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Özet
Kurulufllar›n ay›rt edilmesinde önemli rol oynayan kurum kimli¤ini
oluflturan ö¤elerin web sitelerinde ne flekilde yer ald›¤› ve kurulufllar›n
kimliklerini hangi ö¤eler arac›l›¤›yla yans›tt›¤› bu çal›flman›n sorunsal›n›
oluflturmaktad›r. Bu amaçla Capital Dergisi’nin yapt›¤›, Türkiye’de itibar
yönetimi konusunda yap›lm›fl en kapsaml› araflt›rma olan "Türkiye’nin En
Be¤enilen fiirketleri" araflt›rmas›n›n sonucuna göre en be¤enilen 20
flirketin web siteleri içerik analizi yöntemi kullan›larak incelenmifltir. Elde
edilen veriler incelenen flirketlerin kurum kimli¤ine ve kurum kimli¤ini
oluflturan ö¤elere verdi¤i önemi yans›t›rken, web sitelerinin kurumsal
kimlikle olan ba¤lant›s›n› belirlemektedir.
anahtar kelimeler: kurum kimli¤i, web ve halkla iliflkiler, içerik
analizi
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Résumé
L’évaluation des sites web concernant l’identité institutionelle: une
analyse sur 20 entreprises les plus populaires
Le but de cette étude est de déterminer comment les organismes
reflétent leur idéntité et de préciser le rôle des éléments d'identité
institutionelle fondamentaux présentés sur leurs sites web. Basé sur « les
entreprises les plus popularies de Turquie » conduite par revue capitale 2007 ;
nous avons analysé les sites Web des 20 entreprises les plus populaires avec
l'analyse du contenu. Les résultats reflètent l'importance donnée à l'identité
d’institutionnelle et aux éléments d’identité institutionelle par les entreprises. Ils
déterminent également la relation entre les sites Web et l'identité
d’institutionelle.
mots-clés : identité institutionelle, les relations publiques et internet,
analyse de contenu

