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Özet 

Halkla iliþkiler, özel ya da kamu kurum/kuruluþlarýn belirlenmiþ hedef kitlelerini etkilemek için hazýrlanmýþ planlý, inandýrýcý bir
iletiþim çabasý ve yönetim fonksiyonudur. Halkla iliþkiler iþlevini sürdürdüðü kurum ile kurumun hedef kitleleri arasýnda çift yönlü
bir iletiþim kurarak karþýlýklý anlayýþýn, kabul görmenin, iþbirliðinin saðlanýp sürdürülmesine yardým eder ve bilgi akýþýný saðlar.
Halkla iliþkiler, bir yönetim iþlevi olarak kurumun amaçlarýnýn ve felsefesinin tanýmlanmasý, kurum kültürünün çalýþanlara iletilme-
si, çalýþanlara yönelik düzenlenecek olan birtakým eðitim ve organizasyonlarla geliþimin saðlanmasý, gerekli noktalarda örgütsel deðiþ-
menin gerçekleþtirilmesi için gerekli verilerin toplanmasý ve çalýþmalarýn yapýlmasý görevlerini üstlenmektedir. Ayrýca örgütsel karar-
larý kamuya aktarma iþlevini yerine getirerek kamunun tepkilerini alan ve bu doðrultuda gerekli revizyonlara giderek yeni projeler
hazýrlayan halkla iliþkiler biriminin, tüm bu iþlevleri yerine getirip yönetime maksimum katkýyý saðlayabilmesi alanýndaki her türlü
yeniliði ve geliþmeyi takip etmesine baðlýdýr.  

Yeni iletiþim teknolojileri bireyler ve toplumlar kadar kurumlarýn iletiþim modelleri üzerinde deðiþikliklerin ve geliþimlerin yaþan-
masýna neden olmuþtur. Þüphesiz ki yeni teknolojilerin, iletiþim alanýndaki yansýmalarý halkla iliþkiler birimlerini de etkilemiþtir. Özel-
likle de bu teknolojilerden biri olan Internet, halkla iliþkiler açýsýndan giderek daha fazla önem arz etmektedir. 

Tanýma ve tanýtma tekniklerinde Internet çeþitli þekillerde kullanýlmaktadýr. Kurumsal web siteleri oluþturmak, sohbet odalarý ve
forumlar aracýlýðý ile hedef kitlenin görüþlerini anlamak, e-posta ve oluþturulan kullanýcý gruplarý ile hedef kitlenin geri bildirimlerini
almak ve çift yönlü hýzlý bir iletiþim saðlamak, e-mülakatlar, anketler ve çeþitli çevrim-içi araþtýrmalarý tanýma yöntemleri içerisinde
kullanmak ve veri tabanlarý oluþturmak bunlarýn baþlýcalarýdýr.

Bu çalýþmada yeni iletiþim teknolojileri, bu teknolojilerin halkla iliþkiler açýsýndan önemi ve özellikle de Internet’in halkla iliþkiler
alanýndaki yansýmalarý ve yeri teorik olarak incelenecektir. Çalýþmanýn alan araþtýrmasý kýsmýnda ise, Ýzmir'de bulunan ve rastgele
örneklem yöntemi ile belirlenecek büyük ölçekli özel iþletmelerin, halkla iliþkiler çalýþmalarýnda Internet’i kullanýp kullanmadýðý sorgu-
lanacak ve de Internet’ten ne derecede ve hangi alanlarda yararlandýðý anket yöntemi ile ortaya konmaya çalýþýlacaktýr.
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1. GÝRÝÞ 

Dünyadaki ekonomik, sosyal, politik,
teknolojik alanlardaki deðiþim ve geliþmeler
iþletmelerin pazarlara ve tüketiciye bakýþ
açýsýný deðiþtirmiþtir. Günümüzde oluþan küre-
sel pazarlarda ve yeni iletiþim teknolojilerinde
yaþanan geliþmeler, hedef kitlelerin birden çok
seçeneðe bir arada ulaþmasýný saðlamaktadýr.
Teknolojinin geliþmesi ve yeni iletiþim teknolo-
jilerinin kullanýlmasýyla birlikte küresel reka-
bet, bilgi toplumu ve e-süreç gibi yeni kavram
ve yaklaþýmlar gündeme gelmiþtir. Tüm bu
geliþmelere paralel olarak, iþletmelerin müþte-
rileriyle kurduklarý her tür iletiþimde Internet
merkezli iletiþim teknolojileri etkin olmaya
baþlamýþtýr. Yeni iletiþim teknolojileri, iþlet-
melerin halkla iliþkiler süreçlerinde de kendini
çeþitli þekillerde göstermekte ve bu teknoloji-
lerin etkisi gün geçtikçe artmaktadýr. 

Dünyada olduðu gibi, ülkemizde de
Internet kullanýcýlarýnýn sayýsý gün geçtikçe
daha hýzlý bir þekilde artýþ göstermektedir. Ýþlet-
meler, ayakta kalabilmek için yenilikleri takip
etmek ve bu yenilikleri kendilerine uyarlamak
durumundadýr. Ýþletmelerin hedef kitlelere
mesajlarýný iletebilecekleri mecralarýn sayýsý
hýzla artarken, hedef kitlenin hizmet ya da ürün
alacaðý iþletmeler de ayný hýzla artmaktadýr.
Hedef kitlenin birçok alternatif arasýndan ürün
veya hizmet almak için tercih edeceði iþletme,
farklýlýðýný ortaya koymak ve hatta rekabetçi
fark avantajý yaratmak durumundadýr. Bu
nedenle, reklam faaliyetleri, halkla iliþkiler
faaliyetleri ve bu alanda kullanýlan yönetim
stratejileri büyük önem taþýr. 

Deðiþim sürecinde ortaya çýkan teknolojik
geliþmeler, halkla iliþkiler modelleri ve uygula-
malarýnda da yeni yaklaþýmlarýn benimsenme-
sine neden olmuþtur. Geleneksel pazarlama
yaklaþýmlarý günümüzde hâlâ kullanýlmak-
tadýr, ancak artan rekabet ortamýnda etkisini
yitirmeye baþlamýþtýr. Bu nedenle, geleneksel
pazarlama yaklaþýmlarýnýn yeni teknolojilerle
entegrasyonun saðlanmasý gerekmektedir.
Ýþletmeler ancak bu þekilde içinde bulunduðu
küresel pazarda baþarý saðlayabilir. Ýþlet-
melerin halkla iliþkiler çalýþmalarý için de ayný

durum geçerlidir. Dolayýsýyla bir tanýma ve
tanýtma aracý olarak internetin önemi yadsýna-
maz. Yeni iletiþim teknolojileri ve özellikle
Internet, müþteriler ile hýzlý kesintisiz iletiþim
kurmak; hedef kitlelere iliþkin bilgiler edinip
veri tabanlarý oluþturmak; kurum, ürün ve
hizmetlerin hedef kitleler tarafýndan tanýn-
masýný saðlamak ve tanýnma oranýný yükselt-
mek; tanýtým çabalarýný daha az maliyetle, hýzlý
ve güvenilir bir þekilde yürütmek; olumlu fikir
virüsleri yaratmak ve bunlarý etkili bir biçimde
kullanmak; kuruma, ürüne ve hizmete yönelik
meydana gelen geliþmeler ve yenilikler hakkýn-
da hedef kitleleri bilgilendirmek; karþýlaþýla-
bilecek krizlerde gerekli önlemleri almak ve
krizin doðru bir þekilde yönetilmesine yardým-
cý olmak; kurum imajýný pekiþtirmek ve bu
konuda çalýþmalar yapmak; medyayla iliþkileri
hýzlý ve sürekli iletiþim çerçevesinde
sürdürmek gibi pek çok konuda halkla iliþkiler
alanýnda avantajlar saðlamýþtýr.

1.1. Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet
Kullanýmý

Yeni iletiþim teknolojilerinin geliþmesi, hem
hedef kitleler hem de iþletmeler açýsýndan
büyük etkiler yaratmýþtýr. Son yýllarda özellikle
teknolojik alanda yaþanan geliþmeler, küre-
selleþmenin etkilerini artýrýrken, küresel
pazarlarýn oluþmasýný, iþletmelerin ulaþabile-
ceði hedef kitlelerin sayýsýnýn artmasýný
saðlamýþtýr. Ayný zamanda yeni iletiþim
teknolojileri, hedef kitlelere, birçok seçeneði bir
arada bulabilecekleri ve kýsa süre içerisinde
kurum, ürün ya da hizmet hakkýnda bilgi
edinebilecekleri bir ortam sunmaktadýr. Tüm
bu geliþmeler alýndýðýnda, yeni iletiþim
teknolojilerinin iþ dünyasý üzerinde yarattýðý
etkiler gözardý edilemez. Yeni iletiþim teknolo-
jilerinin geliþmesi ile iþ dünyasýndaki yönetim
stratejileri, çalýþma þekilleri ve çalýþan profilleri
de deðiþiklik göstermeye baþlamýþtýr. Küresel
pazarlarda iþletmelerin ayakta kalabilmeleri ve
baþarýlý olabilmeleri için dinamik, yenilikçi ve
deðiþken bir yapýya sahip olmalarý, yenilikleri
ve geliþmeleri takip etmeleri gerekmektedir.
Yeni iletiþim teknolojileri ile birlikte yönetim,
pazarlama, reklam, müþteri iliþkileri, halkla
iliþkiler, tanýtým, iletiþim, iþ yapma süreçleri,
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þekilleri ve stratejileri gibi pek çok kavramýn
içeriði ve formatý deðiþmiþtir. Ýþletmeler açýsýn-
dan bakýldýðýnda ise müþterilere kaliteli, hýzlý
ve sýnýrsýz hizmet sunma anlayýþý daha çok
önem kazanmýþtýr. Günümüzde iþletmeler
kitlesel üretim yapmanýn yanýnda bireye ya da
hedef kitle gruplarýna özel üretimler yaparak
da rekabette avantaj yaratmak yoluna gitmek-
tedir. Ayrýca kurumu hedef kitlelerine tanýt-
mak, kurum imajýný güçlendirmek için birçok
çalýþma yapmaktadýr. Süreklilik için, iç ve dýþ
hedef kitlelerin iþletmeye baðlýlýðýný saðlaya-
bilmek, iþletme çalýþanlarý ve müþterilerle
iþletme arasýnda ekonomik baðlýlýðýn yanýnda
duygusal baðlýlýk oluþturmak önemlidir. Bu
doðrultuda iþletmelerin halkla iliþkiler birim-
leri, yönetime en büyük desteði saðlar. 

