusunu kuruluşlar, birinci bölümde anlatılan araçlar¬ 

dan yararlanarak gerçekleştirebilirler. Haberleşme araçları özel¬ 

likle kamuoyunun bilinçlenmesinde, önemli bir yan unsurdur. Eği¬ 

tim sorunu ise geniş çapta bir ülke sorunudur. Bunun gerçekleşe¬ 

bilmesi için tüm haberleşme araçlarından yararlanılacağı gibi, 

her kuruluş kendine düşen eğitim vazifesini yerine getirmekle yü¬ 

kümlüdür. Ayrıca bir toplumda, ülkenin sorunlarıyla ilgilenen, 

kamu yararına öncelik tanıyan, kişi çıkarlarında ölçülü, başka¬ 

sının hakkına saygılı olan bireylerin var olması yönetimin işini 

kolaylaştıracağı gibi, devlet-halk ilişkilerindeki aksaklıkları 

en düşük düzeye indirecektir. 

(23) Nuri Tortop, Yönetim Bilimi, AÎTİA ya., No:112,Ank., 
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[2 3) Nuri Tortop, Yönetim Bilimi, AÎTİA ya., No:112,Ank., 
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Kamu yönetiminin halkla ilişkilerinin iyileştirilmesinde 

yukarıda anlatılan yöntemler dışında diğer önemli etkenler ise 

bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi, sistematik ve mekanik 

hale getirilmesi, memur-halk ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve 

saygı içerisinde yürütülmesi olarak sayılabilir. Ancak bunlar yü¬ 

zeysel durumlardır. Halkın gerçek ihtiyacına cevap vermeyen bir 

yönetimin memuru ne kadar saygılı ve güleryüzlü olursa olsun, halkı 

memnun edemez, isteklerini karşılayamayan ve bunun geçerli neden¬ 
lerini açıklamayan yönetime halk güven de duymaz, destekte de bu¬ 

lunmaz. Halkla ilişkiler birimlerinin temel görevleri a)kamuoyunu 

devamlı olarak kuruluşunun çalışmaları ve politikaları konusunda 

bilgilendirmek ve amaçına ulaşabilmek için anlayış ve işbirliği¬ 

ni temin edip devam ettirmek; b)yeni kararlara karşı kamuoyunun 

ve basının eş yönlü tepkilerini sağlayabilmek için karar mercii 

ile kuruluşunun hedefle iyi ilişkiler içerisinde bulunmasını sağ¬ 

lamaktır. 

Halkla ilişkiler birim sorumluları şimdiye kadar anlatı¬ 

lan tüm fonksiyonları yerine getirmelidir. Derlediği bilgileri 

yorumlayarak ve değerlendirerek kuruluşunun kararlarını ve poli¬ 

tikalarını etkileyeceğinden faaliyet gördüğü kuruluşun en üst dü¬ 

zeydeki yöneticisine bağlı olması gerekmektedir. 

Halkla ilişkiler uygulayıcısının üç ana fonksiyonu orta¬ 

ya çıkmaktadır. a)Kuruluşuyla ilgili kamuoyu araştırmaları yapıp 

değerlendirmek, b)alman kararlar ve uygulamalar konusunda hal¬ 

kın tepkisini ölçerek gerekli uygulama ve değişiklikleri veya 
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düzenlemeleri sağlamak, c)Kamuoyunu etkilemek için haberleşme araç¬ 

larını kullanmak. Bu fonksiyonlar, aşağıdaki biçimde gerçekleştiri¬ 

lebilir: 0 

i .Analiz: Politikalar ve amaçların tespit edilmesi' 

ile kuruluşun ilişki kuracağı hedef kitlenin araştırılması ve ana¬ 

lizi , 

ii .Planlama ve Programlama: Kuruluş ile ilişki kurula¬ 

cak hedef kitleyi etkileyecek halkla ilişkiler araçlarının olumlu 

seçimi, 

iii.Uygulama: Haberleşme kanallarını en etkin ve maxi¬ 

mum düzeyde kullanarak hedef kitle ile kuruluş arasında karşılık¬ 

lı anlayış ve hoşgörüyü sağlama!2^ 

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerinde yer alan, 

çeşitli isimler altında görev yapan halkla ilişkiler birimleri, 

konunun tüm gereklerini yerine getirerek tanıma ve tanıtma fonksi¬ 

yonlarını gerçekleştirmelidirler. Ancak Türk kamu yönetiminde bu 

birimler zaman zaman tanıtma'yı gerçekleştirirken, tanıma fonksiyo¬ 

nuna hiç yer vermemektedirler. Buna yönetsel ve yasal mevzuatlar 

olduğu kadar anlayış da engel olmaktadır. Bu birimler gerekli du¬ 

rumlarda tanıtıcı, eğitici ve aydınlatıcı yayınlar çıkarmaktadır¬ 

lar. Ancak bu yayınların gerçek ihtiyaçlara cevap verip vermediği, 

amaçlanan hedef grupların yararlanıp yararlanmadığı araştırılma¬ 

mak^ sırf hizmet vermek amacıyla yayınlanmaktadırlar, örneğin 
vergi beyannamesi doldurulmasına ilişkin açıklayıcı broşürler 

(2A')Cutlip And Center, Effective Public Relations, 4-^^ ed., 
Prentice Hall Inc., New Jersey, 1971 
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yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle vergi dairelerinin 

önünde işsizlere iş imkanı, ya da ikinci gelir imkanı yaratılmış¬ 
tır. 

Ayrıca bu birimlerce kesilip dosyalanan kupürler, kağıt, 

dosya,dolap, zaman ve insangücü harcanmasından öteye bir yararı 

olmamaktadır. Bu kupürler zaman zaman tekzip yazmak işine de yara 

maktadır. 

Halkla ilişkiler birimleri yönetime ve yöneticiye yol gös 

terici, kamuoyunu aydınlatıcı, yönetilenlerin tepkisini ve istek¬ 

lerini araştırıcı bir düzeye getirildiğinde yönetimin sorunları¬ 

nın büyük bir kısmı da çözülmüş olacaktır. 



III. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 

Ülkemizde kamu yönetimi, bugünkü ihtiyaç ve şartlara ye¬ 

terince cevap verememektedir. İdari metod ve işlemlerin iyi düzen¬ 

lenmemiş olması, belli kalıplar içinde esneklikten uzak olması, 

hizmetten yararlananların gerçek ihtiyaçlarının yeterli ölçüde 

dikkate alınmaması, hizmetin hızlı ve etkili bir biçimde yerine 

getirilmesini önleyen kırtasiyeciliğin gelişmesi, devlet-vatan- 

daş ilişkilerini daima olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca yöneti¬ 

min halkın düşünce ve görüşlerini dikkate almaması, halkın kat¬ 

kısını ve desteğini engellemiş ve böylece Türk kamu yönetimi ile 

vatandaşı arasında gün geçtikçe büyüyen kopukluk oluşmuştur. 

Türk kamu yönetiminin hızlı, nitelikli ve halkın ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek düzeye getirilebilmesi için çalışmalar yıllardır 
/halkla ilişkiler 

süregelmektedir. İlk planlı/çabaları1962 yılında, planlı dönemin 

başlamasına rastlar. Bu dönemden önce de, tüm kamu kuruluşlarını 

kapsamayan ancak belli Bakanlıkları inceleyen raporlar hazırlatıl¬ 

mıştır. Özellikle Maliye Bakanlığının teşkilatlanma, metod, sevk 

ve idare ile personel sorunlarını inceleyen Barker Raporu, Neumark, 
(25) 

Martin ve Crush raporları kayda değer araştırmalardır. 

Neumark raporu, 194-9 yılında Prof.Dr. F.Neumark tarafın¬ 

dan hazırlanmış ve "Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel 

(25) İdari Reform Danışma Kurulu Raporu, İdarenin Yeniden Düzenlen¬ 
mesi İlkeler ve Öneriler, TODAİE, Ank.1972, 
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Çalışma Hakkında Rapor" olarak Başbakanlığa verilmiş ancak bir 
(26') 

işlem görmemiştir. Barker raporu ise; 1951 yılında Barker baş¬ 

kanlığında Uluslararası Kalkınma Bankasına mensup bir grup tara¬ 

fından, mali politika ve idari mekanizma konusundaki önerileri 
(07) , 

kapsayan bir çalışmadır. Ayrıca idareyi bir bütün olarak ele 

alıp inceleyen Leim Grubu1nun raporu da bu araştırmaların ara¬ 

sında yer almaktadır. 

İdari reform ihtiyacı Planlı dönemle birlikte kendini da¬ 

ha fazla hissettirmeğe başlamıştır. 1962 Program tasarısında, 

"Nitekim Planlı kalkınma çalışmalarının başlaması ile birlikte 

reform ve reorganizasyon zarureti bir daha ortaya çıkmıştır. Zira 

planlı kalkınma, gerek hazırlanışı, gerek gerçekleştirilmesi iti¬ 

bariyle devlet teşkilat ve kurumlarının süratli, ahenkli, kaliteli 
(28) 

ve verimli bir şekilde çalışmalarını şart kılmaktadır" denilmek¬ 

tedir. Böylece reorganizasyon çalışmaları ağırlık kazanmıştır. 