Abstract
Evaluation of Web Sites Regarding Corporate Identity: An Analysis
of 20 Highly Admired Campanies
This study aims to determine how the organizations reflect their identity
and also how these fundamental corporate identity elements that play an
important role in to distinguish corporations, are presented on their web sites.
Based on "The most liked organizations of Turkey" survey conducted by Capital
Review on 2007; we analyzed the web sites of the 20 most liked organizations
with content analysis. Findings reflect the importance given to corporate
identity and to its elements by selected organizations. They also determine the
relationship between the web sites and the corporate identity.
keywords: corporate identity, public relations and the internet, content
analysis
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Girifl
Teknolojik alandaki geliflmeler etkisini iletiflim alan›nda da göstermifl,
internet içinde bulundu¤umuz yüzy›la damgas›n› vurmufltur. H›zl› iletiflim kurma,
bilgi ak›fl›n› sa¤lama ve hedef kitleyle etkin iletiflim kurman›n yan› s›ra internet,
halkla iliflkiler alan›na da önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Elektronik postalar ve web
siteleri arac›l›¤›yla halkla iliflkilerin temeli olan çift yönlü iletiflim h›zlan›p geliflmifl
ve flirketlerin iletiflim etkinliklerine olumlu katk›lar sa¤lam›flt›r.
Pek çok yeni iletiflim teknolojisi gibi ‹nternet de halkla iliflkiler ve iletiflim
uzmanlar› için büyük ilgi uyand›rm›flt›r. Baz› uygulay›c›lar ve akademisyenler web
sitelerinin içeriklerini hedef kitleyle iletiflim kurmak için önemli bir yol olarak
görmüfllerdir (Esrock ve Leichty, 2000:327-344).
Web siteleri kurulufllar›n kendilerini tan›tmalar›, hedef kitleleriyle istedikleri
zaman iletiflim kurmalar›, kimliklerini oluflturmalar› ve bütün bunlar›n sonucunda
da olumlu imaja sahip olmalar› aç›s›ndan önemli katk› sa¤lamaktad›r. Bu amaçla
web siteleri kullan›c›lar›n kolayl›kla ulaflabilece¤i, etkin flekilde yararlanabilece¤i
flekilde düzenlenmelidir (Ryan, 2003:335-349).
Halkla iliflkiler çal›flanlar›n›n web sitelerinden etkin olarak yararland›klar›
araflt›rmalar sonucunda belirlenmifltir. Public Relations Society of America
(PRSA) üyelerinin % 99’u bilgisayarlar›n› web sitelerine ba¤lanmak için
kulland›klar›n› ve % 61’i de web sitelerinin oluflturulma çal›flmalar›nda yer
ald›klar›n› belirtmifllerdir (Duke, 2002:311-324).
Kurulufllar›n web sitelerini amaçlar› do¤rultusunda oluflturarak ve en do¤ru
flekilde kullanarak olumlu bir alg›lama yaratmalar›, günümüz rekabet ortam›nda
bir ad›m öne ç›kmalar› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Kurulufllar›n web
sayfalar›na gerekli bilgileri aktarmalar› ayn› zamanda fleffafl›¤› da sa¤lamaktad›r
(Sims, 2004:243-252).
Kurulufllar›n ay›rt edilmesinde önemli rol oynayan kurum kimli¤ini
oluflturan ö¤elerin web sitelerinde ne flekilde yer ald›¤› ve kurulufllar›n
kimliklerini hangi ö¤eler arac›l›¤›yla yans›tt›¤› çal›flman›n sorunsal›n›
oluflturmaktad›r. Bu amaçla Capital Dergisi’nin yapt›¤›, Türkiye’de itibar yönetimi
konusunda yap›lm›fl en kapsaml› araflt›rma olan "Türkiye’nin En Be¤enilen
fiirketleri" araflt›rmas›n›n sonucuna göre en be¤enilen 20 flirketin web siteleri
içerik analizi yöntemi kullan›larak incelenmifltir. Elde edilen veriler incelenen
flirketlerin kurum kimli¤ine ve kurum kimli¤ini oluflturan ö¤elere verdi¤i önemi
yans›t›rken, web sitelerinin kurumsal kimlikle olan ba¤lant›s›n› belirlemektedir.
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Kurum Kimli¤inin Temel Nitelikleri
Ticaretin, üretimin geliflmesi ve küresel boyutlara ulaflan pazarlarda artan
rekabet koflullar› yaln›zca ürünlerin/hizmetlerin de¤il bunlar› üreten kurulufllar›n da
kendilerini tan›tma, di¤erlerinden fark›n› ortaya koyma gereksinimini getirmifltir.