Halkla iliþkiler, bir giriþimin, kamu ya da
özel sektörde faaliyet gösteren bir iþletmenin,
temasta bulunduðu veya bulunabileceði kim-
selerin anlayýþ, sempati ve desteðini elde etmek
ve devam ettirmek için gerçekleþtirdiði sürekli
ve örgütlenmiþ bir yönetim görevidir.[1]

Yönetsel boyutu ile dikkate aldýðýmýzda ise
halkla iliþkiler, örgütlerin amaçlarýna ulaþa-
bilmeleri için belirlemiþ olduklarý hedef kitlenin
istek, beklenti ve gereksinimleri doðrultusun-
da, çevrenin destek ve güvenini saðlamak,
olumlu bir imaj oluþturmak için fiziki ve insani
kaynaklarýn birbiriyle uyumlu ve etkin kul-
lanýmlarýnýn saðlanmasý amacýyla gerçekleþti-
rilen planlý, programlý çalýþmalar adýna karar
alma ve uygulama sürecidir.[2] 

Bugün halkla iliþkiler denildiðinde, danýþ-
manlýktan araþtýrmaya, medya ile iliþkilerden
kurum içi iletiþime, kamuyla ve topluluklarla
iletiþimden aktivite yönetimine, finansal ve
endüstriyel iliþkilerden pazarlama iletiþimine
kadar sayýsýz alan karþýmýza çýkmaktadýr.
Böylesi bir çeþitlenme ve geniþlemenin kilit
noktasý dikkate alýndýðýnda ise Internet hem
deðiþimin yönlendiricisi hem de geliþimin
destekleyici gücü olarak karþýmýza çýkmak-
tadýr. Diðer bir deyiþle, halkla iliþkiler faaliyet-
lerinin deðiþen çehresi nedeniyle çevresi de her
geçen gün geniþlemekte ve böylesi geniþ bir
çevreye hýzlý ve etkin bilgi aktarýmýnýn saðlan-
masýnda da Internet, en yoðun tercih edilen

araçlardan biri olmaktadýr. Öte yandan deðiþi-
mi, saðladýðý sýnýrsýz bilgi akýþý olanaðý ile
destekleyen Internet, halkla iliþkiler faaliyet-
lerinde bugün için kullanýlmasý zorunlu bir
ortam olmaktadýr.[3] Gerek çalýþanlarýn
yönetilmesinde, gerekse projelerin planlan-
masý, uygulanmasý ve yönetilmesinde Internet
günümüzde sýklýkla kullanýlan bir araç halini
almýþtýr. Bilgi teknolojilerinin iþleyebilmesi için
üç sistem gerekmektedir: Pazarlama iletiþimi
karmasýnýn tüm elemanlarýna uygulama alaný
sunan internet, örgüt çalýþanlarýnýn birbirleriyle
baðlantý kurmalarýný saðlayan intranet ve de
örgütün tedarikçi ve perakendecilerle baðlantý
kurmasýný saðlayan ve bir iletiþim þebekesi
oluþturan ‘Extranet’ bütünsel bir bakýþ açýsýyla
kullanýlmalý [4] ve halkla iliþkilerin iki temel
fonksiyonu olan tanýma ve tanýtma çabalarý ile
bütünleþtirilmelidir. 

Gerek kurum içinde gerekse kurum dýþýnda
bu fonksiyonlarýn gerçekleþtirilmesinde yeni
iletiþim teknolojilerinin kullanýmý gün geçtikçe
artmaktadýr. Halkla iliþkiler birimleri, tanýma
ve tanýtma fonksiyonlarýný yerine getirirken bu
teknolojilerin sunduðu olanaklarý deðer-
lendirmektedir. Bu olanaklar: web sitesi oluþ-
turmak; Intranet, Extranet, web servis, tele kon-
ferans vb. sistemleri kullanmak; sohbet odalarý
ve forumlar oluþturmak; e-anketler ve 
e-mülakatlar düzenlemek; elektronik posta
hizmetinden faydalanmak; e-reklamlar, e-ma-
gazinler, e-gazeteler yayýnlamak; çevrim-içi
televizyon ve radyo yayýnlarý yapmak þeklinde
sýralanabilir. 

1.1.1. Halkla Ýliþkilerin Tanýma
Fonksiyonu ve Internet

Ýþletmelerin halkla iliþkiler birimleri, gerek
kurum içinde gerekse kurum dýþýnda tanýma
fonksiyonunu yerine getirirken yeni iletiþim
teknolojilerinden faydalanmaktadýr.  

Halkla iliþkilerin tanýma fonksiyonu
içerisinde yer alan tanýma yöntemlerini
kamuoyu araþtýrmalarý, pazar araþtýrmalarý, þir-
ket içi toplantýlar, bayi toplantýlarý, teknik
servis toplantýlarý, arama konferanslarý, basýný
izleme, þirkete iliþkin bilgilerin araþtýrýlmasý
temel baþlýklarý altýnda toplayabiliriz. 
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Kurum içi çalýþmalarda, çalýþanlara iliþkin
süreçlerin takip edilmesine, iþletmenin iç müþ-
terileri olan çalýþanlarýn istek ve beklentilerinin
belirlenmesine, performanslarýnýn ölçümlen-
mesine, iþletme yönetim sürecinde alýnacak
çeþitli kararlara çalýþanlarýn katýlýmýn saðlan-
masýna, bayilere ve þubelere iliþkin bilgilerin
elde edilmesine iliþkin süreçlerde iþletmeler iç
müþterilerini tanýmak için yeni iletiþim teknolo-
jilerinden faydalanmaktadýr. Kurum içinde
oluþturulan að sistemleri ile çalýþanlara yönelik
çeþitli anketlerin ve araþtýrmalarýn düzenlen-
mesi mümkündür. Oluþturulan að sistemleri ile
kurum içi iletiþimin daha hýzlý olmasý saðla-
narak, birimlere ve çalýþanlara iliþkin deðiþik-
liklerin anýnda takip edilebilmesi, birim yöneti-
cileri arasýnda bilgi alýþveriþinin kolaylýkla
yapýlabilmesi, insan kaynaklarý departman-
larýnýn geliþmeleri hýzlý bir þekilde takip ede-
bilmesi saðlanmaktadýr. Ayný zamanda bu að
sistemleri, kurum dýþýnda oluþturulan ofisler ve
bayiler ile iletiþimi kolaylaþtýrýrken, yönetici-
lerin dýþ ofis ve bayilikleri takip etmesini de
kolaylaþtýrmaktadýr. Tüm bu unsurlar ise,
yönetim sürecinde alýnacak kurumsal kararlar
için bir bilgi havuzu oluþturmaktadýr.  

Kurum dýþý çalýþmalarda, tanýma fonksi-
yonun temelini týpký kurum içindeki gibi
araþtýrma unsuru oluþturmaktadýr. Araþtýrma
ve bilgi toplama çalýþmalarý, halkla iliþkiler 
programlarýnýn yürütülmesinde ve bu 
programlardan baþarýlý sonuçlar elde
edilmesinde önemli rol oynamaktadýr. Gerek
kurum içindeki hedef kitleye, gerekse kurum
dýþýndaki hedef kitleye kýsacasý tüm paydaþlara
ulaþmada ve onlar üzerinde istenen etkiyi yarat-
mada araþtýrma çok önemli bir yere sahiptir.

Ýþletmenin, içinde bulunduðu pazar
ortamýný kontrol altýnda tutabilmesi, hedef
kitlelerine yönelik sunacaðý ürün ve hizmetleri
doðru bir biçimde konumlandýrabilmesi ve tüm
hedef kitleler üzerinde güvenilir bir etki yarata-
bilmesi için faaliyetlerini, yönetim ve üretim
stratejilerini araþtýrmalar sonucu elde ettiði bil-
giler doðrultusunda þekillendirmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenle araþtýrma, halkla iliþkiler
departmanlarý için bir organizasyonun her aþa-
masýnda kullanýlan bir yöntemdir. Çaðdaþ

halkla iliþkiler faaliyetlerinin referans kaynaðý
olarak deðerlendirebileceðimiz Internet’in bil-
giye eriþim olanaklarý halkla iliþkilerin tanýma
fonksiyonunu gerçekleþtirirken; halkla iliþkiler
açýsýndan çok önemli olan hedef kitle ve tüketi-
ci profilini tespit etmede ve deðerlendirmede,
kamu gruplarýyla iletiþim kurma eylemlerinde
halkla iliþkiler departmanlarýna kolaylýklar
saðlamaktadýr. 