Yapılan her yeniden düzenleme çalışmasında halkla ilişkiler konu¬ 

suna geniş yer verilmiş, kamu yönetiminin faaliyetlerinden halkı 

haberdar etmenin, onun desteğini kazanmanın topyekun kalkınma için 

zorunlu olduğu vurgulanmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan tedbir doğ¬ 

rultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı ile TODAtE'nin ortaklaşa 

(26) Kenan Sürgit, Türkiyede İdari Reform,TODAlE,Ank. ,1972 
(27) Nabi Dinçer,Turan Ersoy.MEHTAP Tavsiyelerinin Uygulanma Durumu- 

-3. nu Değerlendirme Araştırması ,T0DA2E,Ank. ,1974, 

(2.8).. Planlı Devreye Geçiş İçin 1962 Yılı Program Tasarısı,DPT,Ank., 
1961 
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yaptığı reorganizasyon çalışmasının sonucunda, idarenin tümünü kap¬ 

sayan ve idari reformun gelişme yönlerini ve ilkelerini tespit et¬ 

meye esas teşkil edecek olan araştırmaların merkezi yönetimden baş- 

lıyarak ele alınması kararlaştırılmış ve MEHTAP projesi hazırlan¬ 

maya başlanmıştır. Raporun önerisine uyularak DPT yapısı içinde 

"İdareyi ve İdari Metodları Yeniden Düzenleme Komisyonu" adıyla 

bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon; idari yetkinin kapsamı, mer¬ 

kezi yönetimin taşra örgütlenmesi, yerel yönetimin yeniden gözden 

geçirilmesi, genel ilkeler, merkezi hükümet teşkilatlanma tasarı¬ 

sı incelemeleri ve çalışma yöntemlerinin düzenlenmesi konularını 

araştırmıştır. Ancak yapılan çalışmalar, merkezi idarenin taşra 

örgütü ve mahalli idareler ile ilgili araştırmaları yaptırmak, 

yayınlamak, önerileri "Merkezi İdare ve Mahalli İdarelerin Yeni¬ 

den Düzenleme Konusunda İlkeler" adı altında derlemekten öteye 

gidememiştir. Raporun üzerinde tamamlayıcı çalışmalara yer verilmemiş, 

örgütlenme, idari metodlar ve personel konusunda gerekli işlemler 

yapılmamıştır. 

Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)nde, 

ülkemizde yönetenler ve yönetilenler açısından büyük önem taşıyan, 

idari reformun gerçekleştirilmesi için yapılacak değişikliklerle 

ilgili tavsiyelerden dördüncüsü, halkla ilişki ve dinleme, fikir 

sorma yöntemlerinin kurulması ve böylece halkın idari kararlara 

katılmasının sağlanmasına aittir. Bu tavsiyenin kapsamı şöyledir: 

"Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve kararların 

alınmasında halkla yakın temas sağlamak zorunludur. Nitekim geliş- 
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iniş ülkelerdeki yöneticiler, bu temaslar bakımından çeşitli me

kanizmalar ortaya koymuş bulunmaktadırlar. Bunların başında, 

fertleri ve ilgili kuruluşları karardan önce dinlemek, onların 

istek ve mütalaalarını almak ve değerlendirmek için bulunan usul-
r 

ler gelmektedir. Türk kamu yönetiminde de, her kurumun bünyesine 

uygun olarak halkla ilişkiler sürecini gerçekleştirebilecek yön-
İ2S) 

temlerin geliştirilmesi gereklidir". 

İlgili kuruluşlara gönderilen bu tavsiye, yalnızca teş

kilat önerisi olarak ele alınmıştır. Oysa öneride, yeni bir 

teşkilatlanmaya gitmenin dışında konuya yeni bir yaklaşım getir

mek, alınacak kararlarda ilgililerle temas etmek, onların düşün

celerine başvurmak, geri beslemeye ağırlık vermek ve uygulanacak 

kararları doğru ve zamanında halka duyurmak ağırlıktaydı. Ancak 

değerlendiriciler bu tavsiyeyi gereği gibi algılayamamışlardır 

örneğin İmar İskan Bakanlığı "ne gibi usullerin, ne tip bir teş

kilatlanma ile uygulanmasının tavsiye edildiğinin anlaşılmadığını' 

belirtmiştir. Devlet Personel Dairesi "Kuruluşun amacı Devlet me

murları ile ilgili olduğu için böyle bir üniteye ihtiyaç yoktur" 

şeklinde cevap vermiştir. 1974 yılında DPT'nin yapmış olduğu 

halkla ilişkiler araştırmasında çeşitli kuruluşlar, yalnız belli 

(23) MEHTAP Raporu 

(3d) Nabi Dinç er, Turan Er soy, MEHTAP Tavsiyelerinin Uygulanma Duru
munun Değerlendirme Araştırması. TQDAİE,Ank.,197^ 
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bir grupla ilişkisinin olduğunu vurguluyarak halkla ilişkiler 

birimine gerek duymadıklarını belirtmişlerdir. Aradan geçen za¬ 

mana ı ve yapılan i:; çalışmalara rağmen Türkiye'de halkla iliş¬ 

kiler'in istendiği biçimde algılanmadığını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca 'halk' kavramının da henüz bir açıklığa kavuşmadığı göz¬ 

lenmiştir. 

1971 yılında Bakanlar Kurulu, hükümet programına göre 

devlet kesiminin yeniden düzenlenmesinin genel yönünü ve stra¬ 

tejisini belirlemek amacıyla "İdari Reform Danışma Kurulu"na gö¬ 

rev vermiştir. Kurulca seçilen araştırma grupları tarafından o 

tarihe kadar yapılan yeniden düzenleme çalışmalarıyla ilgili a- 

raştırma ve incelemelerden, yetkili kuruluş ve kişilerin görüş¬ 

lerinden ve diğer kaynaklardan yararlanılarak bir rapor hazır¬ 

lanmıştır. Bu raporda yer alan yasal ve idari düzenleme önerile¬ 

rinden benimsenenler ÜBYKP ve yıllık programlara yansıtılmış, 

bu önerilere dayalı olarak bazı ana konularda tasarılar hazır¬ 

lanmış ise de kanunlaşmamıştır?’^ Raporda, kamu yönetimine iliş¬ 
kin düzenleme önerilerinin yanısıra halkla ilişkilere yönelik 

öneriler de bulunmaktadır. 

Rapor; halkla ilişkiler faaliyetini, halkta yönetime kar¬ 

şı sempati yaratmak amacıyla girişilen çabaların tümü olarak ta¬ 

nımlamaktadır. Rapor, ayrıca bu faaliyetin halkın yönetsel karar¬ 

lar konusunda da aydınlatma ve tepkilerinin yönetenlere aktarıl¬ 

ması amacını güttüğünü ortaya koymaktadır. 

(37) DBYKP,Kurumsal ve Yönetsel Politikalar, Ank.,1979, s.296 
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Bu rapora göre, bir çok kamu kurum ve kuruluşunda halkla iliş¬ 

kiler hizmetlerini yerine getirmeyi amaçlayan birimlerin varoldu¬ 

ğu, ancak bunların istenilen düzeye henüz ulaşamadıkları belirtil¬ 

miştir. 

Bu rapor ayrıca, halkla ilişkiler konusunda merkezi bir 

teşkilatın gerekliliğine de değinerek ' Basın-Yayın Genel Müdürlü¬ 

ğünün "Devlet Enformasyon Teşkilatı" adı altında, Başbakanlığa 

bağlı olarak yeniden teşkilatlanmasını öngörmüştür. Rapora göre 

bu Teşkilatın görevleri; 

a- Devletin halkla ilişkiler politikasının saptanmasında 

hükümete yardımcı olmak, 

b- İdari faaliyetler hakkında halkı aydınlatmak, 

c- Devletin propaganda ve tanıtma hizmetlerini yerine ge¬ 

tirmek, 

d- Kuruluşlarca yerine getirilen halkla ilişkiler hizmet¬ 

leri arasında koordinasyonu sağlamak, 

şeklinde tespit edilmiştir. Bu teşkilat ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler ünitelerinin, genel esas¬ 

lar çerçevesinde ve fonksiyonel işbirliği ve ilişki içerisinde gö¬ 

revlerini sürdürecekleri de anlatılmıştır. 