Kimlik, kiflilerin ve kurumlar›n karfl›lar›ndakileri olumlu ya da olumsuz olarak
etkilemesini sa¤layan, dolay›s›yla kiflilerin ya da kurumlar›n kendilerini ifade
etmelerine, tan›tmalar›na yarayan bir araçt›r. De¤iflen toplumsal koflullar kurum
kimli¤i kavram›n›n da içeri¤inin de¤iflmesine neden olmufl, bu kavram›n kapsam›
genifllemifltir. Kurumsal kimlik uzun y›llar boyunca görsel tasar›m olarak ele
al›nm›fl ancak 1970’lerden günümüze kadar süregelen "stratejik dönemde" kurum
felsefesi, kurumsal iletiflim, kurumsal davran›fl ve kurumsal dizayn gibi farkl›
ö¤elerden meydana geldi¤i kabul edilmifltir. Bu ö¤elerin en önemli parçalar›ndan
biri de görsel kimliktir. Kuruluflun logosu, renkleri, yaz› karakteri, ticari karakter
ö¤esi gibi görsel ö¤eleri içeren görsel kimlik, kurum kimli¤ini aç›klamakta yetersiz
kalsa da, flüphesiz ilk bak›flta kuruluflu tan›t›c› bir ifllev tafl›maktad›r. Do¤ru bir
flekilde oluflturulmufl bir görsel kimlik kuruluflu, markay› do¤ru bir flekilde
anlat›rken kurum kimli¤ini de güçlendirir ve daha iyi tan›nmas›n› sa¤lar.
Kurumsal kimli¤in tarihsel geliflim sürecine bak›ld›¤›nda geçmifl yüzy›llarda
ordusuna liderlik eden krallar›n kalkanlar›n›n üzerinde St.George haç›, Lorraine haç›
gibi simgeler kulland›klar› görülmektedir. Fakat bütün krallar›n ayn› amblemi
kullanmas› düflmanlar›n kafas›n›n kar›flmas›na neden oldu¤u için zamanla krallar
kendilerine özgü karakterler kullanmaya bafllam›fllard›r (Jefkins, 1994:324).
Ortaça¤'da Roma ‹mparatorlu¤u y›k›ld›¤›nda ayakta kalan tek güç olan Kilise,
H›ristiyan kökenli ülkeleri tekrar ele geçirme çabas›na girmifl ve en baflta haç
olmak üzere çeflitli sembollerden yararlanm›flt›r (Erdo¤an, 2006:49). Tarih boyunca
görülen bütün bu çabalar, kendini tan›tma, farkl›laflt›rma, bütünlük ve aidiyet
duygusunun geliflmesi sonucunda oluflmufltur. Öyle ki flehirlerin de kendilerini
tan›tmak ya da ay›rt edilebilmek amac›yla kimlik oluflturma çabas› içerisinde
oldu¤unu biliyoruz. Örne¤in XV. yüzy›lda Floransa, Malta’dan ayr›lmak amac›yla bir
resmini oluflturmufltur. Yine ayn› flekilde Milano flehrini yüzy›llar boyunca yöneten
Visconti ailesinin (1277-1477) simgesi olan y›lan ve haç figürünü günümüzde bile
Alfa Romeo araba markas›n›n logosunda görmek mümkündür*.
Farkl› topluluklar›n ve kurumlar›n kimliklerini oluflturma, belli bir alana
aidiyetlerini gösterme giriflimleri eskiden beri var olsa da kurumsal kimlik kavram› II.
Dünya Savafl› sonras›nda New York’ta faaliyet gösteren Lippincott ve Margulies
isimli dan›flmanl›k flirketinin kurucusu Walter Margulies taraf›ndan 1945 tarihinde
ortaya at›lm›flt›r. ‹ngiltere’de ise bu yeni kavram do¤rultusunda kurumsal kimlik
çal›flmalar› daha geç bir tarihte 1960’l› y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren ele al›nmaya
* Detayl› bilgi için bak›n›z Banu Baskan Karsak, Halkla ‹liflkiler Ortam› Olarak ‹nternetin Kullan›m›: Üç
Büyük fiirket ve Halkla ‹liflkiler Firmas› Örne¤inde Görsel Kimlik Göstergeleri Aç›s›ndan Web
Sayfas› Analizi, yay›nlanmam›fl doktora tezi. ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
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bafllanm›flt›r. 1965’de kurulan Wolff Olins’in ülkedeki bu alanda faaliyet gösteren ilk
ajans oldu¤unu söylemek mümkündür (Meech, 2002:128). 1970’lerden günümüze
kadar uzanan stratejik dönem olarak adland›r›lan dönemde kurum kimli¤i kavram›n›n
yaln›zca görüntüden ibaret olmad›¤›, kuruluflun iletiflim stratejisinin bir parças› olan
görsel ö¤eleri içine alan kurumsal dizayn, kurumsal iletiflim, kurumsal davran›fl ve
kurum felsefesi ö¤elerinden meydana geldi¤i yaklafl›m› benimsenmifltir. Bu
ö¤elerin bir iflletmeye, organizasyona özgü biçimde kullan›lmas› o kurumun kurum