Halkla iliþkiler departmanlarý, kurum dýþýna
yönelik olarak tanýma fonksiyonunu gerçek-
leþtirirken, müþterilere, medyaya, rakiplere ve
endüstriye iliþkin bilginin toplanmasý esnasýn-
da Internet’ten faydalanmaktadýr. Araþtýrma
süreci içerisinde edinilen bilgiler, halkla iliþki-
lerin tanýma fonksiyonuna yönelik olarak gerek
hedef kitle gerekse pazar durumuna iliþkin veri
tabanlarý oluþturabilmek açýsýndan büyük
önem taþýr. Internet üzerinden, rakiplere ve
pazara iliþkin haberleri, geliþmeleri takip
etmek; rakiplerin web sitelerini inceleyerek
yaptýklarý çalýþmalara, üretip sunduklarý ürün
ve hizmetlere iliþkin bilgiler edinmek; çevrim-
içi mülakatlar, çevrim-içi anketler, elektronik
posta araþtýrmalarý, sohbet odalarý, forumlar ve
portallar aracýlýðýyla hedef kitlelere iliþkin veri
tabanlarý oluþturmak mümkündür. Ayrýca
Internet, halkla iliþkiler faaliyetleri içerisinde
gerçekleþtirilen araþtýrmalarýn daha kolay
sonuçlandýrýlmasýna, ölçme ve deðerlendirme
yapýlmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bu sistem,
halkla iliþkiler uygulamacýlarýna, daha çok bil-
giyi daha detaylý, daha hýzlý ve daha ucuza
edinme imkâný saðlamýþtýr. [5]

1.1.2. Halkla Ýliþkilerin Tanýtma
Fonksiyonu ve Internet

Günümüzde teknolojinin kullaným alanýnýn
geniþlemesi, teknolojinin yapýsal alanda hýzla
geliþmesini de beraberinde getirmektedir.
Internet için de ayný geliþim söz konusudur.
Önceleri Internet üzerinden sadece bilgi topla-
ma, yazýlý iletiþim kurma, yazýlý ve görsel bilgi-
leri hedef kitlelere sunma iþlevi gerçekleþti-
rilirken artýk sesli ve görüntülü iletiþim
mümkün hale gelmiþtir. Internet üzerinden
hem sesli hem görüntülü konferanslar, semi-
nerler düzenlenebilmekte, kuruma, ürüne ve
hizmete iliþkin reklamlar sunulabilmekte, canlý
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yayýn ortamlarý oluþturularak çeþitli aktiviteler
gerçekleþtirilebilmektedir. Internet’in sunduðu
bu olanaklar halkla iliþkilerin tanýtma iþlevi için
sýnýrsýz olanaklar sunmaktadýr. Halkla iliþkiler
departmanlarýnýn, kurumu tanýtmak, kurumsal
duyurularý yapmak, hedef kitlelerin ilgi alan-
larýna iliþkin bilgiler sunmak için oluþturduðu
faaliyetlerin büyük bir kýsmý artýk Internet
ortamýna taþýnmýþtýr. Internet, kurumsal
kültürün, kimliðin ve imajýn oluþmasýna katký-
da bulunan bir araç olduðu gibi, ayný zamanda
kurumsal kültürün ve kimliðin hedef kitlelere
yansýtýlabileceði eþsiz bir ortam sunmaktadýr.
Ýnteraktif bir ortam sunan ve kurum içi
iletiþimde kullanýlan Internet, Intranet ve
Extranet sistemleri sayesinde kurum içi
faaliyetler için hazýrlanan davetiyeler, yeni
ürün ve hizmet duyurularý, yýllýklar, raporlar,
mektuplar ve kataloglar gibi tüm yazýlý ve basýlý
araçlar kolaylýkla iç müþterilere iletilebilmekte,
çift yönlü iletiþim akýþý saðlanabilmektedir.
Ayrýca bu sistemler kurumun geneline
ulaþtýrýlacak bilgilerin her ilgiliye ayný anda
iletilebilmesi imkânýný sunarken, kiþiye özel bil-
gilerin özel formlarda hazýrlanarak iletilmesini
de saðlamaktadýr. Kýsacasý Internet, Extranet ve
Intranet sistemleri aracýlýðý ile iç ve dýþ gruplara
yönelik iletiþim çalýþmalarýnda editörlük
hizmetleri de gerçekleþtirilebilmektedir. 

Ýç hedef kitleye yönelik çeþitli kutlamalar ve
motivasyon çalýþmalarý, eðitimler ve daha birçok
özel halkla iliþkiler aktiviteleri artýk Internet
ortamýnda da desteklenebilmekte ve hatta
doðrudan sanal ortamda düzenlenebilmektedir.
Real Audio ve Chat Session programlarý
aracýlýðýyla konser, seminer, eðitim vb.
aktivitelerin düzenlenmesi, sanal fabrika gezileri
ve kutlama törenleri bu faaliyetlerden sadece
birkaçýdýr.

Web siteleri ile kuruma, kurumun ürün ve
hizmetlerine yönelik gerçekleþtirilen çeþitli
tanýtým faaliyetleri; Internet üzerinden düzenle-
nen sergiler, sosyal sorumluluk kampanyalarý,
konserler vb. aktiviteler; çeþitli promosyon
çalýþmalarý; ürün ve hizmetlerin konum-
landýrýlmasý için yapýlandýrýlan interaktif bil-
gisayar oyunlarý; tanýtým amaçlý kullanýlan
elektronik postalar, sohbet odalarý ve forumlar;

basýnla iliþkileri yürütmek amaçlý kullanýlan
basýn odalarý ve basýn konferanslarý; elektronik
bültenler, gazeteler, dergiler, katalog, broþür
vb. tanýtým materyalleri, kurumlarýn dýþ hedef
kitleye ulaþmada Internet üzerinde kullandýk-
larý tanýtma yöntemleri arasýnda yer alýr.
Internet ortamý ayný zamanda kurumun
sözcülüðü görevini de yerine getirebilmektedir.
Özellikle kriz dönmelerinde hýzlý bilgi akýþý
saðlamak ve krizin önünü geçmek için Internet
sýklýkla kullanýlan bir ortam halini almýþtýr.

Dýþ hedef kitlelerden biri olan medya ile
iliþkilerin sürdürülmesi esnasýnda hazýrlanan
basýn bültenleri ve kuruma iliþkin haberler,
Internet aracýlýðýyla medyaya daha hýzlý ve
daha az maliyetli ulaþtýrýlabilmektedir.
Günümüzde hemen hemen tüm yazýlý, görsel
ve iþitsel medya kuruluþlarý ile kurumlar
arasýnda internet aracýlýðýyla iletiþim kurul-
maktadýr. Kurumlar iletmek istedikleri haber-
leri, gerek elektronik postalarla, basýn odalarýy-
la ya da web sitelerinde sunduklarý güncel bil-
gilerle medya kuruluþlarýna gönderebilmekte-
dirler. Bu haberler yine internetten fay-
dalanýlarak ya da diðer kitle iletiþim araçlarý
kullanýlarak hedef kitleye ulaþmaktadýr.

Görüldüðü üzere halkla iliþkilerin gerek
tanýma gerekse tanýtma fonksiyonlarýný gerçek-
leþtirirken Internet’in sunduðu olanaklardan
faydalanmak mümkündür. Ancak Internet
kanalýnýn tüm bunlar için kullanýmýnýn hedef
kitlenin özelliklerine uygun olup olmadýðý
konusuna dikkat edilmelidir. Bugün bireylerin
ve çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren kurum
ve kuruluþlarýn bu teknolojiyi kullanma oraný
hýzla artmaktayken hala bu teknolojiyi tam
anlamýyla kullanamayanlarýn olduðu da
unutulmamalýdýr. Bu nedenle halkla iliþkiler
departmanlarý faaliyetlerinde bu bilgi teknolo-
jisini kullanýrken bir taraftan da gerekli görülen
noktalarda diðer tanýtým ve haberleþme
araçlarýný kullanmalýdýr.  

Ýþletmeler, web sitelerini yapýlandýrýrken,
Internet üzerinden kurumu tanýtýp imaj çalýþ-
malarý yaparken, halkla iliþkiler ve sponsorluk
faaliyetleri düzenlerken, yönetim stratejilerini
belirlerken, kurum içi ve kurum dýþý iletiþimde
bu teknolojiyi kullanýrken; hedef kitle analiz-
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lerini doðru yapmalý, hedef kitlelerin
demografik ve sosyo-psikolojik özelliklerini
doðru deðerlendirmeye dikkat etmelidir.
Internet diðer iletiþim araçlarý ile bütünleþtiri-
lerek kullanýlmalý ve hedef kitlelere doðru
kanallardan ulaþýlmasý saðlanmalýdýr.

