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Özet
Türkiye'de halkla iliflkiler faaliyetlerini ilk uygulayanlar, kamu
kurulufllar› olmufltur. Ancak ekonomik ve politik unsurlar›n evrilmesiyle
gerek kamu, gerekse özel kurulufllar bünyelerinde halkla iliflkiler
faaliyetlerine yer vermek zorunda kalm›fllard›r. ‹letiflim araflt›rmalar› içinde
halkla iliflkilere dair çal›flmalara bak›ld›¤›nda, araflt›rma konular›n›n genifl
ölçekli çal›flmakta olan kurum ya da iflletmeler oldu¤u görülür. Bu
kurulufllar›n halkla iliflkiler faaliyetleri baflar›lar›, baflar›s›zl›klar› yap›lan
araflt›rmalar›n temel hareket noktalar›n› oluflturmaktad›r. Yap›lan bu
çal›flmada ise 1970'li y›llar›n bafllar›nda Trabzon'un Beflikdüzü ilçesi Ziraat
Bankas›'nda gerçeklefltirilen halkla iliflkiler ve iletiflim faaliyetleri
incelenmifltir. Araflt›rman›n amac›, mikro tarihsel bir çerçevede kalarak
henüz halkla iliflkiler faaliyetinin büyük kurulufllar taraf›ndan
uygulanmad›¤› dönemde, küçük bir flubede bu faaliyetin nas›l
uyguland›¤›n› ortaya ç›karmakt›r. Araflt›rma sözü edilen bankada halkla
iliflkiler/iletiflim faaliyetlerini gerçeklefltiren kifli olan Hikmet Aksoy ile
yap›lan sözlü tarih görüflmesine dayan›larak gerçeklefltirilmifl, bunun yan›
s›ra, Aksoy'un arflivinden de yararlan›lm›flt›r.
anahtar kelimeler: halkla iliflkiler, iletiflim, kamu yönetiminde
halkla iliflkiler, göç
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Résumé
En Turquie, les premiers à s’être servi des relations publiques sont les
institutions publiques. Les transformations économiques et politiques ont
poussé les institutions aussi bien publiques que privées à créer au sain même
de leur structure des départements de relations publiques. Les études de
communication concernant les relations publiques portent en générale sur les
institutions et entreprises à grande échelle et sur leur réussite ou défaite dans
le secteur. Notre recherche analyse les activités de relations publiques réalisées
en 1970 par la succursale de Beflikdüzü, Trabzon, de la banque de Ziraat. La
recherche a pour objectif de démontrer les premières tentatives de relations
publiques réalisées au sein d’une toute petite succursale pendant une période
où ce systeme de ralations publiques n’était pas encore mis en place au sein
même des grandes institutions. L’étude se base sur une interview fait avec
Hikmet Aksoy, la personne ayant mis en place ce système et sur ses archives
personnelles.
mots-clés : relations publiques, communication, relations publiques dans
l'administration publique, immigration

Abstract
In Turkey, the first practicers of the public relations activities were state's
institutions. However, due to the economic and political evolution, both private
and public corporations had to reserve a place for public relations in their
structure. The communication studies concerning the public relations generally
focus on large scaled institutions and enterprises and their achievements /
failures in the area. The subject of our study on the other hand, is a public
relations activity at a branch of Ziraat Bank in Beflikdüzü district of Trabzon.
Working within a micro-historical framework, we aim to uncover the ways in
which this small branch carried out the public relations at a time when even the
biggest institutions were not engaged in this kind of activities. The study is
based on an interview with Hikmet Aksoy, the person who realized the above
mentioned public relations activity, and on documents from his personal
archive.
keywords: public relations, communication, public relation in public
administration, migration
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Girifl
Bir 16. yüzy›l de¤irmencisinin hayat›n› anlatan "Peynir ve Kurtlar" adl›
kitapta yer alan, Ginzburg'un makro ve mikro tarih aras›ndaki ayr›ma dair ifadesi
çok etkileyicidir:
"Geçmiflte tarihçiler yaln›zca 'krallar›n büyük iflleriyle' ilgilenmekle
suçlanabilirdi, ama günümüzde bu art›k do¤ru de¤il. Art›k tarihçiler, gittikçe daha
yo¤un bir biçimde, seleflerinin es geçtiklerine, bir kenara att›klar› ya da yaln›zca
bilmezlikten geldikleri fleylere dönüyorlar. Brecht'in "okumufl iflçisi" daha o
zamanlar bile "Yedi kap›l› Thebai'yi kim infla etti?" diye soruyordu. Kaynaklar bu
isimsiz duvarc›lar konusunda bize hiçbir bilgi vermiyor ama soru bütün anlam›n›
koruyor" (1999:7).