kimli¤ini oluflturmaktad›r (Okay, 2000:20-40). Bu durumda kurumsal kimlik kurumun
iletiflim stratejisinin bir parças› olan bir organizasyonun yap›s›n› aç›klamaktad›r.
Kamuoyu ile en do¤rudan iletiflimi gerçeklefltiren araç da kurum kimli¤idir (Gregory
ve Wiechmann, 1999:11). Olins, kurumsal kimlik oluflturma çabalar›n›n kurumlar›n
yapt›klar›n› çeflitli gruplara aç›klamak ve göstermek gereksinimi sonucunda
olufltu¤unu belirtir (Olins; 1979: 209-218).
Günümüzde kurum kimli¤i kurum felsefesi, kurumsal davran›fl, kurumsal
iletiflim ve kurumsal dizayn olarak adland›r›lan ö¤elerin birleflimi ve karfl›l›kl›
etkileflimi olarak ele al›nmaktad›r. Bu ö¤elere k›saca de¤inmek kurum kimli¤i
kavram›n› aç›klamak aç›s›ndan yerinde olacakt›r.
Kurum kimli¤inin ana ö¤esi olan kurum felsefesi bir kuruluflun kendisi
hakk›ndaki temel düflünceleridir. Bir iflletmenin kurum felsefesi, onun tüm
yönetim davran›fllar›n›, stratejilerini ve politikas›n› etkilemektedir. Kurum felsefesi
yaz›l› ve sözlü olmak üzere iki flekilde ortaya ç›kabilir. Kurum felsefesinin hareket
noktas›n› ve ana unsurunu kurum vizyonu oluflturmaktad›r. Kurum vizyonu, kurum
amac›n› ve kurum hedefini kendi çal›flanlar›na ve tüm kamuoyuna netlefltirecek
olan somut bir düflüncedir. Her kurumun bir kurum felsefesi olmas›na karfl›n ço¤u
felsefe yaz›l› de¤ildir ve üst düzeydeki yöneticinin akl›ndad›r. Oysa kurum kimli¤i
oluflturulurken kurulufl felsefesinin yaz›l› hale getirilmesi, iflletmenin çal›flanlar›na
kolayl›k sa¤larken d›fl hedef kitlelerle iliflkilerinde de ciddiyeti sa¤layarak o
kurumun adeta "anayasas›" haline gelir (Okay, 2000:117-120).
Bir kuruluflun tüm iletiflim etkinliklerini tan›mlayan kurumsal iletiflim
kavram›, kurum kimli¤inin bir di¤er ö¤esidir. Kurumsal iletiflim, iç ve d›fl iletiflimin
tüm türlerinin kurumun iliflkide olmas› gereken gruplarla olumlu bir temel
yaratacak flekilde olabildi¤ince etkin ve verimli flekilde uyumlulaflt›r›ld›¤› bir
yönetim arac› olarak tan›mlanabilir. Kurumun iletiflim yaklafl›m› kurum kimli¤ini
flekillendiren ö¤elerdendir (Riel V, 1995:26)
Kurumsal davran›fl bir kurulufl içindeki çal›flanlar› ekonomik araç olarak de¤il
psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar› da olan de¤erli varl›klar olarak görür, geliflmelerine ve
amaçlar›na ulaflmalar›na yard›mc› olan bir ortam yaratmaya çal›fl›r (Oktay, 1996:266).
Davran›fl kavram› aç›klan›rken kurumsal davran›flta birden fazla bireyin bir araya
gelerek oluflturdu¤u bir kurumun davran›fllar› söz konusudur. Kurumsal davran›fl bir
kurumda faaliyet gösteren birey ve gruplar›n tepki, karar ve davran›fllar›n›
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kapsamaktad›r. Kurumun hedef kitlelerine yönelik davran›fl tarz› olarak
tan›mlanabilecek kurumsal davran›fl, Regenthal’a göre ekonomik, toplumsal, siyasi
davran›fl, kalite davran›fl› ve bilgilendirme davran›fl› olarak gruplanmaktad›r
(Regenthal, 1992:36’den aktaran Okay:208-211).
Kurum kimli¤inin görünen yüzü olarak tan›mlanan kurumsal dizayn ve bu
ba¤lamda oluflturulan "görsel kimlik", kurum kimli¤inin önemli bir boyutunu
oluflturur. Bir firman›n, yapt›¤› iflin ya da k›saca bir markan›n en etkili bir biçimde
alg›lanmas›nda ve hedeflenen çevreler üzerinde sayg›nl›k kazanmas›nda görsel
kimli¤in birçok yarar› vard›r. Güçlü bir kimlik çal›flanlar üzerinde onlar› motive
edici etkiler yaratmaktad›r. Görsel kimli¤i oluflturan temel ö¤eler logo, kurulufl
rengi, yaz› stili ve ticari karakter ö¤esidir. Göstergebilimsel bir flafl olarak
nitelendirilebilecek olan logo görsel olarak dü¤mesine bas›ld›¤›nda bir markan›n
bütün de¤erlerini yans›t›r (Semprini, 1996:66-67). Bütün bu ö¤elerin planlanmas›
ve uygulanmas› kurum içinde bütünleflmeyi sa¤lamak aç›s›ndan önemli oldu¤u