2. HALKLA ÝLÝÞKÝLER ALANINDA
INTERNET KULLANIMINA YÖNELÝK
ALAN ARAÞTIRMASI

2.1. ARAÞTIRMANIN AMACI VE 
KAPSAMI

2.1.1. Araþtýrmanýn Amacý

Araþtýrmada Ýzmir'de bulunan büyük ölçek-
li özel iþletmelerin, kurumsal iletiþim ve tanýtým
sürecinde bilgi iletiþim teknolojilerinden biri
olan Internet’i kullanýp kullanmadýklarý, inter-
netin hangi olanaklarýndan ve ne dereceye
kadar yararlandýklarýný ortaya koymak ve de
halkla iliþkiler alanýnda Internet kullanýmýný ele
alarak örneklem kapsamýndaki iþletmeler
çerçevesinde Internet kullaným sürecini deðer-
lendirmek amaçlanmýþtýr.

2.1.2. Araþtýrmanýn Kapsamý ve
Sýnýrlýlýklarý

Araþtýrma, Ege Bölgesi’nde bulunan ve 2004
yýlý üretiminden satýþlarýna göre 10 milyon YTL
barajýný aþan sanayi kuruþlarý evreninden
Ýzmir'deki iþletmeler örneklem grubu üzerinde
yapýlmýþtýr. Bu iþletmeler Ýzmir'de bulunan
büyük ölçekli sanayi kuruluþlarý olmalarýndan
ötürü deðerlendirmeye alýnmýþlardýr.

Araþtýrma konu ve zaman olarak sýnýr-
landýrýlmýþtýr. Araþtýrmanýn konusu "Ýzmir'de
bulunan büyük ölçekli iþletmelerin halkla iliþ-
kiler alanýnda Internet’i ne oranda kullandýk-
larýný tespit etmek" olarak belirlenmiþ olup, bu
çalýþmanýn zaman sýnýrý ise Mart-Nisan 2006
olarak çizilmiþtir. 

2.2.ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ

2.2.1. Araþtýrmanýn Modeli

Araþtýrmada kullanýlan model taným-
layýcýdýr. Bir baþka ifadeyle, iþletmelerin halkla
iliþkiler çalýþmalarýnda internet uygula-
malarýnýn açýða çýkarýlmasýdýr. Bu araþtýrma

sonuçlarý neden-sonuç iliþkisi arayan araþtýr-
malar için veri kaynaðý iþlevi görebilir.

2.2.2. Çalýþma Evreni ve Örneklem

Bu araþtýrmanýn kapsamýný Ege Bölgesi’nde
bulunan ve 2004 yýlý üretiminden satýþlarýna
göre 10 milyon YTL barajýný aþan sanayi kuru-
luþlarý evreninde Ýzmir'de yer alan iþletmeler
örneklem grubu oluþturmaktadýr. Bu doðrultu-
da araþtýrma kapsamýna alýnan iþletmeler, Ege
Bölgesi Sanayi Odasý tarafýndan belirlenen ve
Ege Bölgesi'nin 2004 yýlý üretiminden satýþlarý-
na göre 10 milyon YTL barajýný aþan ve Ýzmir'de
bulunan iþletmeler arasýndan tesadüfi örnek-
lem seçimi ile belirlenmiþtir. Ýzmir'de bulunan
100 iþletmeden oluþturulan örneklem grubu
üzerinde yapýlan araþtýrmada, 100 iþletmenin
30'u iþletmelerine iliþkin araþtýrma kapsamýn-
daki bilgileri paylaþarak geribildirimde bulun-
muþtur. Araþtýrma sonuçlarý da bu nedenle 
30 iþletme üzerinden deðerlendirilmiþtir.  

2.2.3. Veri Toplama Aracý ve Uygulama

Veri toplama aracý olarak "anket formu" kul-
lanýlmýþtýr. Alan araþtýrmasýnýn amaçlarý doðrul-
tusunda kapalý ve yarý-kapalý uçlu sorulardan
oluþan bir anket formu hazýrlanmýþtýr. Anket
formlarýnýn bazýlarý birebir görüþmelerle doldu-
rulurken bazýlarý iþletmelere posta ve e-posta
yolu ile gönderilmiþtir.

2.2.4. Verilerin Deðerlendirilmesi

Veriler SPSS adlý istatistik programýnda ve
Microsoft Excel programýnda deðerlendirilmiþtir.
Söz konusu bulgular ve sonuçlar aþaðýda sunul-
muþtur.

3. ARAÞTIRMA BULGULARI VE
YORUMLAR 

Araþtýrma sorularýna baðlý olarak elde
edilen veriler çeþitli þekil, grafik ve tablolar
halinde bu bölümde yer almaktadýr. Her þekil,
grafik ve tablo ile ilgili bulgularýn yorumlan-
masý yapýlmýþtýr. Araþtýrma sonucunda öncelik-
le anket formuna yanýt veren iþletme çalýþan-
larýnýn demografik özellikleri, departman ve
pozisyonlarýyla ilgili bilgiler tespit edilmiþtir.
Bu çalýþmadan elde edilen sonuçlar aþaðýdaki
gibi deðerlendirilmiþtir.
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Tablo 1. Cinsiyet Daðýlýmý (n:30)

Ankete cevap veren toplam 30 kiþinin cin-
siyet daðýlýmlarý eþittir.

Þekil 1. Yaþ Daðýlýmý (n:30)

Anketimizi cevaplandýranlarýn yaþ aralýk-
larýna bakýldýðýnda, %57,7'sinin 21-30 yaþ,
%33,3'ünün 31-40 yaþ, %3,3'ünün 41-50 yaþ ve
%6,7'sinin 51 yaþ ve üstü olduðu görülmekte-
dir. Görüldüðü üzere, anketi cevaplandýranlar
çoðunlukla genç ve orta yaþ kuþaðýndadýr.  

Tablo 2. Mezun Olunan Okul (n:30)

Bu daðýlýma göre ankete katýlanlarýn çoðu-
nun üniversite eðitimi almýþ olduklarý belirlen-
miþtir. Anketi yanýtlayan 27 kiþi üniversite
mezunu olup, bunlar ankete katýlanlarýn
%90'ýný oluþturmaktadýr. 

Tablo 3. Departman Daðýlýmý (n:30)

Sonuçlara göre, ankete katýlanlarýn %53,3'lük
bir bölümü bilgi iþlem departmanýnda görev
alýrken, %43,3'lük bölümü pazarlama depart-
manýnda, %3,3'lük bölümü de halkla iliþkiler

departmanýnda çalýþmaktadýr. Sonuçlardan da
görüldüðü üzere anketimiz daha çok bilgi iþlem
ve pazarlama departmanlarý tarafýndan yanýt-
lanmýþtýr.

Tablo 4. Pozisyon Daðýlýmý (n=30)

Anketi yanýtlayanlar 6 farklý pozisyon
içinde deðerlendirilmiþ ve elde edilen
sonuçlara göre en büyük yoðunluðun 16 kiþi ve
%53,3 ile Bilgi Ýþlem Sorumlusu olduðu sonu-
cuna ulaþýlmýþtýr. Anket verilerinin deðer-
lendirilmesi sonucunda, 11 kiþinin ve %36,7 ile
Pazarlama Sorumlusu, Uzmaný ve Müdürü, 
3 kiþinin ve %10 ile Halkla Ýliþkiler Müdürü ve
Sorumlusu olarak görev yaptýðý ortaya çýk-
mýþtýr. Anketimizi cevaplandýranlarýn departman
daðýlýmlarý ve pozisyonlarý karþýlaþtýrýldýðýnda ve
anketler ayrýntýlý olarak incelendiðinde, halkla
iliþkiler sorumlularýnýn pazarlama departmanýna
baðlý olarak çalýþtýðý tespit edilmiþtir.

Tablo 5. Ýþletmede Çalýþma Yýlý (n=30)

Sonuçlara göre, ankete katýlanlarýn
%53,3'lük bir bölümü 5 yýldan daha fazla
süredir iþletmede çalýþtýklarýný belirtirken,
%26,7'lik bir bölümü 2-4 yýl aralýðýnda, %20'lik
bir bölümü de 0-1 yýl aralýðýnda anketi cevap-
landýrdýklarý iþletmede çalýþmakta olduklarýný
belirtmiþlerdir.
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Tablo 6. Ýþletmenin Faaliyet Yýlý  (n=30)

Ankete katýlan iþletmelerin %66,6'sý 18 ve
daha fazla süredir, %13,3'ü 9-12 yýldýr, %10'u
13-17 yýldýr, %6,7'si 5-8 yýldýr, %3,3'ü ise 2-4
yýldýr faaliyet gösterdiklerini belirtmiþlerdir.
Ankete katýlan iþletmelerin büyük çoðunluðu 
18 yýldan daha fazla süredir faaliyet göster-
mektedir.

Tablo 7. Þubesi Olan Ýþletmeler (n=30)

Ankete katýlan 30 iþletmenin, %60'ý bir þu-
beye sahip olduðu yanýtýný verirken, %40'ý her
hangi bir þubeye sahip olmadýklarýný belirt-
miþlerdir.

Tablo 8. Intranet Kullanýmý (n=30)

Ýþletmelere kurum içinde veya þubeleri
arasýnda iletiþimi saðlarken Intranet sistemini
kullanýp kullanmadýklarý sorulduðunda, iþlet-
melerin 21'i yani %70'i bu sistemi kullandýk-
larýný belirtmiþlerdir. Ýþletmelerin %60'ýnýn
þubelere sahip olduðu göz önünde bulundurul-
duðunda, þubeleri olmayan iþletmelerin
%10'unun da iç iletiþimlerinde Intranet sistemi-
ni kullandýklarý sonucuna varýlmaktadýr.