Yazar, tarih yap›l›rken s›radan insanlar›n nelerle ifltigal etti¤inin dikkatten
kaçt›¤›, kimi zaman bu konunun sessizlikle geçifltirildi¤ini ifade etmekte, "bir sürü
araflt›rmac› ekibin niceliksel fikir tarihi gibi genifl projelere do¤ru yelken açt›¤› bir
dönemde, tek bir de¤irmenci üzerine dar bir soruflturma yapman›n çeliflkili ya da
saçma gelebilece¤i" (1999:14) çekincesini de bir kenara koymaktad›r. S›radan
insanlar›n tarihte sadece istatistiki bir veri olarak yer al›fl›na karfl› duruflu ifade
eden mikro tarih ya da toplumsal tarih çal›flmalar›, 'bilindik' tarihin gölgesinde
kalm›fl 'bilinmeyen' tarihsel olaylar› ya da olgular› gün yüzüne ç›karma giriflimidir.
Tarihin 'afla¤›dan' yaz›lmas›n› amaç edinen bu çal›flmalarla; dikkat çekmeyen,
göz ard› edilmifl ya da gere¤ince ilgilenilmeyen alt kültürler, cemaatler ve etnik
gruplar gibi birtak›m faktörler küçük ölçeklerle araflt›r›lmaktad›r. S›radan
insanlar›n, marjinal olan›n, gündelik hayatta yaflananlar›n genellemelere kurban
edilmesini önlemek amac›yla yola ç›kan bu çal›flmalar, tarihe gerçek insanlar›n
dahil edilmesini sa¤lamaya çal›fl›r. Toplumsal tarih çal›flmalar› çok iyi kay›t alt›na
al›nan, ders kitaplar› ile aktar›lan siyasi tarihin yan›nda oldukça zay›f kalm›flt›r.
Çünkü toplumumuzda kaydetme kültürüne hizmet eden günlük, mektup yaz›m›
gibi belgeler geliflkin bir yaz› biçimi olmam›flt›r. Yerel belgelere ulaflman›n
toplumsal tarih aç›s›ndan önemine iflaret eden Murat Belge de, toplumsal tarihe
ulaflabilmek için yeni yöntemler gelifltirmek gerekti¤ini, bu tür yöntemler
gelifltikçe bugün eksik, boflluk gibi görünen alanlar›n dolmaya bafllayaca¤›n›
belirtmektedir (Toplumsal Tarih, fiubat 2006).
Kay›t edilmeyenin tarih sahnesinde yerini alamad›¤› bilgisinden hareket
ederek, bu çal›flmada, halühaz›rda birçok çal›flma ile araflt›r›lan Ziraat Bankas›'n›n
genel halkla iliflkiler faaliyeti yerine, bankac› ve gazeteci Hikmet Aksoy'un 1970'li
y›llar›n bafllar›nda, Trabzon'un Beflikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren Ziraat
Bankas› bünyesinde, bankan›n hedef kitlesi ile gerçeklefltirmifl oldu¤u halkla
iliflkiler ve iletiflim faaliyetlerini incelemek amaçlanm›flt›r. ‹ncelememizi özgün
k›lan nokta, günümüzde dahi kimi iflletmelerce uygulanmayan halkla iliflkiler
faaliyetlerinin 1970'li y›llarda, Karadeniz'de yer alan küçük bir bankada
gerçeklefltirilebilmifl olmas›d›r. Hikmet Aksoy'un hizmette ay›rt edici olmay›
keflfetme öyküsüdür, bu yaz›n›n konusu. Araflt›rmada yöntem olarak, Aksoy ile
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yap›lan sözlü tarih görüflmesi kullan›lm›fl ve onun sa¤lad›¤› S›la bültenlerinin
arflivlerinden yararlan›lm›flt›r. Türkiye'de halkla iliflkiler, uygulama bak›m›ndan
köklü geçmifle sahip olmayan bir olgudur. Halkla iliflkiler ad›na var olan
uygulamalar da, büyük kent merkezli büyük kurulufllar›n faaliyetlerini
içermektedir. Daha önemli addedilen genelin içinden, büyük kurulufllar›n
eylemlerinin aras›ndan s›yr›larak küçük bir ilçede büyük fikirleri hayata geçirmek,
sessiz kal›nmamas› gereken, tarihteki yerini almay› hak eden bir çal›flmad›r.