kadar kurum d›fl›nda da iyi bir imaja sahip olmak aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Web Siteleri ve Kurum Kimli¤i Aras›ndaki Ba¤lant›
Geliflen ve ilerleyen internet teknolojisi halkla iliflkilerin temeli olan çift
yönlü iletiflimi h›zland›r›p gelifltirirken, kurulufllar web siteleri arac›l›¤›yla
kendilerini tan›tma ve kurumsal faaliyetlerini internet ortam›na tafl›ma f›rsat›
bulmufllard›r. ‹nternette web sayfalar› arac›l›¤›yla yer alan kurulufllar kurumsal
kimliklerini güçlendirmenin yan›nda kurumsal imajlar›n› da gelifltirmifllerdir. Web
sayfalar› kurum kimli¤inin görünen boyutu olan görsel kimli¤i yans›tman›n yan›
s›ra kurum kimli¤ini oluflturan kurum felsefesi, kurumsal iletiflim ve kurumsal
davran›fla ait bilgileri de içerir. Dolay›s›yla web sayfalar› kurumun ayr›nt›l› olarak
tan›nmas›na katk› sa¤lar.
Geleneksel kitle iletiflim araçlar›ndan farkl› olarak web siteleri birkaç
saniyede müflteri, hükümet görevlileri, haber medyas›, çal›flanlar, tedarikçiler gibi
farkl› hedef kitlelere bilgi verebilecek özelli¤e sahiptir. Günümüzde çal›flmalar
hedef kitlelerle iliflkileri kolaylaflt›rmak için kurulufllar›n web sitelerini nas›l
oluflturmalar› gerekti¤i konusuna odaklanm›flt›r. Kent ve Taylor, web sitelerinin
çift yönlü iletiflimi sa¤layacak ve kolaylaflt›racak flekilde oluflturulmas› gerekti¤ini
belirtirler (1998, 321-334).
Bir web sitesi ziyaretçilerin beklentilerine yan›t verecek biçimde kurumun
kimli¤ini ve kültürünü yans›tacak biçimde tasarlanmal›d›r. Bir kifli ya da kurumdan
yans›yan her türlü iletinin imaj ve itibara olan etkisi, kurum ve kiflilerin internetteki
görüntüleri olarak tan›mlanabilecek web sayfalar›n›n özenle tasarlanmas›n›
gerektirir. Bilgiyi paylaflmak, benimsenen kimli¤i istenen imaja dönüfltürmek
kurum ya da kiflilerin web sitelerinin görev tan›mlar› içindedir. Kurumun kendini
tan›mlay›fl biçimini web sitesi arac›l›¤›yla somutlaflt›rmak ve zihinlerdeki
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foto¤raf›n oluflumuna katk›da bulunmak web tasar›m›nda profesyonel yaklafl›m›n
temel tafllar›d›r (Pelteko¤lu, 2007: 311).
Web sitelerine yerlefltirilen bir mesaj, çok farkl› co¤rafi konumlardaki
insanlara ulaflabilir. Web sitesini ziyaret eden birinin, sitenin içeri¤ini sonuna
kadar okuyaca¤›n› varsaymak mümkün de¤ildir. Hedef kitlelerin ilgisini çekmeye
çal›flan kurulufllar, kullan›c›lar›n web sitelerini ziyaret etme nedenlerini detayl› bir
flekilde araflt›rmal›, kullan›c› taraf›ndan istenilen bilginin detayl› ve dikkat çekici
biçimde sunulmas›n› sa¤lamal›d›r (Chipchase ve Theaker, 2006:370).
Web sitelerinde kurum kimli¤i ö¤elerine yer verilmesi kurumun
tan›nm›fll›¤›n› artt›rmas› ve kuruma ait bilgilerin hedef kitlelere ulaflt›r›lmas›nda
önemli bir araçt›r.
Web Sitelerinin ‹çeri¤ine ‹liflkin Bulgular
Araflt›rma kapsam›nda Capital Dergisi’nin 2007 y›l›nda yapt›¤› "Türkiye’nin
En be¤enilen fiirketleri" araflt›rmas›nda ilk 20 s›ray› paylaflan flirketlerin web
sayfas› incelenmifltir. Araflt›rma kapsam›nda ilk 20 s›ray› paylaflan 23 flirket
bulunmaktad›r. Bu flirketler s›ras›yla flunlard›r: Turkcell, Koç Holding, Arçelik,
Vestel, Garanti Bankas›, Sabanc› Holding, Eczac›bafl› Holding, Coca Cola/Ülker
(ayn› s›ray› paylafl›yorlar), Procter&Gamble, Unilever, Do¤ufl Holding, Microsoft,
Zorlu Holding, Akbank, Toyota, Borusan Holding, Türkiye ‹fl bankas›, Efes
Pilsen/Bosch, Pfizer, Siemens/Vodafone.
Seçilen flirketlerin web sayfalar›n›n analizi A¤ustos 2008 döneminde
gerçeklefltirilmifltir. ‹çerik analizi yöntemiyle incelenen web sayfalar›nda kurum
kimli¤ini oluflturan görsel kimlik, kurumsal iletiflim, kurum felsefesi, kurumsal
davran›fla ait ö¤elerin varl›¤› bir tablo arac›l›¤›yla sunulduktan sonra elde edilen
veriler grafik arac›l›¤›yla detayland›r›lm›flt›r.
Tablo 1: fiirketlerin Faaliyet Alanlar›
Faaliyet Alan›