Þekil 2. Ýntranet  Kullaným Süresi (n=21)

Intranet sistemini kullanan kuruluþlarýn, bu
sistemi kullaným sürelerine bakýldýðýnda ise
iþletmelerin çoðunun 5 yýldan fazla süredir
Intranet kullandýklarý görülmektedir. Ýþlet-
melerin %5'i 13-17 yýl, %14'ü 9-12 yýl, %38'i 5-8
yýl, %43'ü 2-4 yýl aralýklarýnda bulunan süre-
lerde iþletmelerinde Intranet sistemini kullan-
maktadýr. 

Tablo 9. Kullanýlan tanýtým araçlarý (n=30)

Araþtýrmamýzda anketi cevaplandýran iþlet-
melerin tanýtým faaliyetlerini gerçekleþtirirken
hangi araçlarý, hangi sýklýkla kullandýklarý sorul-
duðunda; %70'inin Internet’i ve yüz yüze
görüþme tekniðini, %63,3'ünün ise broþürü her
zaman  ve sýklýkla kullandýklarý sonucu elde
edilmiþtir. Ýþletmeler tanýtým faaliyetlerinde, en
çok internet, yüz yüze görüþme ve broþür
tekniklerini kullanýrken, %60'ýnýn açýkhava

Televizyon 5 0 9 3 13 30

Radyo 2 3 3 5 17 30

Tanýtým filmleri 6 4 3 3 14 30

Internet 17 4 5 0 4 30

Gazete 8 6 5 2 9 30

Dergi 8 6 3 4 9 30

Afiþ 5 4 4 1 16 30

Broþür 15 4 2 0 9 30

Açýkhava Mecralarý 4 3 4 1 18 30

Yüz Yüze Görüþmeler 16 5 2 1 6 30

Diðer……(FUAR)… 2 1 0 0 27 30
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mecralarýný, %56,6'sýnýn radyoyu, %53,3'ünün afiþ-
leri, %46,6'sýnýn tanýtým filmlerini, %43.3'ünün
televizyonu  hiçbir zaman kullanmadýðý sonucu
elde edilmiþtir. 

Tablo 10. Internet kullanýmý (n=30)

Bir diðer anket sorumuzda, kuruluþlara
Internet kullanýp kullanmadýklarý sorulmuþ
%100 evet yanýtý alýnmýþtýr. Bu doðrultuda iþlet-
melerin hepsinde Internet kullanýldýðý sonucu-
na varýlmaktadýr.

Tablo 11. Internet’in sunduðu olanaklarýn
kullanýmý (n=30)

Ýþletmelerin faaliyetlerini gerçekleþtirirken
internetin sunduðu olanaklardan en etkin
olarak hangilerini kullandýðýný ölçmek için sor-
duðumuz bu soruda, %96,6'sýnýn elektronik
posta ve %63,3'ünün arama motorlarý'ný her
zaman ve sýklýkla kullandýklarý sonucu elde
edilmiþtir. Ýþletmelerin %43,3'ü linkleri, %40'ý
basýn odalarýný ve %33,3'ü sohbet odalarýný
nadiren kullandýklarýný belirtmiþlerdir. Ayný
zamanda aldýðýmýz yanýtlar doðrultusunda,
iþletmelerin %60'ýnýn sohbet odalarýný,
%50'sinin basýn odalarýný ve % 30'unun
Intranet’i hiçbir zaman kullanmadýklarý da
tespit edilmiþtir. Ýþletmeler, faaliyetlerini
gerçekleþtirmek için yoðunlukla elektronik
posta ve arama motorlarýný kullanmayý tercih

ederken, diðer interaktif iletiþim ortamlarý
olarak tanýmlanan linkleri, sohbet odalarýný,
basýn odalarýný ve Intranet’i nadiren kullandýk-
larýný belirtmiþlerdir.    

Tablo 12. Pazarlama alanýnda Internet kul-
lanýmý (n: 30)

Anket sonuçlarýna göre, pazarlama alanýn-
da internetin kullanýmýna baktýðýmýzda,
%63,3'ünün Internet’i yenilik yaratma ve yeni-
likleri takip etmede her zaman ve sýklýkla kul-
landýklarý görülmektedir. Ayný zamanda iþlet-
melerin, %53,3'ü yurtdýþýndaki firmalarla iliþ-
kilerinin koordinasyonunda, %43,3'ü rakip-
lerin takibinde ve %33,3'ü hedef kitleyi tanýma-
da Internet’i her zaman ve sýklýkla kullanmak-
tadýrlar. Ýþletmelerin e-pazarlama faaliyet-
lerinde, %16,6'sýnýn Internet’i her zaman ve
sýklýkla kullandýklarý, %33,3'ünün nadiren kul-
landýklarý, %43,3'ünün ise hiçbir zaman
Internet’i kullanmadýklarý görülmüþtür. Ýþlet-
melerin yenilik yaratma ve yenilikleri takip
etmekte, yurtdýþýndaki firmalarla iliþkilerinin
koordinasyonunda, pazarýn, hedef kitlenin ve
rakiplerin takibinde bilgiye kolay hýzlý ulaþ-
mayý saðlayan özelliði ile Internet’i sýklýkla
kullandýklarý tespit edilmiþtir. Yaný sýra 
e-pazarlama faaliyetlerinin gerçekleþti-
rilmesinde Internet kullanýmýnýn düþük
olduðu belirlenmiþtir (Tablo 12).
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SAYI YÜZDE

EVET 30 100,0

Elektronik Posta 27 2 0 1 0 30

Sohbet Odalarý 1 1 0 10 18 30

Basýn Odalarý 1 2 0 12 15 30

Arama Motorlarý 12 7 3 5 3 30

Intranet 8 6 3 3 10 30

Linkler 5 2 5 13 5 30
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Hedef kitleyi tanýma 4 6 5 11 4 30

Yenilik yaratmak,  
yenilikleri takip etme 12 7 1 5 5 30

Rakiplerin takibi 9 4 4 6 7 30

Yurtdýþýndaki 
firmalarla iliþkilerin
koordinasyonu

14 2 5 2 7 30

e-pazarlama 3 2 2 10 13 30

Linkler 5 2 5 13 5 30
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Tablo 13. Satýþ iþlemleri ve satýþ sonrasý
iþlemlerde Internet kullanýmý (n: 30)

Satýþ iþlemleri ve satýþ sonrasý iþlemlerde
Internet kullaným oraný, Internet’in pazarlama,
halkla iliþkiler ve reklam alanlarýnda kul-
lanýmýndan daha düþüktür. Ýþletmelerin %20'si
satýþ iþlemleri için Internet’i her zaman kul-
landýklarýný, %23,3'ü nadiren kullandýklarýný,
%43,3'ü ise hiç kullanmadýklarýný belirtmiþtir.
Bununla birlikte, iþletmelerin %16,6'sýnýn satýþ
sonrasýnda her zaman Internet’i kullandýklarý,
%23,3'ünün nadiren kullandýklarý, %40'ýnýn ise
Internet’i hiç kullanmadýklarý tespit edilmiþtir.
Bu baðlamda iþletmelerin, satýþ faaliyetlerinde
interneti yoðunlukla tercih etmedikleri sonucu-
na varýlmýþtýr.

Ýþletmelerin %70'i halkla iliþkiler alanýnda,
kurumsal tanýtým amaçlý olarak Internet’i her
zaman ve sýklýkla kullanmaktadýr.  Bununla bir-
likte %63,3'ü ürün tanýtýmý, %43,3'ü hizmet
tanýtýmý ve %56,6'sý müþteri iliþkilerinde 
e-posta sistemini her zaman ve sýklýkla kullan-
maktadýr. Diðer taraftan iþletmelerin, %66,6'sý
hedef kitleye yönelik sohbet odalarý, forumlar
oluþturmamakta ve %63,3'ü kriz yönetimi
sürecinde Internet’i hiçbir zaman kullanmamak-
tadýrlar. Internet’in reklam amaçlý kullanýmýna
baktýðýmýzda, iþletmelerin %30'u her zaman ve
sýklýkla, %26,6'sý zaman zaman ve nadiren
Internet’i kullanýrken, iþletmelerin %43,3'ünün
hiçbir zaman Internet’i reklam amaçlý kullan-
madýðý tespit edilmiþtir. Elde edilen sonuçlar
doðrultusunda, halkla iliþkiler alanýnda kurum-
sal tanýtým, ürün, hizmet tanýtýmý ve müþteri
iliþkilerinde Internet’in yoðunlukla kullanýldýðý
belirlenmiþtir. Bunun yaný sýra iþletmelerin kriz
yönetiminde ve hedef kitlelerin interaktif, eþza-
manlý olarak iletiþim kuracaklarý sohbet odalarý

ve forumlar için Internet’i genellikle kullan-
madýklarý tespit edilmiþtir (Tablo 14).

Tablo 14. Halkla iliþkiler ve reklam alanýn-
da Internet kullanýmý (n: 30)

Tablo 15. Halkla Ýliþkiler Departmaný (n: 30)

"Ýþletmenizde halkla iliþkiler departmaný
mevcut mu?" sorusuna, iþletmelerin %53,3'ü
evet, %46,7'si hayýr yanýtý vermiþtir.