Halkla ‹liflkiler Olgusunun K›sa Tarihçesi
Kimi uygulamalar›n/meslek dallar›n›n eskili¤ine vurguda bulunmak için
onlar ad›na an›tsal bir geçmifl yarat›l›r. Ço¤u zaman bu geçmiflin köklerinin antik
Yunan, Roma, M›s›r'a kadar uzand›¤› kabul edilir. Halkla iliflkiler kavram› da bu
de¤erlendirmelerden pay›n› al›r, geçmifli insanl›k tarihinin eski dönemlerine dek
uzat›l›r (Pelteko¤lu, 2001:66-7;Tortop,1986:12-3; Kazanc›,2002:5). Kamuoyu,
yöneten/yönetilen boyutunda tarihin her döneminde önemli kabul edilir, bu
öneme istinaden geçmiflteki Pers, Babil ve Asurlular'›n güçlü imparator imaj›
yaratmak için özenle iflledikleri portreler, Eski M›s›r'da din adamlar›n›n kamuoyu
oluflturmak ve din kurallar›n› pekifltirmek için yapt›klar› ifllemler (Pelteko¤lu, 2001)
gibi kimi uygulamalar, halkla iliflkiler uygulamas› say›lm›flt›r. Bu anlamda, halkla
iliflkilerin uzun bir geçmifli ancak k›sa bir tarihi vard›r. Çünkü yirminci yüzy›la
gelinceye de¤in halkla iliflkiler kendine özgü kurallar› saptanm›fl bir çal›flma
olmaktan uzakt›r. Kazanc›'ya göre, gerek kamu, gerekse özel kesim kurulufllar›n›n
çevre ile iliflki kurmaya zorlanmalar›, bunu demokratik anlay›fl›n bir sonucu olarak
görmeye bafllamalar› ve geliflen demokrasi içinde halk›n kendisini bir güç olarak,
toplumsal sistemin öteki kurumlar›na kabul ettirmesi nedeniyle halkla iliflkiler,
yirminci yüzy›la ait bir uygulama say›lmal›d›r (2002:1). Ronenberg ve Rühl de
halkla iliflkilerin modern toplumlar›n bir eseri olarak ortaya ç›kt›¤›n› savlamaktad›r.