Say›

Biliflim teknolojisi

3

Holding-çeflitli

6

Elektronik

4

Finans

3

‹çecek-alkolsüz

1

G›da

1

Temizlik ürünleri

2

Otomotiv

1

‹çecek-alkollü

1

‹laç

1

Toplam

23
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Capital Dergisi’nin 2007 y›l›nda yapt›¤› Türkiye’nin En Be¤enilen fiirketleri
Araflt›rmas› kapsam›nda web sayfas› analiz edilen 23 flirketin faaliyet alanlar›na
göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Web Sitelerindeki Görsel Kimlik Göstergelerine Ait Verilerin Da¤›l›m›
Göstergeler

Var (n)

Var (%)

Logo

23

100

Kurum rengi

23

100

Marka karakteri

5

21

Kurumsal yaz› stili

23

100

Logoya ait bilgiler

8

34

120
100
80
var
60

yok

40
20
0
logo

renk

marka
karakteri

yaz› stili

logo bilgi

Tablo 2’de belirtildi¤i gibi kuruluflun görsel kimli¤ini oluflturan logo, kurum
rengi, kurumsal yaz› stili incelenen web sitelerinin % 100’ünde yer almaktad›r.
Kuruluflla/markayla özdeflleflen ve markan›n hat›rlanmas›nda önemli ifllevi
bulunan marka karakterine sahip kurulufl oran› ise % 21’dir.
Görsel kimli¤in en dikkat çekici ö¤esi olan ve markan›n/kurumun kim
oldu¤unu k›saca belirten logonun kullan›m özelliklerine ait bilgiler incelenen
kurulufllar›n % 34’ünün web sayfas›nda yer almaktad›r.
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Tablo 3: Web Sitelerindeki Kurumsal ‹letiflim Faaliyetlerine ve
Araçlar›na Ait Verilerin Da¤›l›m›
‹letiflim faaliyetleri araçlar›