Ayrıca raporda, bünyesinde halkla ilişkiler birimleri ol¬ 

mayan kamu kurum ve kuruluşlarında, bu ünitelerin kurulması, halk¬ 

la doğrudan ilişkisi olanların mutlaka halka yol gösterecek ve 

yardımcı olacak danışma bürolarının oluşturulması, aydınlatıcı 
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ve yol gösterici yayınların bastırılması, bu konularda istihdam 

edilecek perkonelin konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşturulması 

zorunlu görülmüştür. Halkla ilişkiler birimlerinin hiyerarşik dü¬ 

zenleme içerisindeki yeri de tespit edilmiş, kuruluşun en üst yö¬ 

neticisine bağlanmasının gerekliliği‘vurgulanmıştır. 

Bu rapor doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının bün¬ 

yelerinde halkla ilişkiler birimleri kurulmağa başlanmıştır. Ha¬ 

len bu ünitelerin çoğunluğu "Halkla İlişkiler" dışında Yayın ve 

Temsil, Yayın ve Enformasyon, Tanıtma ve Eğitim, Arşiv ve iayın, 

Umumi Münasebetler, Neşriyat ve Üyelerle Münasebetler, İstatistik 

ve Dokümantasyon, Dış Münasebetler, Araştırma Geliştirme ve Pazar¬ 

lama, Halk ve Müşteri ile İlişkiler, Sosyal İşler ve Çalışma, Per¬ 

sonel ve Organizasyon, Satış ve Pazarlama gibi değişik isimler 

altında görev yapmaktadırlar. Bu değişik isimler altında faaliyet 

yapan üniteler ve bu ünitelerde istihdam edilenleri teşvik etmek 

amacıyla 1972 yılında çıkarılan 657 sayılı Personel Yasası ile 

Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlikleri kurulması öngörülmüş ve 

kadrolarının 4. dereceye oturtulmaları yasalaşmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkiler eksiklik¬ 

lerinin giderilmesine ilişkin çalışmalar yapılırken eğitim 

alanında da, yapılmıştır. I960 yılında halkla ilişkiler konu¬ 

sundaki eğitim boşluklarını gidermek amacıyla Siyasal Bil¬ 

giler Fakültesine bağlı olarak Basın Yayın Yüksek Okulu kurul¬ 

masına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Basın Yayın Yüksek 

Okulu'nun kuruluş gerekçesinde "Merkezden taşraya götürülmesi 
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gereken kamu hizmetlerinin halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelebil¬ 

mesi, bu ihtiyaçları karşılamak için yapılacak işlerde halkın des¬ 

teğinin kazanılması; halkın ve bir bütün olarak az gelişmiş ülke 

ulusunun kendi imkânlarına, tarihine, kendi devlet adamlarına, 
r 

kendi halk kuruluşlarına güven duyabilmesi ve asıl önemlisi 'Geliş¬ 

me 'nin ve 'Sosyal Değişim'in kendisi için daha iyi bir gelecek vaad 

ettiğine inandırılması gibi çeşitli sorunların 'Devlet' kurum ve 

diğer kamu hizmeti gören kuruluşlar ile halk arasında, halktan 

devlete ve kamu hizmeti gören kuruluşlara; bu kuruluş ve devlet'ten 

halka 'İKİ YÖNLÜ BİR HABERLEŞME' sürecinin oluşturulması ile çö¬ 

zümlenebileceği bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır" denilmektedir. 

İyi bir haberleşme ağı kurulmuş, karşılıklı haberleşme ve dolayı¬ 

sıyla etkileşimin gerçekleştiği toplumlarda halk sessiz çoğunluk 

olmaktan çıkarak yönetime bizzat katılmış ve kararlara daha bilinç¬ 

li olarak sahiplenmiş olur. Bu nedenlerin gerçekleşebilmesi için 

bilinçli yönetim kadrosu gerekmektedir. Bu amaçlarla kurulan BYYO'- 

nun arkasından Gazetecilik ve Halkla İlişkiler YO kurulmuş, sıra¬ 

sıyla diğer yüksek okul ve fakültelerde Halkla İlişkiler ders prog¬ 

ramlarına alınmağa başlanmıştır. Ancak tüm çabalara rağmen amaç¬ 

lanan görevler yerine getirilememiştir. Bunun başlıca nedeni yö¬ 

neticilerin halka hesap verme, onun desteğini kazanma ihtiyacının 

bilincine henüz varamamalarından kaynaklanmaktadır. Halka önem 

vermeme zihniyeti değişmedikçe, yönetsel ve yasal ne gibi önlem¬ 

ler alınırsa alınsın, Türkiye'de halkla ilişkilerin amaçlanan boyut¬ 

lara ulaşması mümkün olmayacaktır. 

Buraya kadar anlatılmaya çalışılan durum 1980 öncesini 
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kapsamaktadır. 1980 yılından sonra ise olumlu bazı aşamalar kay¬ 

dedilmiştir. 

1980 yılından sonra, gerek iç ve gerek dış tanıtmaya bü¬ 

yük bir ağırlık verilmiş, iç ve dış kamuoyunun bilgilendirilmesi 

konusunda çeşitli önlemler alınmış ve atılımlar yapılmıştır. An¬ 

cak yine de 'Tanıma' fonksiyonuna gereken yer verilmemiştir. Ta¬ 

nıtmaya yönelik çalışmalardan en önemlisi, dış kamuoyunda yurdu¬ 

muz aleyhine oluşturulmak istenen olumsuz görüntülerin zamanında 

karşılanması ve "ayrıca yurt içinde de kanunların uygulama hedef¬ 

leri dahil, tüm idarenin faaliyetleri hakkında doğru ve güvenilir 

bilgilerin vatandaşlara bir plan dahilinde aktarılması, kamuoyu¬ 

nun yanıltıcı bilgilerden korunması" amacıyla Devlet Tanıtma Teş- 
1 - f 

kilatı'nın kurulmasıdır. 

Ayrıca Başbakanlık, kamu kurum, ve kuruluşlarına çeşitli 

zamanlarda yayınladığı duyurularla, halkın dilek ve şikayetlerinin 

dikkate alınmasını, müracaatların en süratli biçimde cevaplandı¬ 

rılması gerekliliğini vurgulamıştır. Ancak 31«5*1983 tarih ve 

1983/53 sayılı genelgeden anlaşıldığı üzere, henüz kamu kurum ve 

kuruluşları bu isteklere uymamaktadırlar. Bu nedenle de bir kez 

daha, daha önceki genelgelerden de bahsedilerek bu konunun öne¬ 

mine değinilmiş, bundan böyle daha dikkat ve itina gösterilmesi 

kuruluşlardan bir kez daha istenmiştir. 



Devlet Tanıtma Teşkilatı 

1971 yılında îdari Reform Danışma Raporunca, Basın Yayın 

Genel Müdürlüğünün reorganizasyonu ile kurulması önerilen Devlet 

Enformasyan Teşkilatı, onbir yıl sonra, Başbakanlığa bağlı "Dev¬ 

let Tanıtma Teşkilatı" olarak 46 say'ılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile kurulmuştur. 

Kuruluş gerekçesinde Türkiye'nin yurt dışında daha etkin 

bir biçimde tanıtılması ağırlık kazanmış, ayrıca yurt içinde de 

tanıtma ve bilgilendirme görevi yüklenilmiştir. 

46 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Tanıtma Teş- 

kilatı'na, özellikle iç kamuoyu açısından yüklenen görevler şunlar¬ 

dır: 

1- Kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılma¬ 

sını sağlamak, , 

2- Kamuoyuna yasaların ve Devlet politikasının öngördüğü 

ilke ve hedefleri tanıtmak, 

3- Hükümet faaliyetlerini ve yapılan hizmetleri iç ve dış 

kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtmak, 

4- Kalkınma çabalarına vatandaşın katılmasını sağlayacak 

bilgileri kamuoyuna aktarmak, 

5, 6, 7 ve 8. maddeler ise dış tanıtmaya ilişkindir. 

9- Devlet çapında aydınlatma ve tanıtma faaliyetlerini yön¬ 

lendirmek ve bu husustaki koordinasyonu sağlamak. 
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Bu görevleri yerine getirebilmek için Devlet Tanıtma Teş¬ 

kilatı aşağıdaki birimlerden oluşmuştur: 

1. Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu 
I 1 

2. Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı 
i' i ■ • 

3. Aydınlatma ve Tanıtma Koordinasyon Kurulu 

Yukarıdaki birimlerden ilk ikisini incelediğimizde, yalnız 

tanıtma fonksiyonuna ağırlık verildiği, tanıma fonksiyonunun ger¬ 

çekleşmesine yer verilmediği görülecektir. 

1. Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu 

Tanıtma hizmetlerinin koordinasyonunda en üst kademeyi 

Tanıtma. Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturmaktadır. Tanıtma poli¬ 

tikasını ve stratejisini belirleyecek olan bu kurul, Başbakan veya 

görevlendirdiği Devlet Bakanı'nın başkanlığında toplanır. 

Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Güvenlik 
\ 

Kurulu Genel °ekreteri, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, Milli 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği temsilcisi, Başbakanlık Tanıt¬ 

ma Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu kurulun tabii üye¬ 

leridir. 

Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı, gerekli gör¬ 

düğü kurum temsilcilerini toplantıya çağırabilir. 

Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu her yıl Haziran ayının 

başında yaptığı toplantıda o yıla ait faaDiyetleri gözden geçirdik¬ 

ten sonra, gelecek yıla ait hedefleri ve stratejiyi belirler. Kuru¬ 

lun toplantıları iki ayda bir tekrarlanır. Kurul, Başkanı tarafından 
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gerektiğinde her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Bu kurul geleceğe ait hedef ve stratejiyi belirleyeceğine 

göre Türkiye'nin iç ve dış tanıtmasının genel çerçevesini de çi- - 

zecek demektir.(kellikle iç kamuoyunu aydınlatmada eğitim, sağlık, 

ekonomik yapı çok önemli unsurlar olmaktadır. Bu konularla ilgili 

Bakanlık temsilcilerinin tabii üyeler arasında yer almayışı, kamu¬ 

oyunun ilgili konularda aydınlanmasını ve bilgi sahibi olmasını 

sağlayacak faaliyetleri aksatacaktır.. Bu haliyle Kurulun»tanıtma¬ 

yı yalnız siyasi açıdan ele alma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Oysaki bu Kurulda, iç kamuoyuna ilişkin sağlık, eğitim, tarım, sa¬ 

nayii, işçi vs. sorunlarının aydınlatılması, tanıtılması ve hatta 

hedef grupların tanınmasına ilişkin stratejilerin de tespit edil¬ 

mesi gerekliydi. Bu da ancak bu konulardaki yetkililerin kurulun 

devamlı üyesi olmaları halinde mümkün olabilecektir. 

\ 

2. Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı 

Tanıtma lüksek Koordinasyon Kurulu'nun tespit edece ği 

hedef ve politikalar uyarınca i) Kamuoyu oluşturma stratejisini 

tespit etmek, ii) Stratejik ■ve-taktik^uygulamayı planlamak, 

iii) Faaliyet kararları almak, iv) Gerekli koordinasyonu sağlamak, 

v) uygulamayı denetlemek görevleri Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlı¬ 

ğına verilmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, kamuoyunun ay¬ 

dınlatılması ve tanıtmaya yönelik faaliyetlerinde Müsteşarlık ile 

işbirliği yapmak ve koordinasyonda bulunmak zorundadır. 

Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı aşağıdaki dairelerden 

oluşmaktadır. 
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1- Programlama ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

2- Dokümantasyon, Uygulama ve Yayın Daire Başkanlığı 

programlama ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

i . Toplanan iç ve dış haberlerin yorumlanması ve 

değerlendirilmesi, 

ii . Müsteşarlığın faaliyetlerine esas teşkil edecek 

konu ve olayların incelenmesi ve tanıtma hizmetlerinin genel koor¬ 

dinasyonunun sağlanması, 

iii. Tanıtma hedef ve stratejilerinin belirlenmesine 

yardımcı olmak, 

iv . Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılmasını sağla¬ 

yacak genel ve özel projelerin hazırlanması, 

v . Tanıtma programlarının etkinliğinin tespiti ve 

değerlendirilmesi, 

vi . Değerlendirme çalışmaları için gerektiğinde 

kamuoyu yoklamasında, bulunulması, 

vii. Bakanlıkların basınla ilgili birim sorumluları 

ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının kitle haberleşme araçlarıyla 

olan ilişkilerinde uyum sağlanması, 

viii. Devlet Politikası doğrultusunda ve gerekli görü¬ 

len hususlarda fikir ve görüş üretilmesi, 

ix * Devletin dış politikası doğrultusunda ve ona 

hizmet etmek amacıyla tanıtma yöntem ve tekniklerinin teşkil edil¬ 

mesi, bu konuda önerilerin oluşturulması ve gerekli koordinasyo¬ 

nun sağlanması, ile görevlidir. 
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Dokümantasyon, Uygulama ve Yayın Daire Başkanlığı'nın ise, 

Programlama ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın hazırladığı ça¬ 

lışmaları yayınlamak, açık kaynakları her an hizmete hazır tuta¬ 

bilecek biçimde dökümante etmek gibi görevleri vardır. Programlama 

ve Değerlendirme Daire Başkanlığı teşkilatın beynini oluşturmakta 

ve "görüldüğü gibi ağırlık dış tanıtmaya yönelik olmaktadır. Oysa 

böylesine merkezi bir teşkilatın, devlet-vatandaş ilişkilerini de 

düzenliyebilen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki halkla ilişki¬ 

ler faaliyetlerini yönlendirebilen; onlardan aldığı kamuoyu araştır¬ 

malarının sonuçlarını değerlendirerek Tanıtma Yüksek Koordinasyon 

Kurulu'na iletebilen bir yapıya sahip olması gerekirdi. Kuruluş 
/ 

şemalarında da, kuruluş kararnamelerinde de tanıma fonksiyonuna 

hiç yer verilmemiştir. Ayrıca böyle bir Teşkilatın çalışma şema¬ 

sında kesinlikle iç ve dış hizmetlerin eyn ayrı ele alınması ,tanı m a ve . ta¬ 

nıtma faaliyetlerinin yer alması gereklidir. İç kamuoyuna yapıla¬ 

cak hizmet ve verilecek mesajlar ile dış kamuoyuna verilecek mesaj 

ve götürülecek hizmet çok farklıdır. Ama bu önemli konu dahi göz¬ 

den kaçmış ve şemada ve kararnamede fonksiyonel tek bir daire 

başkanlığı yer almıştır. 

Devlet Tanıtma Teşkilatı'nın kurulmasıyla bu görevleri 

üstlenmiş olan bazı kuruluşlarla da ikileme düşülmüştür. Nitekim 

Teşkilatın görevlerinin büyük bir kısmı Basın Yayın Genel Müdür¬ 

lüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Genel Mü¬ 

dürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanlığı ve 

Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi'nin görevleri ile 

çakışmaktadır. ~ ^ -=* 
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Halen yapılmakta olan kamu yönetimini yeniden düzenleme 

çalışmalarında bu sorunların düzeltileceği ve halkla ilişkiler 

konusunun gerçek yerini alacağı ümit edilmektedir. Bu konu¬ 

nun esası ve ayrıntıları ancak raporun yayınlanmasından sonra or 
‘1 

t^ıya çıkacaktır. 
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN VE STRATEJİLERİNDE HALKLA ÎLÎŞKlLER 

Planlı dönemde strateji, plan ve programlarda halkla iliş¬ 

kilere çeşitli bölümlerde dolaylı ve dolaysız olarak yer veril¬ 

miştir. Ancak yirmi yılı aşkın bir zamanın geçmiş olmasına rağ¬ 

men halkla ilişkiler konusunda istenilen düzeye gelebilecek bir 

temel oluşturulamamıştır. 

Bu bölümde Planlı dönem süreci içerisinde halkla ilişki¬ 

lerin hangi boyutlarda ele alındığı ve bu konuda alınan tedbir¬ 

ler incelenecektir. ' -e •• ~ : < ; 

i . Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

BBYKP stratejisinde, kamu hizmetlerinin teşkilatlanması¬ 

na, ve gerçekleştirilmesine halkın katılımını sağlamak üzere ge¬ 

rekli tedbirlerin alınacağına değinilerek, “Kamu hizmetlerinin 

dağıtılmasında şimdiye kadar takip edilen usul Devlet'in tek ta¬ 

raflı olarak hareketi şeklinde oluşmuştur. Halkın hizmetin teşki¬ 

latlandırılmasına ve yapılmasına katılmasını sağlamak hem yapılan 

işlerin daha başarılı olmasını kolaylaştırır, hem de Devletin yü¬ 

künü hafifletir. Kamu hizmetinin kamu otoriteleri ile halkın bir¬ 

likte çalışmasını gerektiren bir iş olduğu fikrini yerleştirmenin 

ve toplulukların çeşitli meselelerini halletmek üzere bir arada 

hareket ve teşkilatlanmayı teşvik etmenin büyük sosyal faydaları 

vardır." denilmektedir. Demek ki, planlı döneme geçişin başların¬ 

da halk katılımının, halkın desteğinin kazanılmasının kararların 

yürütülmesinde önemli bir etken olduğu kabul edilmiştir. 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, MerkezîHükümet Teş¬ 
kilatının içinde sayısı elliyi bulan kuruluşların, görev dağılı¬ 

mı, yetki karışması, koordinasyon, görev ve yetkiler boş¬ 

luk ve tekerrürleri, Hükümet teşkilatı içindeki yerleri açısın- 
(32) 

dan ele alarak araştırmak konusunda, tedbir getirilmiştir. Yine 

nynı dönemde ana ilkeler tespit edilirken, kamu hizmetlerine a- 

ğırlık .verilmesi gerekliliğine değinilerek, halkın hizmetlere gö¬ 

nüllü olarak katılma isteklerinin teşvik edilerek değerlendirile¬ 

bileceği ve kamu kurum ve kuruluşları ile halkın temas ve işbir¬ 

liğinin gelişmesi ve verimli duruma getirilmesinin sağlanacağı 
V T 4. • n • 4- • ^ belirtilmiştir. 