Tablo 16. Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri
Düzenleme (n: 30)
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HALKLA ÝLÝÞKÝLER ve
REKLAM

Kurum tanýtýmý 14 7 2 6 1 30

Hizmet tanýtýmý 10 3 6 7 4 30

Ürün tanýtýmý 11 8 6 4 1 30

Diðer tanýtým çabalarý
…(FUAR).............. 1 0 3 1 28 30

Örgüt içi her türlü
iletiþim faaliyeti 8 4 2 5 11 30

Kriz Yönetimi 1 0 4 6 19 30

Müþteri iliþkilerine 
yönelik (e-posta ile) 12 5 4 2 7 30

Hedef kitleye yönelik
sohbet odalarý 
oluþturmak 

1 0 0 9 20 30

Hedef kitleye yönelik
forumlar oluþturmak 1 0 0 9 20 30

Reklam 5 4 2 6 13 30
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SAYI YÜZDE

EVET 16 53,3

HAYIR 14 46,7

TOPLAM 30 100,0

SAYI YÜZDE

EVET 20 66,7

HAYIR 10 33,3

TOPLAM 30 100,0

SATIÞ

Satýþ iþlemleri 6 3 1 7 13 30

Satýþ sonrasý iþlemeler 5 3 3 7 12 30
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"Ýþletmenizde halkla iliþkiler faaliyetleri
düzenleniyor mu?" sorusuna, iþletmelerin
%66,7'si evet yanýtý verirken, %33,3'ü hayýr
yanýtý vermiþtir. Halkla iliþkiler departmanýna
sahip olan iþletmelerin oraný %53,3 olmasýna
raðmen, halkla iliþkiler faaliyetleri gerçek-
leþtiren kuruluþlarýn oraný % 66,7'dir. Buradan
hareketle, halkla iliþkiler departmaný olmayan
iþletmelerin de halkla iliþkiler faaliyetleri
gerçekleþtirdiði ve bu departmanýn sorumlu-
luðunu farklý departmanlara yüklediði sonu-
cunu çýkartabiliriz.

Tablo 17. Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri
Hazýrlýk Aþamasýnda Internet Kullanýmý (n: 18)

Bu soru ile, iþletmelerin halkla iliþkiler
faaliyetlerini gerçekleþtirirken, faaliyetlerin
hangi aþamalarýnda Internet’i ne oranda kul-
landýklarýný belirlemek amaçlanmýþtýr.

Anket sonuçlarýna göre, halkla iliþkiler
faaliyetlerinin hazýrlýk aþamasýnda internetin
kullaným oranýna bakýldýðýnda, iþletmelerin
%13,3'ünün fuar organizasyonlarý ve kurumsal
tanýtým faaliyetlerinin hazýrlýk aþamasýnda her
zaman Internet’i kullandýklarý görülmektedir.
Ýþletmelerin %83,3'ü konser, þiir dinletisi, 
tiyatro, sinema vb. faaliyetlerin, %66,6'sý 
kongre, seminer, panel, festival vb. faaliyet-
lerin,  %61,1'i sergi, %44,4'ü fuar ve kurumsal
tanýtým faaliyetlerinin hazýrlýk aþamasýnda

Internet’i hiç kullanmadýklarýný belirtmiþlerdir.
Bu baðlamda iþletmelerin büyük çoðunluðu-
nun, konser, þiir dinletisi, tiyatro, sinema, 
kongre, seminer, panel, festival, sergi, vb.
faaliyetlerin hazýrlýk aþamasýnda Internet’i
etkin olarak kullanmadýðý sonucuna varýlmak-
tadýr. Fuar organizasyonu ve kurumsal tanýtým
faaliyetlerinin hazýrlýk aþamasýnda ise Internet
diðerlerine oranla daha yoðun olarak kullanýl-
maktadýr.

Tablo 18. Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri
Uygulama Aþamasýnda Internet Kullanýmý (n: 18)

Anket sonuçlarýna göre, iþletmelerin halkla
iliþkiler faaliyetlerinin uygulanma aþamasýnda
Internet’i kullanma oranlarýna bakýldýðýnda,
%44,4'ünün kurumsal tanýtým faaliyetlerinin,
%27,7'sinin fuar organizasyonlarýnýn ve
%22,2'sinin sergi faaliyetlerinin uygulama aþa-
masýnda Internet’i her zaman kullandýklarý
görülmektedir. Ýþletmelerin %83,3'ü konser, þiir
dinletisi, tiyatro, sinema vb. faaliyetlerin,
%72,2'si kongre, seminer, panel vb. faaliyet-
lerin, %66,6'sý festival vb. organizasyonlarýn,
%61,1'i sergilerin, %44,4'ü fuar organizasyon-
larýnýn ve de %27,7'si kurumsal tanýtým faaliyet-
lerinin uygulama aþamasýnda Internet’i hiç kul-
lanmadýklarýný belirtmiþlerdir. Bu baðlamda
iþletmelerin büyük çoðunluðunun, konser, þiir
dinletisi, tiyatro, sinema, kongre, seminer,
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Ýþletmenin Halkla Ýliþkiler
Faaliyetleri Hazýrlýk
Aþamasýnda Internet
Kullanýmý

Kurumsal Tanýtým 4 3 3 8 18

Kongre, seminer, panel, 
sempozyum vb. 3 1 2 12 18

Festival 3 1 2 12 18

Sergi 4 1 2 11 18

Fuar 6 3 1 8 18

Sinema, tiyatro vb. gösteriler 0 1 2 15 18

Konser, þiir dinletisi v.b. 
gösteriler 1 0 2 15 18

Diðer 0 0 0 18 18
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Ýþletmenin  Halkla Ýliþkiler
Faaliyetleri Uygulama
Aþamasýnda Ýnternet
Kullanýmý

Kurumsal Tanýtým 8 3 2 5 18

Kongre, seminer, panel, 
sempozyum vb. 0 2 3 13 18

Festival 1 4 1 12 18

Sergi 4 1 2 11 18

Fuar 5 2 3 8 18

Sinema, tiyatro vb. gösteriler 0 1 2 15 18

Konser, þiir dinletisi v.b. 
gösteriler 0 0 3 15 18

Diðer 0 0 0 18 18
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panel, festival, sergi, vb. faaliyetlerin uygulama
aþamasýnda interneti etkin olarak kullanmadýðý
sonucuna varýlmaktadýr. Fuar organizasyonu
ve kurumsal tanýtým faaliyetlerinin uygulama
aþamasýnda ise internet diðer faaliyetlere oran-
la daha yoðun olarak kullanýlmaktadýr.

Tablo 19. Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri
Sonrasýnda Internet Kullanýmý (n: 18)

Faaliyet sonrasýnda ise iþletmeler
faaliyetlere iliþkin haberlere yer vermek
amacýyla Internet’i kullanmaktýr.  Faaliyet son-
rasý aþamada Internet kullaným oraný, hazýrlýk
ve uygulama aþamasýna oranla daha düþüktür.
Kurumsal tanýtým faaliyetleri, sergi ve fuar
organizasyonlarýnýn sonrasýnda Internet kul-
lanýmýnýn diðerlerine oranla yüksek olduðu
tespit edilmiþtir. Ýþletmelerin %88,8'inin konser,
þiir dinletisi, sinema, tiyatro vb. faaliyetlerinin
sonrasýnda, %77,2'sinin sergi ve festival organi-
zasyonlarýnýn sonrasýnda, %72,7'sinin kongre,
seminer, panel, sempozyum vb. organizasyon-
larýn sonrasýnda, %55,5'inin fuar organizasyon-
larý sonrasýnda ve de %50'sinin kurumsal
tanýtým faaliyetleri  sonrasýnda Internet’i hiç
kullanmadýðý sonucu elde edilmiþtir. 

Tablo 20. Ýþletmelerin Internet Kullanma
Amaçlarý (n: 30)

Anketimize katýlan 30 iþletmenin Internet’i
kullanma amaçlarý yukarýdaki tabloda ve-
rilmiþtir. Bu sonuçlara göre,  iþletmelerin %60'ý
kurumu, ürün ve hizmetleri tanýtmak, %53,3'ü
kurum içi iletiþimi saðlamak, %43,3'ü tanýtým
maliyetlerini düþürmek ve kurum imajýný
güçlendirmek, %40'ý müþteri iliþkilerini kolay-
laþtýrmak amaçlý Internet’i kullandýklarýný belirt-
miþler ve kesinlikle katýlýyorum yanýtý ver-
miþlerdir. Anketimize katýlan 30 iþletmenin
%46,6'sýnýn kesinlikle katýlmýyorum yanýtý ile
çevrim-içi satýþ amaçlý olarak Internet’i kullan-
madýðý tespit edilmiþtir. 