Var (n)

Var (%)

Kurum içi iletiflim

3

13

Sosyal sorumluluk kampanyalar›

22

96

Sponsorluk

19

83

Pazarlama

12

52

Tan›t›c› reklamlar

13

57

Kurum tan›t›m filmleri

6

26

Bas›n bültenleri

21

91

Kurulufl yay›nlar›

8

34

Duyurular

21

91

Medya arflivi

18

78

e-mail

23

100

Etkinlikler

18

78

etkinlikler
e-mail
medya arfliv
duyurular
kurulufl yay›n›
bas›n bülteni
tan›t›m filmi
tan›t›c› reklamlar
pazarlama
sponsorluk
sosyal sorumluluk
kurum içi iletiflim

0

50

100
var

yok

150
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Kurumsal iletiflim faaliyetlerine iliflkin veriler Tablo 3’te belirtilmifltir.
Verilerin da¤›l›m›na göre incelenen kurulufllar›n % 96’s› kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri yürütmekte ve bu projelerle ilgili detayl› bilgiye web
sitelerinde yer vermektedir.
Kurumsal iletiflim faaliyetleri içerisinde önemli ifllevi bulunan medya
iliflkileri konusunda web sitelerinin etkin olarak kullan›ld›¤› saptanm›flt›r.
‹nternetin iletiflimi h›zland›rmas› medya çal›flanlar›n›n da h›zl› bir flekilde bilgiye
ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Web siteleri medya çal›flanlar›n›n haber haz›rlamalar› için
gerekli bilgiyi bulabilmelerinin yan› s›ra hedef kitleleri de kurulufla ait haberlerle
bilgilendirebilmek amac›yla yap›land›r›lm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda incelenen
web sitelerinde bas›n bültenlerinin ve duyurular›n yer alma oran› % 91’dir. Web
sitelerinin % 78’inin medya arflivi bulunmaktad›r.
Kurum içi iletiflim faaliyetlerine ait bilgiler incelenen web sitelerinin
% 13’ünde yer al›rken, kurumsal tan›t›m filmlerine de % 26 oran›nda yer verildi¤i
görülmüfltür.
Hedef kitlelerle çift yönlü iletiflim sa¤lamak amac›yla e-posta kullanan
kurulufllar›n oran› % 100’dür.

Tablo 4: Web Sitelerindeki Kurum Felsefesi Ö¤esine Ait Bilgilerin Da¤›l›m›
Ö¤eler

Var (n)

Var (%)

Kurulufl bilgisi

22

96

Temel de¤erler

22

96

Vizyon

17

74

Misyon

17

74

Amaç

18

78

100
80
60

var
yok

40
20
0
kurulufl
bilgisi

temel
de¤erler

vizyon

misyon

amaç
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Kurum felsefesi bir kurumun tüm yönetim davran›fllar›n›, stratejilerini ve
politikas›n› etkilemektedir. Kurulufllar›n hedef kitleler taraf›ndan tan›nmas›nda
önemli rol oynayan kurum bilgileri web sitesi üzerinden elde edilebilmektedir.
‹ncelenen web sitelerinin % 96’s›nda kurum bilgisi ve temel de¤erlere ait bilgi
yer almaktad›r.
Kurulufllar›n yönetim stratejisini ve hedeflerini belirten vizyon, misyon ve
amaçlar hakk›nda bilgilerin web sitelerinde yer alma oran› % 74’dür.

Tablo 5: Web Sitelerindeki Kurumsal Davran›fl Ö¤esine Ait Bilgilerin Da¤›l›m›
Ö¤eler

Var (n)

Var (%)

Ekonomik bilgilendirme

22

96

Toplumsal bilgilendirme

15

65

Siyasi bilgilendirme

0

0

Kalite alan›nda bilgilendirme

19

83

Personel alan›nda bilgilendirme

19

83

100
80
60

var
yok

40
20
0
ekonomik
toplumsal
siyasi
kalite
personel
bilgilendirme bilgilendirme bilgilendirme bilgilendirme bilgilendirme

Kurum kimli¤inin bir di¤er önemli ö¤esi, kurumun hedef kitlelerine yönelik
davran›fl tarz› olarak tan›mlanabilecek kurumsal davran›flt›r. Kurumsal davran›fl
hedef kitleleri bilgilendirme ifllevi de görür. ‹nceledi¤imiz web sitelerinde
kurulufllar›n ekonomik durum aç›s›ndan hedef kitlelerini bilgilendirme oran›
% 96’d›r.
Kalite aç›s›ndan bilgilendirme kurulufllar›n hedef kitlelerinin ürünlerinin
kalitesi hakk›nda bilgilendirmeyi ve kendilerinin kalite standart› çerçevesinde
sahip olduklar› ödüller kak›nda bilgilendirmeyi içerir. ‹ncelenen web sayfalar›nda
bu konuda bilgi veren kurulufllar›n oran› % 83’tür.
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Personel alan›nda bilgilendirme çal›flanlara ya da potansiyel çal›flanlara
yönelik ifle al›m, terfi, ücret, izin gibi konularda bilgilendirmeyi içermektedir. Bu
konuda bilgi veren web sitelerinin oran› % 83’tür.
Güncel siyasi olaylar›n de¤erlendirilmesine ise, incelenen hiçbir kuruluflun
web sitesinde rastlanmam›flt›r.