BBYKP'nda ana ilkelprde halkın katılımına bunu gerçekleş¬ 

tirebilecek yeniden düzenleme çalışmaları içinde yer verilirken, 

yıllık programlarda da bu konu daha ayrıntılı bir biçimde ele 

alınmıştır. Böylece planlı dönemde, 1962 geçiş programında Merke¬ 

zi Hükümet Teşkilatı bünyesinde yapılması kararlaştırılan araştır¬ 

maların kapsamını genişleterek mahalli idareleri de içeren yeni- 
t 

den düzenleme çalışmalarının ilkelerini belirleyecek bir incele¬ 

menin yapılması 1963 yılı programı ile öngörülmüştür. 

Kalkınma toplumsal bir sorundur. Yalnız ekonomik değil, 

sosyal, siyasal ve kültürel boyutları da vardır. Bu nedenle ka¬ 

munun her sektöründe hizmet gören kuruluşların çeşitli halk grup¬ 

ları ile duygu, bilgi, kanaat ve eylem birliğini oluşturmaları 

(il) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,DPT,Ank. ,1963, s.80 
(33) a.g.e. , s.4-04-
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gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi, topyekun kalkınmanın ge¬ 

rekliliğinin halk tarafından anlaşılıp benimsenmesi için etkin 

bir halkla ilişkiler kampanyasına girişilmesi ve teşkilatlanma¬ 

larda bu konuya ağırlık verilmesi ile mümkün olabilecektir. 

1965 programında, halkın katılımını sağlayıcı yöndeki en önem¬ 

li atılım toplum kalkınması fikrinin ortaya çıkmış olmasıdır. Böy- 

lece halkın kendi sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını geliş¬ 

tirmek için gönüllü olarak Devletin bu alanlardaki çabaları ile 

birleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu birleştirmenin sağlanma¬ 

sıyla halk toplulukları ulusun tümüyle kaynaşacak ve ulusal kal¬ 

kınmaya tam olarak katılması gerçekleşebilecektir. 

Toplum kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi için iki ana 

prensip ortaya konmuştur: 

1. Toplumun, kendi yaşama şartlarını geliştirme çabalarına 

gönüllü olarak katılması ve toplumun bu davranışının 

Devlet tarafından teşvik edilmesi; 

2. Halkın kendi işini kendi görmesi, topluluk içinde kar¬ 

şılıklı yardım fikir ve çalışmalarını destekleyecek ve 

daha verimli kılacak hizmetlerin de Devletçe sağlanması. 

Görüldüğü gibi toplum kalkınmasında amaç, halkın bir bü¬ 

tün olarak kalkınmaya katılımının sağlanmasıdır. Bu nedenle yurt 

çapında proje uygulamasına geçilmeden önce pilot proje çalışması 

(34) 1965 Yılı Programı, DPT, Ank. , 
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yapılması kararlaştırılmış ve bu projelerin halk üzerindeki tep¬ 

kilerinin ölçülmesinin araştırılması kararlaştırılmıştır. Bu amaç¬ 

la yerel kuruluşlarla ilişki kurularak, yerel koşullara uygun bir 

toplum kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi için altı pilot pro¬ 

je bölgesi tespit edilmiştir. Toplum kalkınması programlarında 

uygulama alanında öncelikli bakanlıklarla işbirliği yapılarak 

taşra kuruluşlarındaki elemanların hizmetiçi eğitim ve seminer¬ 

lerle eğitilmeleri sağlanmıştır. Bu eğitimlerde toplum kalkınması 

kavramı, çeşitli düzeylerde koordinasyon sorunları ve çözüm yol¬ 

ları,, gerçek ihtiyaçların tespit edilmesi gibi çeşitli konular 

ele alınmıştır. 

Toplum kalkınmasında eğitimin rolü çok büyüktür. Bu sorun 

yalnız sorumlu kamu personelinin değil, aynı zamanda katılımı bek¬ 

lenen halkın sorunudur. Herşeyi Devletten bekleyen, katılım deyin¬ 

ce yalnız siyasi katılımı anlayan toplumun, yönetsel ve-ekonomik 

kararlara katılabilmesi için uzun, planlı ve eğitici bir halkla 

ilişkiler kampanyası gereklidir. Halkın aydınlatılması ve kendin¬ 

de isteme ve yapma ihtiyacını hissedebilmesi için bilinçlenmesi, 

bunun için de eğitilmesi zorunludur. Bu anlayıştan hareket ederek 

toplum kalkınmasında bütün halk gruplarının katılması ve onların 

bu kalkınma hareketinde gönüllü olarak yer almalarını sağlayıcı 

programlar yapılmıştır. Nitekim daha sonraki programlarda da bu 

çabalar arttırılarak devam etmiştir. 

1964- programında idarenin yeniden düzenlenmesi konusunda, 

yönetimin iyileştirilmesi ve personel sorunlarına, dinlenme tesis- 
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lerine ve ulaşım sorunlarının çözümlenmesine kadar çeşitli ay¬ 

rıntılı konulara inilmiş olmasına rağmen, yönetimin halk ile olan 

ilişkilerini iyileştirici, aradaki kopukluğu giderici herhangi 

bir tedbir getirilememiştir. 

ii . İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

Bu plan döneminde konuyla ilgili ne gibi tedbirlerin ge¬ 

tirildiğini incelemeden önce bu planın ilgili gruplarca kabul e- 

dilmesi için yapılmış olan çalışmaların bir kısmına değinilecek¬ 

tir. 

İBYKP'nın hazırlanması için toplanan ÖİK na üniversite, 

bakanlıklar, diğer kamu kurumlan, meslek kuruluşları, işçi ku¬ 

ruluşları ve özel kuruluş temsilcilerinden l^OO'e yakın uzman 

kişiler katılmıştır. Bu komisyonların çalışmaları bitip yayın¬ 

landıktan sonra ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilerek gö¬ 

rüş ve tavsiyeleri alınmıştır. ÖÎK yanısıra yapılan iki kollok- 

yum ile kalkınma konusunda fikir sahibi uzmanların DPT'nin tek¬ 

nik çalışmaları ve genel kalkınma sorunları üzerinde fikirleri de 

alınmıştır. 

Yapılan çalışmaların uluslararası bir toplantıda tartı¬ 

şılıp değerlendirilmesi, çalışmaların uluslararası tecrübelerden 

yararlanılabilmesi için 21-23 R-asım 1966 tarihleri arasında ulus¬ 

lararası bir Kollokyum toplanmıştır. 

Planın yazılmasına ise tüm araştırmalar, tavsiyeler bit¬ 

tikten sonra geçilmiştir. Plan metninin Resmi Gazete'de yayınlan- 
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masından sonra da Plan'm çeşitli kesimlerce tanınması için ta¬ 

nıtıcı bir çok yayın basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. 

İBYKP Hedefleri ve Stratejisinde topyekun kalkınma için 

halkın gönüllü katkısının önemi daha belirgin bir biçimde orta¬ 

ya çıkmıştır. "Kalkınma gayretlerine, milletimizin topyekun ka¬ 

tılması yurt ölçüsünde bir kalkınmanın gerçekleşmesi için şarttır. 

Bu.gaye ile, küçük toplum birimlerinde kalkınma isteklerinin art¬ 

tırılması sağlanacaktır. Fertlerin ve küçük toplum birimlerinin 

teşebbüs arzusunun ve gelişmeye gönüllü olarak katkılarının art¬ 

tırılması istikametinde çalışma programları düzenlenecektir. 

Küçük toplum birimleri ile doğrudan doğruya temas etmek¬ 

te olan kamu teşkilatında toplum kalkınması metoduna uygun ola¬ 

rak değişikliklerin sağlanması, onların önderliği ile halkın u- 

yarılması, eğitilmesi ve teşkilatlanması eğitim yoluyla elde e- 
(35) 

dilecektir,, ' denmiştir. Ayrıca, kamu hizmetlerinden daha iyi so¬ 

nuç alınabilmesi, devletin halkla birlikte çalışmasının yararları 

belirtilmiştir. Halk, kendine devlet tarafından önerilen seçenek¬ 

ler arasından uygununu seçip kuracağı, köy birlikleri, koopera¬ 

tifler ya da dernekler aracılığıyla faaliyetlere katılabilecekti. 

Zamanla bu kuruluşlar Devletin de kendilerini desteklediğini ve 

kendi çabalarıyla'elde ettiklerini gördükçe teşebbüs istekleri 

daha da artacaktı. 