Tablo 21. Web Sayfasý (n: 30)

Anket sonuçlarýna göre iþletmelerin %96,7’si
bir web sayfasýna sahiptir.
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Ýþletmenin Halkla Ýliþkiler
Faaliyetleri Sonrasýnda
Internet Kullanýmý

Kurumsal Tanýtým 6 2 1 9 18

Kongre, seminer, panel, 
sempozyum vb. 0 3 2 13 18

Festival 0 2 2 14 18

Sergi 2 1 1 14 18

Fuar 4 3 1 10 18

Sinema, tiyatro vb. gösteriler 0 0 2 16 18

Konser, þiir dinletisi v.b. 
gösteriler 0 0 2 16 18

Diðer 0 0 0 18 18
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Ýþletmelerin Internet
Kullanma Amaçlarý

Ýþletmeyi tanýtmak            18 11 0 1 0 30

Hizmetlerimizi ve 
ürünlerimizi tanýtmak. 18 10 1 1 0 30

Kurum imajýný
güçlendirmek. 13 8 8 1 0 30

Müþteri iliþkilerini 
kolaylaþtýrmak. 12 11 4 1 2 30

Kurum içi iletiþimi 
saðlamak. 16 8 2 2 2 30

Çevrim-içi satýþ 
yapmak. 1 5 6 4 14 30

Tanýtým maliyetlerini
düþürmek. 13 8 6 2 1 30
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SAYI YÜZDE

EVET 29 96,7

HAYIR 1 3,3

TOPLAM 30 100,0



Þekil 3. Web Sayfasýna Sahip Olunan Süre
(n=29)

Web sayfasýna sahip olan iþletmelerin,
%3'ü 1 yýldýr, %17'si 2-4 yýldýr, %56'sý 5-8 yýldýr,
%17'si 9-12 yýldýr, %7'si ise 13-17 yýldýr web say-
fasý üzerinden tanýtýlmaktadýr. Görüldüðü
üzere, iþletmelerin çoðu 5 yýldan fazla bir
süredir web sayfasýna sahiptir. 

Þekil 4. Web Sayfasýnýn Güncellenme
Süresi (n=29)

Anketten elde edilen sonuçlara göre, iþlet-
melerin % 60'ý web sayfalarýný ayda bir defadan
daha sýklýkla güncellemektedir. Bunun yaný
sýra, %10'u web sitelerini üç ayda bir gün-
cellerken, %3'ü altý ayda bir, %14'ü yýlda bir,
%10'u bir yýldan daha fazla sürede web siteleri-
ni güncellemektedir.

Þekil 5. Web Sayfasýnýn Yönetimi (n=29)

Ýþletmelerin web sayfalarýnýn kimler
tarafýndan yönetildiðine baktýðýmýzda, anke-
timize katýlan iþletmelerin %49'unun web say-
fasýný kurum içi birimlerinin yönettiði sonucu-
na ulaþýlmýþtýr. Ýþletmelerin %24'ü sadece dýþ
ajanslarla çalýþýrken, diðer %24'ü ise web
sitelerinin yönetiminde hem dýþ ajanslarla

çalýþtýðýný hem de kurum içi birimler oluþtur-
duklarýný belirtmiþlerdir. 

Ýþletmelerin bir web sayfalarýnýn olmasýnýn,
onlara ne tür katkýlar saðladýðý sorusunu 
30 iþletmenin 28'i yanýtlamýþtýr. Bu iþletmeler-
den biri web sayfasýna sahip olmamasýndan
dolayý bu soruyu yanýtlamamýþ, diðer iþletme
ise soru formunda bu soruyu boþ býraktýðý için
veri kaybý oluþmuþtur. Sorumuzu yanýtlayan
iþletmelerin kesinlikle katýlýyorum ve katýlýyo-
rum yanýtlarý incelendiðinde (Tablo 22);

Müþterilerimize kim olduðumuzu
anlatýr; % 100

Müþterilerimizle çevrim-içi iletiþim kur-
mamýzý saðlar; %85,7

Müþterilerimiz hakkýnda veri topla-
mamýzý saðlar; %71,4

Hizmet satýþý yapmamýzý saðlar; %42,8
Ürün satýþý yapmamýzý saðlar; %64,2
Kurum imajýný olumlu yönde etkiler;

%85,7
Sunduðumuz hizmetlerin tanýtýlmasýný

kolaylaþtýrýr; %100
Tanýtým giderlerimizi düþürür; %82,1
Diðer tanýtým araçlarýndan daha etkilidir;

% 35,7
Diðer tanýtým araçlarý ile eþdeðer etki

yaratmaktadýr; %32,1 

Tablo 22. Web Sayfasýna Sahip Olmanýn
Ýþletmelere Saðladýðý Katkýlar (n: 28)

Bu veriler deðerlendirildiðinde, anketimizi
yanýtlayan tüm iþletmelerin, Internet kul-
lanýmýnda çeþitli amaçlarla yola çýktýðýný ve
Internet kullanýmýnýn kuruluþlarýna olumlu
katkýlar saðladýðý görüþünde olduklarý sonucu-
na varýlmaktadýr. 
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4. TARTIÞMA 

Bir tanýmlayýcý araþtýrma özelliði taþýyan bu
çalýþmanýn bulgularý, ankete katýlan büyük
ölçekli iþletmelerin halkla iliþkiler alanýnda
Internet kullanýmýna iliþkin özelliklerini ortaya
koymaktadýr. Yukarýda iþletme çalýþanlarýnýn
anket formunda yer alan sorulara verdikleri
yanýtlar ortaya konulmuþtur. 

Elde edilen sonuçlara göre iþletmelerin halk-
la iliþkiler alanýnda Internet kullanýmýna iliþkin
þu þekilde bir deðerlendirme yapmak
mümkündür:

Yeni iletiþim teknolojilerinin, halkla iliþki-
ler çalýþmalarýndaki önemi gözardý edilemez.

Bu teknolojilerin yönetimi, anketi cevap-
landýran iþletmelerin birçoðunda bilgi iþlem
departmanlarý tarafýndan yürütülmektedir.
Yeni iletiþim teknolojileri ve Internet’e yönelik
çalýþmalarýn, bilgi iþlem departmanlarýnca
düzenlenmesi ve güncellenmesi doðru bir yak-
laþýmdýr ancak Internet sitelerinin içerik plan-
larý, sitede kuruma iliþkin verilecek mesajlar ve
benzeri unsurlar kýsacasý sitelerin editörlüðü
halkla iliþkiler departmanlarýnca yürütülme-
lidir. Bu araþtýrma kapsamýnda, iþletmelere
anketlerin ve araþtýrmanýn içeriðine iliþkin bil-
gilerin verilmesi ve iþletmelerin bu anketleri
yanýtlandýrmasý istenildiðinde, 30 iþletmeden
sadece 3'ünde anket halkla iliþkiler alanýnda
çalýþanlar tarafýndan yanýtlandýrýlmýþtýr.
Anketimiz diðer 11 iþletmede pazarlama
alanýnda, 16 iþletmede ise bilgi iþlem alanýnda
çalýþanlar tarafýndan yanýtlanmýþtýr. 

Anketi cevaplandýranlarýn iþ pozisyonlarý-
na iliþkin veriler (Tablo 4), iþletmede halkla
iliþkiler departmanýnýn bulunup bulunmadýðý-
na iliþkin veriler (Tablo15) ve anketimizi cevap-
landýranlarýn departman daðýlýmýna iliþkin ve-
riler (Tablo3) karþýlaþtýrýldýðýnda, 30 iþletmeden
16'sýnýn halkla iliþkiler departmanýna sahip
olduðu görülmektedir. Anketimizi yanýtlayan-
larýn sadece biri halkla iliþkiler departmanýnda
çalýþtýðýný belirtirken 13'ü pazarlama, 16'sý bilgi
iþlem departmanlarýnda görev yapmakta
olduklarýný belirtmiþlerdir. Ýþ pozisyonlarýnýn
daðýlýmýna baktýðýmýzda ise, anketimizi yanýt-
layanlarýn 3'ünün halkla iliþkiler alanýnda,
11'inin pazarlama alanýnda, 16'sýnýn ise bilgi
iþlem alanýnda çalýþtýðý görülmektedir. 
Bu sonuçlara istinaden anketler incelenmiþ,
halkla iliþkiler alanýnda çalýþan 2 kiþinin
pazarlama departmanýna baðlý olduðu tespit
edilmiþtir. Ýþletmelerle anketlere iliþkin yapýlan
görüþmelerde, bazý iþletmeler halkla iliþkiler
birimlerinin Ýzmir içerisinde olmamasý
nedeniyle anketleri farklý departmanlara yön-
lendirirken, büyük çoðunluðu bu konu ile
pazarlama ve bilgi iþlem departmanlarýnýn
ilgilendiðini dile getirerek anketlerimizi bu bi-
rimlere yönlendirmiþ bulunmaktadýr. Ýþletme-
lerde, iþverenler tarafýndan anketlerimizin
pazarlama ve bilgi iþlem departmanlarýna yön-
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Web Sayfasýna Sahip
Olmanýn Ýþletmelere
Saðladýðý Katkýlar

Müþterilerimize kim
olduðumuzu anlatýr.

20 8 0 0 0 28

Müþterilerimizle çevrim-
içi iletiþim kurmamýzý
saðlar.

15 9 2 2 0 28

Müþterilerimiz hakkýnda
veri toplamamýzý saðlar.

13 7 6 1 1 28

Hizmet satýþý yapmamýzý
saðlar.

8 4 9 4 3 28

Ürün satýþý yapmamýzý
saðlar. 

11 7 5 1 4 28

Kurum imajýný olumlu
yönde etkiler.

21 4 3 0 0 28

Sunduðumuz hizmetlerin
tanýtýlmasýný 
kolaylaþtýrýr.

21 7 0 0 0 28

Tanýtým giderlerimizi
düþürür.

16 7 2 2 1 28

Diðer tanýtým araçlarýndan
daha etkilidir 

5 5 13 4 1 28

Diðer tanýtým araçlarý ile
eþdeðer etki yaratmaktadýr.