Sonuç
Bu çal›flmada elde edilen veriler incelenen kurulufllar›n kurum kimli¤ine
verdi¤i önemi ve kurum kimli¤ini oluflturan ö¤elerin web sitelerinde ne flekilde
yer ald›¤›n› yans›tmaktad›r. Araflt›rma ayn› zamanda web sitelerinin kurumsal
kimlikle olan ba¤lant›s›n› da ortaya koymaktad›r.
Geliflen iletiflim teknolojisiyle birlikte günümüzde kurumlar›n kendilerini
tan›tmak amac›yla web sitesine sahip olmas› beklenmektedir. Araflt›rma
kapsam›nda seçti¤imiz flirketlerin web sitelerini kurum kimli¤ini oluflturan dört
ana ö¤e çerçevesinde analiz ettik. Bu ö¤eler kurum felsefesi, kurumsal iletiflim,
kurumsal davran›fl ve kurumsal dizaynd›r. ‹ncelenen sitelerde bu ö¤elere ait
göstergelerin ya da araçlar›n bulunup bulunmad›¤›na dair veriler flirketlerin kurum
kimli¤ine verdi¤i önemi ve bu ö¤elerden hangilerini ön planda tuttu¤unu
göstermektedir.
Web siteleri görsel kimlik aç›s›ndan analiz edildi¤inde logo, renk, yaz› stili
gibi temel göstergelerin etkin olarak kullan›ld›¤› görülürken, marka karakteri
kullan›m›n›n ayn› oranda benimsenmedi¤i görülmektedir.
Marka karakteri olarak adland›r›lan logonun d›fl›nda kuruluflla bütünleflmifl
olan simgesel karakterler görüldü¤ü yerde kuruluflu hat›rlatmaktad›r. Arçelik, Koç
Holding, Turkcell, Garanti Bankas› ve Vodafone kurulufllar› marka karakteri
ö¤elerini web sitelerinde ana sayfalar›na konumland›rarak görsel kimliklerini
güçlendirmifllerdir.
Görsel kimli¤in en dikkat çekici ö¤esi olan logolar kurulufla kiflilik
kazand›ran, benzerlerinin içinde ay›rt edilmesini sa¤layan simgelerdir. ‹ncelenen
tüm kurulufllar web sitelerinde logolar›na yer vermifllerdir. Kurulufllar›n ana
sayfalar›nda logolar›n› sol üst köfleye konumland›rd›klar› saptan›rken Microsoft
kuruluflu logoyu sayfan›n ortas›na yerlefltirerek logonun ilk bak›flta alg›lanmas›n›
engellemifltir. Logolar›n kullan›m›nda tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› amac›yla kullan›m
özellikleri hakk›nda bilgi veren linklerin, incelenen sekiz kurulufl taraf›ndan
oluflturuldu¤u saptanm›flt›r. Bu kurulufllar; Eczac›bafl›, Vestel, Turkcell, Arçelik,
Unilever, Do¤ufl Holding, Bosch ve Vodafone’dur.
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Renk her görsel kimli¤in önemli ve anlaml› bir ö¤esidir. Kurulufllar hedef
gruplar›nda yaratmak istedikleri etkiye göre renk seçmektedirler. Renkler içinde
bulunduklar› ortama göre de¤er ve anlam kazan›rlar. ‹ncelenen kurulufllar›n
kurumsal renklerini web sitelerinde ayn› flekilde koruduklar› görülmektedir.
Örne¤in Garanti Bankas›, kuruluflundan bu yana kendisiyle ve dört yaprakl›
yoncas›yla özdeflleflen yeflil rengi web sitesinin ana rengi olarak kullanmaktad›r.
Ayn› flekilde Coca Cola’n›n web sitesinde de k›rm›z› rengin yo¤un olarak
kullan›m› dikkat çekmektedir.
Analiz sonucunda web sitelerinde kurum kimli¤inin ö¤esi olan kurumsal
iletiflim ö¤esine ait araçlar›n ve faaliyetlerin etkin olarak kullan›ld›¤› belirlenmifltir.
Kurumlar›n iletiflim çabalar›n› içeren tüm faaliyetler ve bu çerçevede kullan›lan
araçlar web sitelerinde yer almaktad›r. Araçlar›n kullan›m oran› de¤ifliklik
göstermektedir. Kurum içi iletiflim amac›yla kullan›m oran›n›n oldukça düflük
oldu¤u saptanm›flt›r. Bu durumun nedeni kurum içi iletiflimin Intranet arac›l›¤›yla
sa¤lanmas›d›r. Kurum içi iletiflim amac›yla web sitelerini kullanan üç kurulufl
Bosch, Pfizer ve Siemens çal›flanlar›na kurumsal kutlamalar, y›ldönümler, ücret
bilgilendirmeleri ile ilgili bilgi sunmaktad›r.
Kurulufllar›n d›fl hedef kitleleriyle iletiflim kurmak amac›yla web sitelerini
yo¤un olarak kulland›klar› saptanm›flt›r. Kurumsal sosyal sorumluluk
kampanyalar›n›n duyurulmas› ve projenin geliflimiyle ilgili eflzamanl› bilgilerin
verilmesi web’in en yo¤un kullan›m alan›d›r. Kurumsal sosyal sorumluluk
kampanyalar›yla ilgili bilgi içermeyen tek sitenin Microsoft oldu¤u belirlenmifltir.
Web siteleri medya iliflkileri kapsam›nda genifl kullan›m olanaklar›na
sahiptir. ‹nternetin birden çok iletiflim arac›n› bünyesinde bulundurabilme özelli¤i
web sitelerinde kurum tan›t›m filmleri, reklamlar ve kurum yay›nlar›n›n da
bulunmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu ba¤lamda web sitelerinin kullan›m oran›
düflüktür. Buna karfl›l›k bas›n bültenleri, duyurular› ve etkinlikleri içeren medya
arflivi bölümleri medya iliflkileri kapsam›nda büyük ölçüde yer almaktad›r.
Kurumun kendisi hakk›ndaki temel düflünceleri içeren kurum felsefesinin
ana unsurunu oluflturan kurum vizyonu, kurumun stratejisini ve hedeflerini
belirlemektedir. Kurumun tüm hedef kitleleriyle iliflkilerinde tan›t›c› bir ifllevi
bulunan kurum felsefesi ö¤esi kapsam›nda kurulufl bilgisi ve temel de¤erler
ö¤esinin, inceledi¤imiz kurulufllar›n da web sitelerinde yer ald›¤› saptanm›flt›r.
Buna karfl›n vizyon, misyon ve amaçlar hakk›nda bilgi veren sitelerin da¤›l›m›
daha düflüktür.
Kurulufllar›n hedef kitlelerine yönelik iletiflim tarz› olarak tan›mlanabilen
kurumsal davran›fl, çal›flanlar›n sosyal gereksinimlerini de göz önünde
bulunduran bir yaklafl›md›r. Bu ba¤lamda kurum hedef kitlelerini bilgilendirme
ifllevi görür. Web sitelerini kurumlar›n ekonomik bilgilendirme aç›s›ndan
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de¤erlendirildi¤inde yüksek bir kullan›m oran› saptanmaktad›r. Bu ba¤lamda
kurulufllar›n pazarlama, üretim, yat›r›m, da¤›t›m alan›nda gerçeklefltirdi¤i
davran›fllar› incelenmektedir. Kalite alan›nda bilgilendirme ve personel alan›nda
bilgilendirme oran› da oldukça yüksek olarak belirlenmifltir. Kurumlar ürün ve
hizmetlerinin niteliklerini, üretim kalitesi hakk›nda bilgileri, sahip olduklar› ödülleri
ve kalite belgelerini hedef kitleleriyle paylaflmak amac›yla web sitelerinde yer
vermektedirler. Buna karfl›n siyasi bilgilendirme ö¤esiyle ilgili hiçbir veri elde
edilememifltir. ‹ncelenen kurulufllardan siyasi olaylara karfl› tepkilerini belirten
hiçbir kurulufl bulunmamaktad›r.
Yapt›¤›m›z inceleme sonucunda web sitelerinin kurulufllar taraf›ndan
kurum kimli¤ini oluflturmak ve yans›tmak amac›yla etkin olarak kullan›ld›¤›n›
belirledik. Kurum kimli¤inin ö¤elerinden görsel kimlik ö¤esinin kullan›m›n›n en
yüksek oranda oldu¤u belirlenmifltir. Kurumsal iletiflim ö¤esinin kapsad›¤› araç
ve faaliyetlere ait kullan›m oran› incelenen kurulufllara göre de¤ifliklik
göstermektedir. Bu ba¤lamda saptanan yüksek oran internetin ve web
sitelerinin halkla iliflkiler ve kurum kimli¤i aç›s›ndan kullan›m›n›n kurumlar
taraf›ndan etkin iletiflim arac› olarak benimsendi¤inin göstergesidir.
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