(35) ÎBYKP Hedef ve Stratejileri, DPT, 1968,Ank., s.53 
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Nitekim ÎBYKP'nmda "Küçük Toplum Birimlerinde Teşebbüs 

Gücünün Geliştirilmesi Programları" bölümünde kalkınma çabalarına 

toplumun tümünün gönüllü olarak katılımlarını sağlayıcı ilkeler 

ve politikalar getirilmiştir. "Küçük toplum birimlerine götürü¬ 

len hizmetlerin mahalli sorunları çözmesinde daha etkili ve kısa 

süreli olması ve mahalli kaynaklardan en çok yararlanabilmesi 

için, bu hizmetlerin kalkınma planı ilke ve politikalarının ışı¬ 

ğında küçük toplum birimlerine yakın seviyelerde ve gönüllü ka¬ 

tılan halkla birlikte programlanması ve uygulanması sağlanacak- 

tir"(.3s> 

Görüldüğü gibi IBYKP döneminde de kararların planlanma¬ 

sında ve uygulanmasında ilgili halk gruplarıyla işbirliği yapa¬ 

rak, onlarda teşebbüs gücünü ve Devlet'e güveni pekiştirici, 

halkla kamu yönetimini birbirine yaklaştırıcı, halkın Devlet hiz¬ 

metlerinden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı tedbirler öneril¬ 

miştir. Karşılıklı yardım ve destekli çalışma anlayışının geliş¬ 

tirilmesi gerekliliğine değinilerek "Bu işbirliği ortamı içinde 

milli kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden yapılacak 

işler, kamu desteğiyle mahalli sorunları çözücü, kaynakları ge¬ 

liştirici çeşitli program ve projelerin ele alınması, karşılıklı 

anlayış, yaklaşma ve benimsenmenin geliştirilmesini kapsar" de¬ 

nilmiştir. 

Plan1m Politikalar bölümünde de "Toplum Kalkınması Me- 

(36) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, 1968,Ank. , s.250-253 
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todunun kullanıldığı uygulamalarda, halk katılmasının sağlanmasın¬ 

da kamu idaresinin halkın güvenini kazanması ve bu güveni devam 

ettirmesi önemlidir" denilmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için 

Bakanlık ve kuruluşların halkla işbirliği yapabilmeleri için 

belli mevzuat değişiklikleri yapılacağı belirtilmiştir. 
I 

Ayrıca Plan'da toplum liderlerinin önemi de kabul edilmiş¬ 

tir, Halk'a verilecek eğitimde, çeşitli yayın tekniklerinden ya¬ 

rarlanılabileceği gibi çevresini kolaylıkla etkileyebilecek top¬ 

lum liderlerinden de yararlanılması gerektiği ortaya konmuştur. 

Halkın kendi refahı için düşünülen programların hazırlan¬ 

masına katılmasının teşebbüs gücünü geliştiren başlıca unsur oldu¬ 

ğu 1968 programındaysa belirtilmiş ve gerçekleştirilebilmesi için 
toplum kalkınması metodları uygulanmıştır. Ancak BBYKP döneminde 

ilgili kuruluş ve bakanlıklar arasında yapılması gereken çalışma¬ 

lara yol gösterecek bir düzenin bulunmayışı, toplum kalkınması me¬ 

todunun denendiği çeşitli pilot proje alanlarında farklı sonuçlar 

alınmasına yol açmıştır. ÎBYKP döneminde ise böylesine bir sonuç 

almamak için metod geliştirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bu 

konuyla ilgili tedbirlerden biri, halkta teşebbüs gücünü ve giriş- 

genliği geliştirici yönde çalışmaların bir sisteme kavuşturulması 

için ilgili yerel personele rehberlik yapacak kılavuz ve yönetme¬ 

liklerin hazırlanacağı; halkın bu konuda aydınlatılabilmesi için 

de haberleşme araçlarından ve toplum liderlerinden yararlanılaca¬ 

ğı konusundadır. 

(37)1968 Programı, DPT, Ank. , s. 167 
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1972 programında kamu yönetimini yeniden düzenleme çalış

maları arasında ele alınacak ilkeler arasında halkla ilişkilere 

de yer verilmiş ve bu çalışmaların etkili bir hale getirileceği 

belirtilmiştir. 

Daha önceki bölümlerde ayrıntısıyla anlatılan halkla iliş

kiler faaliyetlerinin uygulanmasıyla toplum kalkınmasına ve küçük 

toplum birimlerinin gelişmesine ilişkin tedbirlerin istenilen bi

çimde gerçekleşmesi mümkün olabilecekti. Ancak halkla ilişkilere, 

sorumlu kişilerce dar bir açıdan bakıldığı için, topyekun kalkın

manın gerçekleşmesinde onun teknik ve yöntemlerine başvurulmamış

tır. 

iii. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da ÖİK toplantıların

dan başka 28 ve 29 Şubat 1972 günleri Uluslararası kollokyum düzen

lenmiştir. Bu kollokyumda yerli ve yabancı uzmanlar üçüncü beş yıl

lık plan modelini tartışmışlardır. Diğer kuruluşların ve uzmanların 

da görüşleri alındıktan sonra basılan planın tanıtılması için rad

yo programları yapılmış, tanıtıcı yayınlar hazırlanmış, ülke ça

pında geziler düzenlenerek planın getirdikleri yerinde anlatılmış, 

fuar ve sergilere katilinmiş ve halkın aydınlatılması sağlanmış

tır. 

ÜBYKP hedef ve stratejisinde halkın katılımını sağlayıcı 

herhangi bir tedbir getirilmemiş ancak kamu yönetiminin işleri 

gerekli nitelikte, hızda ve verimlilikte yürütemediği için kalkm-
(38) 

manın etkin bir aracı olamadığı belirtilmiştir. 
(38) ÜBYKP Hedef ve Stratejisi, DPT.,1972, Ank., s.6 



- 56 -

Ayrıca, önerilen Kamu Kesimi Reformunda bütün kamu kurum ve kuru¬ 

luşlarını içeren, kamu görev, kadro ve personelini bir bütün ola¬ 

rak ele alan düzenlemelerin yapılacağı açıklanmıştır. Bu reformla 

özellikle kamu yöneticisinin yetiştirilmesine ağırlık verilecek, 

kamu yönetiminin kendini sürekli ve sistemli bir biçimde gelişti¬ 

rip, yenileyecek bir düzene kavuşturulması ve bu düzen içerisinde 
(39) 

daha hızlı ve etkin iş görmesi sağlanacaktır. Bir diğer tedbir¬ 

de de kamu hizmetlerinin "sanayileşerek kalkınma" tercihi ile 

Anayasa'nın kişilere tanıdığı sosyal ve ekonomik hakların en iyi 

biçimde bağdaşmasını sağlar nitelikte olduğu esasına dayanılarak 

bütün kamu kuruluşlarının bu esaslar içerisinde hizmet ve kamu ya¬ 

rarı anlayışı ile faaliyetlerini yürütecekleri belirtilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında kamu yönetiminin daha 

önceki planlarda öngörülen etkinlik ve verimlilik düzeyine çıkama¬ 

dığı ?yeni stratejide tespit olunan,hız ve biçimde sanayileşerek 
kalkınma amacının gerisinde kaldığı ortaya konmuştur. Oysaki kamu 

. (AÖ) 
yönetimi bir butun olarak görevlerini sanayileşerek kalkınma 

tercihi ile Anayasa'nm kişilere tanıdığı sosyal ve iktisadi hak¬ 

ları en iyi bağdaştıracak şekilde hızlı, nitelikli ve verimli ola- 
(A1) 

rak görmesi ve kalkınmanın bilinçli bir hızlandırıcısı olmalıdır. 

(39) ÜBYKP Hedef ve Stratejisi, DPT., 1972, Ank. , s.7 

(AO) a.g.e. , s.7 

(A1) Üçüncü Beş *ıllık Kalkınma Planı, DPT., 1972,Ank., s.918 
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Ayrıca Planda halka hizmet konularında belirgin bir yavaşlık ol¬ 

duğu da ortaya konmuştur. Kamu yönetimi görevlerini hızlı, nite¬ 

likli, verimli ve tutumlu yapabilecek; gelişen ve değişen teknolo¬ 

jiye ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir düzeye çıkarılması öne¬ 

rilmiştir. 