5 4 10 7 2 28

K
at

ýl
ýy

or
u

m

K
ar

ar
sý

zý
m

K
es

in
li

k
le

 K
at

ýl
ýy

or
u

m

K
at

ýl
m

ýy
or

u
m

K
es

in
li

k
le

 K
at

ýl
m

ýy
or

u
m

T
O

P
L

A
M



lendirmesi ve de yönlendirilen kiþilerin büyük
çoðunluðunun pazarlama ve bilgi iþlem alanýn-
da yer alan pozisyonlarda çalýþýyor olmasý, bu
iþletmelerde Internet kullanýmýna iliþkin çalýþ-
malarýn halkla iliþkiler departmanlarýnca
yürütülmediði sonucunu ortaya koymaktadýr.

Ýþletmelerin faaliyet yýllarýna bakýldýðýnda
18 yýldan daha fazla süredir aktif olarak çalýþ-
makta olduklarý sonucu karþýmýza çýkmaktadýr.
Faaliyet yýllarý ile web sitesine ve Intranet sis-
temine sahip olduklarý süreye iliþkin veriler
karþýlaþtýrýldýðýnda, çoðunun 5 yýldan uzun bir
süredir Internet, 8 yýldan kýsa bir süredir
Intranet kullandýklarý sonucuna varýlmýþtýr. Bu
doðrultuda, iþletmeler Internet sistemini,
Intranet sisteminden daha uzun bir süredir kul-
lanmaktadýr. Bu da iþletmelerin, yeni iletiþim
teknolojilerini, öncelikle web sayfalarýyla ulaþ-
mayý amaçladýðý dýþ hedef kitlelere yönelik
olan çalýþmalarýnda kullandýklarý sonucunu
ortaya koymaktadýr. Oysa bu teknolojiler
kurum dýþý iletiþimde olduðu kadar kurum içi
iletiþimde de kullanýlmalýdýr. Deðiþimi ve yeni-
likleri öncelikli olarak kurum içine adapte
etmek, hedef kitleye iþletme deðiþim, geliþim ve
yeniliklerine dair verilecek mesajlarý ve imaj
çalýþmalarýný da olumlu yönde etkileyecektir.
Hedef kitlelerin iç ve dýþ hedef kitlelerden
oluþan bir bütün olduðu unutulmamalýdýr.   

Ýþletmelerin hepsi Internet kullanmak-
tadýr. Bunlarýn %96,4'ü tanýtým faaliyetlerinde
Internet’i kullandýklarýný belirtmiþlerdir.
Internet’i kullanma oranlarý pazarlama, satýþ,
halkla iliþkiler, reklam alanlarýnda deðer-
lendirildiðinde en çok pazarlama, halkla iliþki-
ler ve reklam alanlarýnda Internet kullandýklarý
sonucuna varýlmýþtýr. Evrenimizde yer alan
sanayi kuruluþlarý, satýþ iþlemleri, çevrim-içi
satýþ ve satýþ sonrasý etkinlikte Internet’i
oldukça düþük oranda kullanmaktadýr. Ýþlet-
meler, pazarlama alanýnda Internet’i en çok
yenilik yaratma ve yenilikleri takip etmede kul-
lanmaktadýrlar. Bununla birlikte, bu alandaki
kullaným oranlarý en çok kullanýlandan en az
kullanýlana doðru yurtdýþýndaki firmalarla
iliþkilerin koordinasyonu, rakiplerin takibi,
hedef kitleyi tanýma ve e-pazarlama olarak
sýralanmaktadýr. Halkla iliþkiler alanýnda

Internet kullanýmýna baktýðýmýzda ise kurum,
ürün, hizmet tanýtýmý ve müþteri iliþkilerinde 
e-posta sistemi Internet’in en sýk kullanýldýðýný
alanlardýr.

Ýþletmelerin %53,3'ü halkla iliþkiler depart-
manýna sahip olup, 30 iþletmenin %66,7'si halk-
la iliþkiler faaliyeti düzenlemektedir. Bu
doðrultuda bazý iþletmelerde halkla iliþkiler
faaliyetlerinin düzenlenmesi görevini farklý
departmanlarýn yerine getirdiði sonucuna var-
maktayýz. Halkla iliþkiler faaliyeti düzenleyen
iþletmelerin, en çok hangi faaliyetleri gerçek-
leþtirirken Internet’i kullandýðýna baktýðýmýz-
da, fuar organizasyonlarý ve kurumsal tanýtým
faaliyetlerinde kullandýklarý sonucu karþýmýza
çýkmaktadýr.

5. SONUÇ VE ÖNERÝLER

Internet, yeni iletiþim teknolojilerinin arasýnda
en çok kullanýlan araçlardandýr. Bugün Internet
bireylerden topluluk ve gruplara, iþletmelerden
ülkelere kadar varolan tüm hedef kitlenin
sunulan ürünler ve hizmetler hakkýnda bilgi
sahibi olmasýný saðlayan bir araçtýr.

Yapýlan araþtýrmalardan elde edilen sonuçlar
incelendiðinde görülmektedir ki; günümüzde
iþletmeler hedef kitlelerine ulaþmak amacýyla
Internet’i kullanmak konusunda bilinçli hareket
etmeye baþlamýþlardýr. Araþtýrmaya katýlan iþlet-
melerin büyük bir bölümü hedef kitlelerine ulaþ-
ma konusunda Internet’i bir araç olarak kullan-
manýn yanýnda bu teknolojiye iliþkin yeni yöntem
ve teknikleri takip etmekte ve uygulamaya
geçirmektedir.  Kurum içi ve kurum dýþý
iletiþimde, kurum için gerçekleþtirilen halkla
iliþkiler çalýþmalarýnda Internet etkin bir þekilde
kullanýlmaktadýr. Ancak yapýlan deðer-
lendirmede, iþletmelerin Internet’i kullanýmý
stratejik olarak deðerlendirildiðinde eksiklikler
görülmektedir. Ýþletmeler Internet sitelerinin
yönetimi bilgi iþlem departmanlarýnýn sorumlu-
luðunda yürütmektedir. Siteler tasarlanýrken ve
Internet kurum içi ve kurum dýþý iletiþimde kul-
lanýlýrken editörlüðü halkla iliþkiler birimlerince
yürütülmelidir. Kuruma, ürüne, hizmete iliþkin
bilgilerin doðru iletiþim kanallarý ile iç ve dýþ
hedef kitlelere iletilmesinde, yazýlý metinlerin 
ve görsellerin doðru olarak konumlandýrýlmasýn-
da en büyük rol halkla iliþkiler birimlerine
düþmektedir. Ancak anketimize katýlan iþlet-
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yeni teknoloji ve halkla iliþkiler: halkla iliþkiler alanýnda 
internet kullanýmý üzerine bir araþtýrma
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melerin %53,3'ü iþletme içerisinde bir halkla iliþ-
kiler departmanýna sahiptir. Bu oran anketimizi
yanýtlayan iþletmelerin henüz %46,6'sýnda bu
departmana sahip olmadýðýný göstermektedir.
Halkla iliþkiler birimine sahip olmayan iþlet-
melerin bir bölümü bu alandaki sorumluluklarý
baþka birimlere yüklemiþtir. 

Araþtýrma sonuçlarýna bakýldýðýnda iþlet-
melerin Internet’i kullanma amaçlarýnýn halkla
iliþkiler alanýna iliþkin çalýþmalarý içerdiði
görülmektedir. Ýþletmeler bu teknolojiyi en çok
tanýtým amaçlý ve de kurum dýþý hedef kitleye
yönelik olarak kullanmaktadýr. Kurum içi iletiþim
ve tanýtýmda bu teknolojinin kullanýmý kurum
dýþýna oranla daha düþüktür. Oysa yeni iletiþim
teknolojilerinin iþletmenin tüm süreçlerine 
entegre edilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle,
kurumun tanýtýmý, kurum içi ve kurum dýþý
iletiþim, ürün/hizmet tanýtýmý ve satýþý amaçlý
kullanýlan bu araca web sitesi oluþturmak
amacýyla bakmak doðru bir yaklaþým deðildir.
Ýþletmeler açýsýndan Internet, stratejik olarak ele
alýnmasý ve deðerlendirilmesi gereken bir araçtýr.

Internet artýk halkla iliþkiler alanýnda tanýma
ve tanýtma fonksiyonlarýný yerine getirirken etkin
bir þekilde kullanýlan bir araçtýr. Ýþletmeler hedef
kitlelerini tanýmak; rakipleri ve yenilikleri takip
etmek; kurum içinde, bayilerle, perakendecilerle,
hammadde üreticileriyle ve yurtdýþýndaki iþlet-
melerle iletiþime geçmek; pazarlama ve satýþ
iþlemlerini gerçekleþtirmek; kurumun, ürünlerin
ve hizmetlerin tanýtýmý yapmak; kuruma iliþkin
haberleri hedef kitleye ve basýna iletmek; krizleri

yönetmek ve müþterilerle çift yönlü iletiþim
saðlamak için Internet’ten faydalanmaktadýr.
Tüm bu amaçlar doðrultusunda, Internet ve
diðer iletiþim teknolojilerinin doðru ve en etkili
biçimde kullanýmý iþletmeler açýsýndan büyük
önem taþýmaktadýr.
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