Halkla  İlişkiler

Barış  Baraz
Halkla  İlişkiler  ve  Yakın  Kavramlar

Halkla  İlişkiler
“Organizasyon ile  ilgili  çevreleri arasında  karşılıklı  iletişimi
anlamayı,  kabulü  ve  işbirliğini  sağlayıp  sürdürmeye  yardımcı  bir  
yönetim  fonksiyonudur.”
Rex F.  Harlow
Organizasyon:  Kuruluşlar  için  planlı  iletişim  faaliyetleri
İlgili  Çevreler:  Çıkar  grubu,  ilgi  grubu,  paydaş,  hedef  
kitle,  (stakeholders)
İletişim:  Herhangi  bir  bilgi,  düşünce  ya  da  tutumun  her  
türlü  yolla  başkalarına  aktarılması  süreci

İlgili  Çevreler
MÜŞTERİLER

TEDARİKÇİLER

“Organizasyon ile  ilgili  çevreleri arasında  
karşılıklı  iletişimi anlamayı,  
kabulü  ve  işbirliğini  sağlayıp  sürdürmeye  
yardımcı  bir  yönetim  fonksiyonudur.”

KAMU
ÇALIŞANLAR

İŞLETME
(ORGANİZASYON)

KREDİ  VERENLER

SENDİKA

YEREL  HALK
YATIRIMCILAR

HİSSE  SENEDİ  
SAHİPLERİ

STK

Savaş Alanı

İlişkileri  Pekiştirme

İLETİŞİM  SÜRECİ

“Organizasyon ile  ilgili  çevreleri arasında  
karşılıklı  iletişimi anlamayı,  
kabulü  ve  işbirliğini  sağlayıp  sürdürmeye  
yardımcı  bir  yönetim  fonksiyonudur.”

Geriye  Bilgi  Akışı  (Feedback)
Çevre  koşulları

Göndericiye  
bilgi  akışı

Alıcıya  bilgi  
akışı

MESAJ
Mesaj  Alan

Mesaj  Gönderen

İletişim  Kanalı
Göndericinin  Filtresi

Alıcının  Filtresi

Z  A  M  A  N

Yöneticinin  Rolleri-Minztberg
1. Kişilerarası  ilişkiler  (Temsilcilik,  

liderlik,  birleştiricilik)
2. Bilgi  toplama-dağıtma  (Gözetleme,  
yayıcılık,  sözcülük)
3. Karar  verme  (Girişimcilik,  problem  
çözücülük,  kaynak  ayırımı,  
müzakere)

Kategori
Bilgi

Rol
Gözetleme

İş ile ilgili bilgiyi gözetler ve alır

Basındaki  haberler,  dergiler,  raporların  takip  
edilmesi,  seminerlere  ve  eğitimlere  katılınılması,  
kişisel  kontaklar  kurulması  gibi.

Yayımcı

Organizasyon içerisindeki diğer
kişilerle iletişim kurulması ve
gerekli bilgilerin iletilmesi

Çalışanlara hatırtlatmalar yapılması,  raporlar
hazırlatılıp yayımlanması,  alınan kararlarla ilgili
bilgilendirme yapılması gibi.

Dış  dünya  ile  iletişim  kurulması

Dış dünyaya bilgilendirici haberlerin raporların
sunulması,  konferans ve toplantılara katılarak dış
dünya ile iletişimKişi

Sözcülük

Kişilerarası İlişki

Temsilcilk

Liderlik

Karar Verme

Faaliyet

Mintzberg’in Yönetici Rolleri
Örnekler

Sembolik bir lider gibi
davranılması,  etkinliklere
katılınılması
Astların  yönlendirilmesi  ve  
motive  edilmesi,  doğru  kişilerin  
seçilmesi

Misafirlerin karşılanması,  resmi belgelerin
imzalanması,  merasimlere katılmak ve resepsiyon
verilmesi gibi.
Astlarla olan hemen hemen bütün ilişkiler bu gruba
örnek olabilir

Birleştiricilk

Organizasyon içerisinde ve
dışarısında bağlantıların
kurulması ve devamı

İş bağlantılarının kurulması,  toplantılar tanışma
yemeklerine katılma gibi.

Girişimci

Yeni fikirleri çıkarır ve gelişimi
yönlendirir

Gelecek  için  yapılan  planlar  ve  yenilik  fikirleri  gibi.

Problem  Çözücü

Anlaşmazlıklarla uğraşır ve
düzeltici eylemlerde bulunur

Astları  arasındaki  problemlerin  giderilmesi,  
stratejik  yön  belirleme  gibi

Kaynak ayırımı

Kaynakların hangi yönde
kullanılacağına karar verir

Plan  yapılması,  sonuçlanması,  kararların alınması,  
kaynakların harcanması ve işlerin öneminin
belirlenmesi

Uzlaştırmacı

İşin müdafası

takım,  departman veya organizasyon bazında
süreçlere dahil olmak ve problemleri çözmek gibi.

İş Yaşamını Etkileyen
Eğilimler
1.
2.
3.
4.

Hızla değişen teknoloji
Artan küreselleşme
Bilgi sermayesinin büyüyen önemi
Değişimin artan hızı