ÜBYKP döneminde halkı yönlendirici, teşvik edici, halk- 

kamu işbirliğini gerçekleştirici tedbirlere rastlanamamıştır. Bu 

dönemde bu konu daha çok yüzeysel biçimde ele alınmış ve 1973 yılı 

İcra Planında bu açıklıkla ortaya konmuştur. "Halkla münasebetle¬ 

ri, uygulamanın etkinliğini arttıracak ve halkla en iyi şekilde 

hizmet sağlayacak biçimde düzenlemek amacıyla, halkın idare ile 

temasa geldiği konuların başlıcaları (doğum, ölüm, evlenme, nüfus, 

miras, tapu vs.)nm bir envanteri yapılarak, başitleştirme çalışma¬ 

ları yapılacaktır " denilmekte ve halkla ilişkilerin bu şekilde 

düzenlenebileceğine inanılmaktadır. 
t ' 

iv.. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı daha önceki planlar gibi 

çeşitli temsilcilerin yer aldığı ÖİK nca hazırlanmış, çalışmalar 

yapılmış ancak plan taslağı son şeklini almadan çeşitli meslek ku¬ 

ruluşları ve bilim adamları ile tanıtma ve danışma toplantıları 

yapılarak onların görüşlerine başvurulmuştur. Planda doğrudan doğ¬ 

ruya ilgili olan çeşitli çevreler ve kuruluşların plan taslağı 

'etrafında bir işbirliği oluşturması amaçlanan bu toplantılarda, 

katılanların görüşleri alınarak değerlendirmeye tutulmuştur. 

DBYKP Hedef ve Stratejisinde, halk katılımı Toplumsal 

DPT 
S ’■ TSîîf ,pfi0EO 0Ö3 



- 58 -

Amaçlar bölümünde ayrı bir madde olarak ele alınmış ve Demokra¬ 

sinin gereği olan katılımı, yetki ve sorumluluk dağılımını yaygın¬ 

laştırıp etkinleştiren, hızlı ve sağlıklı gelişme gereksinmeleri¬ 

ne uygun bir toplum yapısı ve kamu yönetimi oluşturmak" amaç edi¬ 

nilmiştir. Böylelikle daha önceki pl-an dönemlerinde, toplumsal 

kalkınmayı, tasarruf arttırmayı, küçük toplum birimlerinin topyekun 

kalkınmaya katılımlarını sağlamak amacıyla halkın desteği ve katı¬ 

lımı istenirken; bu plan döneminde bu katılımın bir demokrasi ge¬ 

reği olduğu vurgulanmaktadır. 

DBYKP döneminde yine kamu kuruluşlarının yeniden düzenle¬ 

me çalışmalarına yer verilmiş ve şimdiye kadar yapılan araştırma¬ 

lardan olumlu sonuçlar elde edilemediği açıklanmıştır. Halka hiz¬ 

met götüren kuruluşlardaki bürokratik yazışmaların hafifletilece¬ 

ği böylece bu kuruluşların daha etkin çalışan birimler haline geti¬ 

rileceği belirtilmiştir. Nüfus, tapu, gümrük vs. gibi konulardaki 

mevzuat ve bunların uygulama düzeni basitleştirilerek halkın bil¬ 

gisine sunulacağı ve kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler konusuna 

özel bir önem verilmesinin sağlanacağı açıklanmıştır. 

DBYKP son uygulama dilimi olan 1983 programında Tanıtma ve 

Kamuoyunu Aydınlatma ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Bu bölüm¬ 

de iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması ağırlık kazanmıştır. Böyle¬ 

ce ilk kez bu konu bağımsız olarak eksik de olsa programa girmiş 

bulunmaktadır. Nitekim çeşitli tanıtma faaliyetlerinin yer aldığı 

bu bölümde 1982 yılında kurulan Devlet Tanıtma Teşkilatının diğer 

kuruluşların halkla ilişkiler birimleri ile işbirliği ve koordi- 
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nasyon içerisinde çalışacakları da belirtilmiştir. 

v . Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatma ÖİK 

1983 programında yer alan Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatma 

konusu Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ara¬ 

sında da yer almış ve dört alt komisyondan oluşan bir özel ihti¬ 

sas .komisyonu toplanmıştır. 

Bu komisyonda konunun tanımlanması ve tarihçesi; hedef 

gruplar; karşılaşılan çeşitli mevzuat ve uygulama sorunları yetki¬ 

li uzmanlar tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca uygulana¬ 

cak tanıtma politikası ve hedefleri belirlenmiş, bu konularda ya¬ 

pıcı çeşitli tedbirler getirilmiştir. 



V . SONUÇ ve ÖNERİLER : 

Bu Bölüme kadar halkla ilişkilerin ne olduğu yakın kav¬ 

ramlarla ilişkisi, yöneten-yönetilen ilişkilerini iyileştirici-ro¬ 

lü; Türkiye'deki gelişmesi ve Planlarda ele almış Biçimleri ince¬ 

lenmiştir. Bu çalışmada ortaya konduğu giBi, Türkiyede halkla iliş¬ 

kiler alanında çeşitli idari düzenlemeler yapılmış, İdarî düzenle¬ 

me raporlarında bu konuda yapıcı öneriler getirilmiş olmasına rağ¬ 

men konu amaçlanan düzeye ulaşamamış ve konunun temeli olan tanıma 

ve tanıtmaya Birlikte yer veren Bir sistem oluşturulamamıştır» Ku- 

ruluşda var olan hakla ilişkiler birimleri vitrin görünümünü ver¬ 

mekten öteye gidememiş, halkın görüş ve düşüncelerini, tepkilerini, 

ihtiyaçlarını araştırarak karar merciine bildirme görevi hiç dik¬ 

kate alınmamıştıro Bunun bir nedeni kavramın yanlış ve eksik algı¬ 

lanmasından ortaya çıktığı gibi, bir diğer nedeni de plan ve prog¬ 

ramlarda bu çok önemli konu ele alınmayıp halkın katılımını sağla¬ 

yıcı, kamu kurum ve kuruluşlarını'bağlayıcı tedbirlerin getirilme¬ 

miş olmasıdır. Zaman zaman kişilere Bağlı olarak halkla ilişkile¬ 

re ağırlık verilmiş, ancak yine de sistem tam anlamıyla yerleşme¬ 

miştir. Bu sistemin yerleşebilmesi, çeşitli önlemlerin yanısıra 

yönetim düzeyinin her kademesinde bulunan kişilerin, bu konunun 

önemini idrak etmesi ve buna inanması ile mümkün olabilecektir. 

Halkı aydınlatma, onun fikir ve düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve 

tepkilerini dikkate alma gereği yönetim kadrosunda oluşmadıkça, 

hiçbir tedbir halkla ilişkilerin amaçlanan düzeye gelmesini sağ¬ 

layamaz . 
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Herşeye rağmen, şimdiye kadar yazılanların ışığında halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için 

aşağıdaki tedbirler önerilebilir: 

TEDBİRLER C r K- 

1- Kamu yönetimi, kamu yararı ve halkın gerçek ihtiyaçla¬ 

rını karşılamak amacıyla hizmet verdiğinden, aldığı kararları bu 

ihtiyaçlara ters düşmeyecek ve onlara cevap verecek biçimde plan- 
a 

layıp uygulamak zorundadır* Bu da yöneten ile yönetilen arasında 

kurulacak olan çift yönlü akım ile mümkün olabilecektir. Böylece 

halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak yönetimle ilgili fa¬ 

aliyetlerden halkı haberdar etmek; halkın yönetimin kararlarına gös¬ 

terdiği tepkileri, görüş ve düşüncelerini tespit ederek, bu bilgi¬ 

lerin ışığında kararları tekrar gözden geçirerek istenilen biçime 

gelmesini sağlamak imkanı bulunmuş olacaktır. Yönetim,kararlarını 

uygulama öncesinde ve sonrasında yönetilenin düşüncelerine başvu¬ 

rur, aksaklıkları giderir, olumlu olanları devam ettirirse; faali¬ 

yetlerinden onları haberdar eder, hizmet götürüşündeki aksaklıkların 

nedenlerini açık ve doğru olarak anlatırsa halkın güvenini ve des¬ 

teğini kazanacaktır. 

Bu nedenle; yöneten-yönetilen ilişkilerinin sağlıklı bi¬ 

çimde oluşması için yönetilenden kaynaklanacak dilekler,şikayet 

ler ve öneriler tespit edilmeli, yönetenin de faaliyetlerinden 

halkı doğru ve anlaşılır bir dille haberdar etmesini sağlayabi¬ 

lecek çift yönlü akıma işlerlik kazandırmalı, Valiliklerde, kamu 

kurum ve kuruluşlarındaki halkla ilişkiler birimlerinin bu anlam¬ 

da görev yapmaları gerçekleştirilnelidir. 
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Halkla ilişkiler birimleri, yönetileni aydınlatma, dü¬ 

şünce istek ve tepkilerini yönetime aktarma görevlerini yerine ge¬ 

tirebilecek, halkla ilişkiler faaliyetlerinin tanıtma ve tanıma ev¬ 

relerine birlikte yer verilmesini sağlayacak sisteme kavuşturul- 

malıdır,, 

2- Kararların planlanmasında ve uygulanmasında, yönetimin 

ilgili halk gruplarıyla işbirliği yapmasının, onların girişim gü¬ 

cünü ve yönetime güvenini kuvvetlendireceği gözönünde tutularak; 

bu konunun uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle yöneten 

ve yönetilen bu konularda bilinçlendirilmen i halk,sesini duyabil- 

diğinde ne kadar etkili olabildiğini bilmeli] yöneten de halkın 

düşünce ve fikirlerine ihtiyacı olduğunu hissedebilmelidir. Halkla 

ilişkiler alanında görev yapacak kişilerin de konularında uzmanlaş¬ 

mış kişiler arasından seçilmesine özen gösterilmelidir. 

3- Halkla ilişkiler çalışmalarının etkinliğinin temel şar¬ 

tı, hedef grupların tanımlanması, özelliklerinin ortaya konmasıdır. 

Geri beslenme ölçülmedikçe, hitap edilen kitlelerin ekonomik,sos¬ 

yal ve kültürel özellikleri tespit edilmedikçe halkla ilişkiler 

faaliyetleri tek yönlü ve raslantılara bağlı çalışmalar olarak 

kalır. Bu nedenle araştırmalara yer verilmeli, gerekli durumlar¬ 

da halkla ilişkiler birimlerinin üniversite ve mevcut araştırma 

kurumlarıyla işbirliği içinde bu faaliyetlerini sürdürmeleri sağ¬ 

lanmalıdır . 

4- TV'nin tanıtma,aydınlatma ve eğitim konusundaki rolü¬ 

nün ağırlığı göz önünde tutularak, bölge TV Terinin kurulması ve 
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yöresel haber ve programların kendi bölgelerinde yer alınası sağ- 
' 4- ■   
lanmalıdır. Radyolarda bölgesel yayınlara ağırlık verilmişolrnası- 

n§.._.r.ağmen TT’nin tek kanal olması bazı aksaklıklara neden olmakta¬ 

dır^ Bir bölge halkını ilgilendiren aydınlatıcı ya da eğitici bil¬ 
giler diğer bölge insanlarını ilgilendirmeyebilir. Bu nedenle böl¬ 

gelere göre aydınlatıcı, yöre halkına hitap eden haber ve program¬ 

ların yer alabileceği bir bölge televizyonunun kurulması ya da 

böyle programların hazırlanarak 'paket programlar' halinde genel 

yayın saatinden önce yayınlanması sağlanmalıdır„ 
♦ 

5- İçkamuoyunu aydınlatmada Anadolu Basınının önemi büyüktür. 

Ancak bugünkü durumlarıyla aydınlatıcı ve eğitici görevlerini ye¬ 

rine getirememektedirler. Bu nedenle Yerel Basın teşvik edilerek, 

kamuoyunu aydınlatıcı ve onların seslerini Yönetime duyurabilen 

organlar haline getirilmelerine çalışılmalıdır. 

6- İç ve dış kamuoyunu aydınlatmak, devletin faaliyetle¬ 

rinden halkı hah rdar etmek, kalkınma çabalarına v andaşın katı¬ 

lımını sağlarım cıyla ve tanıtma ' ..nda bütünlüğü 

ile görev ve soı sulukların belli bir moordinu^wii içerisinde 

yürütülmesi için kurulan Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, eksik 

birimlerle göreve başlamıştır. İç ve dış kamuoyuna verilecek me¬ 

saj ve izlenecek politikalar farklı iken, bünyesinde bu ayırım 

yer almamış, faaliyetlerin tek başkanlık içerisinden yürütülmesi 

uygun görülmüştür. Ayrıca halkla ilişkilerin 'tanıma' evresine 

yer verilmemiş, sadece mesaj ileten bir kuruluş olarak planlanmış¬ 

tır. Bu nedenle bünyesinde değişiklik yapılarak, iç ve dış faali¬ 

yetleri ayıran, tanıtma/aydınlatmanın yanında tanıma fonksiyonuna 
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ve araştırmaya ağırlık verecek bir düzenleme yapılmalıdır.x 

7- Devlet Tanıtma Teşkilatı'nm bir alt kuruluşu olan 

Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu her yıl, bir önceki yılın faa¬ 

liyetlerini gözden geçirerek gelecek yıla ait Devletin tanıtma 

hedeflerini ve programını belirler. Böylece Türkiye'nin iç ve dış 

tanıtmasının genel planı çizilmiş olur, Ancak bu kurulun asıl üye¬ 

leri arasında, özellikle kamuoyunu aydınlatma ve tanıtma hedefle¬ 

rinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek bakanlıkların yer al¬ 

mayışı, konunun eksik ele alındığını göstermektedir. Eğitim, sağlık, 

malîye sosyal güvenlik, tarım, enerji ve ulaşımla ilgili temsilci¬ 

lerin kurulda aslî üyelerin arasında yer almayışı, kamuoyunun il¬ 

gili konularda aydınlatılmasını ve bilgi sahibi olmasını sağlaya¬ 

cak faaliyetleri aksatacaktır. Bu kurulun tespit edeceği hedefler 

içerisinde Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, diğer ilgili kuruluş¬ 

larla birlikte görevini yürüteceğine göre eksik plan uygulayacak¬ 

tır. Bu nedenle TYKK, çalışmalarında özellikle iç kamuoyuna yöne¬ 

lik faaliyetlerin hedeflerini gerçekçi ve yapıcı bir biçimde tes¬ 

pit edebilmesi için, konuya doğrudan hizmet götüren Bakanlıkların da 

aslî üyeler arasında yer almasını sağlayıcı düzenlemeler yapılma¬ 

lıdır. (Ör.Milli Eğ.Bak.,Çalışma Bak.,Sosyal Güvenlik Bak., Sağ¬ 

lık Bak.,Tarım Bak.,Maliye Bak.,Ulaştırma Bak., v.s.)X 

8- Devlet Tanıtma Teşkilatının kurulmasıyla tanıtma, aydın¬ 

latma halkla ilişkiler gibi görevleri üstlenen bazı kuruluşlarla 

ikileme düşüşünülmüş tür .Nitekim Teşkilatın görevleri Basın fayın 

Genel Mdl. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pazarlama Gn.Mdl., Dışiş¬ 

leri bakanlığı Enformasyon Daire Bşkl. ve Başbakanlık Basın ve 
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Halkla İlişkiler Dairesinin görevleri ile çakışmaktadır. Bu neden¬ 

le, halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili yürürlükte bulunan 

mevzuat gözden geçirilerek, ikilemler ve çelişkiler ortadan kaldı¬ 

rılmalı; bu kodludaki hizmet bütünlüğü, görev ve sorumluluk denge¬ 
si sağlanmalı ve kuruluşların etkin bir koordinasyon içinde çalış- 

masını sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

'9- Etkili bir halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanması 

ile, kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması sırasın¬ 

da, bölgelerin ekonomik ve sosyal durumları ve ihtiyaçları daha 

gerçekçi biçimde ortaya konulabilecektir. Böylece, toplumun gerçek 

ihtiyaçlarına yönelik plan ve programların yapılabilmesi gerçekle¬ 

şebilecektir. Hazırlanan plan ve programların uygulanması sırasın¬ 

da istenilen hedeflere ulaşabilmesi için ilgililerce tasvip görme¬ 

si ve benimsenmesi gereklidir. Ancak benimsenen ve olur gören proje 

ve kararlara ilgililerin gönüllü katılımları ve desteği sağlanabi¬ 

lir. Bu nedenle, plan ve programlarda yer alacak tedbirlerle halkla 

ilişkiler faaliyetlerine işlerlik kazandırılacak olursa, halkın 

gönüllü katılımları sağlanmış, kaynak temini güçlüklerine de çözüm 

getirilmiş olacaktır. 

X Not: Bu çalışma hazırlandığında henüz kamu yönetimini yeniden 

düzenleme çalışmaları sona ermemiştir. Bu eksikliklerin reorgani- 

zasyon sırasında ortadan kaldırılacağı ümit edilmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study I have tried to point out what is public 

relations, it's functions, the tools it uses, the differences 

betw een advertising, propaganda and information; the growth in 

public relation fields; it's role and importance in public admi¬ 

nistration. How it is accepted through out the world and how it 

is in Turkey are also mentioned in the study. Although it's func¬ 

tions are clearly defined and fully accepted in foreign countries, 

there are still misunderstandings of functions and definitions 

of public relations in Turkey. Especially the two-way communica¬ 

tion is not taken to consideration in practice. Therefore, maybe 

this study will be a help to the implementation of public rela¬ 

tions in public administration. 

In the first part of the study, after giving several defi¬ 

nitions of PR,the steps and the tools it uses, the differences 

between propaganda, advertising and information are also pointed 

out. Then, the evolution of public relations as a science is gi¬ 

ven in chronological order. 

The importance and role of PR in the public administration, 

how it ought to be held, what sort of favours will it bring to ad¬ 

ministration, how it would be accepted as a policy is mentioned in 

the second part. 

The third part gives out some knowledge about how it is 

accepted as a policy in Turkey.What sort of administrative and 

legal measures have been taken to clear out it's functions also 

took part int the same part. 
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Public relation policies in the five year plans and annual 

programmes are pointed out in the fourth part. 

At the last part of the study some measures s are given 

to adjust the implementation techniques of Public Relations. 
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