Yazarlara göre; bilginin öneminin artmas›, endüstri ve hizmet mesleklerinde
bilgisayarl› ve araçl› üretime geçilmesi, sosyal devlet garantilerinin artmas›,
küreselleflme, uluslararas› rekabetin artmas›, bofl zaman organizasyonu
endüstrisinin genifllemesi, kitle iletiflimde artan niceli¤in içerik ve konular›
tektiplefltirmesi, birbirine ba¤lant›l› a¤ fleklindeki örgütlenmelerin dünya çap›nda
genifllemesi gibi toplumsal koflullar halkla iliflkilerin günümüzdeki biçimini
almas›ndaki temel nedenlerdir (akt. Okay ve Okay, 2002; 79-80). Teba anlay›fl›n›n
y›k›l›p, demokrasinin gere¤i halk›n yönetilen olarak yönetimde söz almak
istemesi, özel iflletmelerin uygulamalar›na maruz kalanlar›n bu iflletmelerden bilgi
istemesi halkla iliflkilerin yönetenler ve iflletmeler taraf›ndan da dikkate al›nmas›n›
gerektirmifltir. Devletin ekonomik ve sosyal ifllevlerinin karmafl›klaflmas›, k›rsal
bölgelerden kente yaflanan göç, sanayileflme, uzmanlaflma alanlar›n›n art›fl›,
örgütlerin büyümesi, yeni örgütlerin oluflumuyla yaflanan ekonomik rekabet,
iletiflim araçlar›n›n geliflimi ile gizlili¤in sürdürülemez hale gelifli gibi faktörler,
halkla iliflkiler kavram›n›n toplum ve yönetim yap›s› içinde a¤›rl›¤›n›n artmas›n›
beraberinde getirmifltir. Halk, günümüzde yönetimlerden bilgi isteyebilece¤i gibi,
ülkemiz için yayg›n bir uygulama olarak görülmese de hesap sorabilece¤ini
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bilmektedir. Yönetilenlere/müflterilerine bilgi sunan yönetim ya da iflletme,
onlardan ald›¤› tepkileri ö¤renerek kendi eylemlerini yönlendirebilmektedir. Halkla
iliflkiler bu anlamda, uygulaman›n yer ald›¤› ülkenin demokratik yönetim
mekanizmalar›na ba¤l› olarak çok ya da az geliflmifl olabilmektedir.
Bugünkü anlamda halkla iliflkilerin do¤du¤u ve en geliflkin uygulamalar›n
yafland›¤› yer Amerika Birleflik Devletleri'dir. Halkla iliflkiler deyimi ilk kez,
Amerika Birleflik Devletleri Baflkan'› Thomas Jefferson'›n Kongre'ye gönderdi¤i
mesajda kullan›lm›flt›r. Samuel Adams, Thomas Paine, Benjamin Franklin,
Alexander Hamilton gibi Amerikan Devrimi'nin kurucular› gazetelere yaz›
yazarak, konferanslar vererek, broflürler yay›nlayarak kamuoyunu etkilemeye
çal›flm›fllard›r (Balta-Pelteko¤lu, 2001:67). Özel iflletmeler boyutu söz konusu
oldu¤unda, güçlü tekellerin yükselifle geçifliyle, iflgücünün amaca ulaflmak için
bir araç olarak kullan›lmas› halk taraf›ndan protesto edilmeye bafllam›flt›r.
‹flletmeler kendilerini elefltirilere karfl› savunmak için halkla iliflkiler yöntemlerini
kullanmak zorunda kalm›fllard›r. Amerika'da do¤an halkla iliflkilerin nitelikleri
incelendi¤inde, kavram›n gelifliminde özel kesimin rolünün kamu kesimine göre
daha büyük oldu¤u görülür. 1929'da yaflanan ekonomik bunal›m›n etkisi kamu
yönetimini de özel yönetimler gibi halkla iliflkileri planl› ve düzenli bir çaba içinde
uygulamaya koymaya zorlam›flt›r.
Türkiye'deki halkla iliflkiler faaliyetlerinin bafllamas› ve kabul görmesi, K›ta
Avrupas› ile benzer dönemlere rastlar. 1950'lerde Avrupa'ya ulaflan (Mardin,
1988:26) ve 1960'larda geliflmeye bafllayan halkla iliflkiler, Türkiye'de ayn›
tarihlerde dikkate al›nmaya bafllam›flt›r (Asna,1988:27). Geçmiflte de kamu
kurulufllar›nda halkla iliflkiler faaliyetleri, bas›n bürosu, bas›n müflavirli¤i, yay›n
temsil flubesi, bas›n-yay›n ve halkla iliflkiler, tan›tma flubesi, enformasyon flubesi
gibi adlar alt›nda çal›flan büro ve dairelerde sürdürülmektedir (Tortop, 1986:21).
Halkla ‹liflkiler kavram›n›n Avrupa'daki geliflimi ile koflutluk tafl›yan, halkla iliflkilerin
ülkemizde de tan›nmas› ve uygulanmas› dile¤ini içeren bir çal›flma, 1962 y›l›nda
gerçeklefltirilen, Merkezi Hükümet Teflkilat›'n›n kurulufl ve görevlerinin ele
al›nd›¤› ve k›saca MEHTAP ad› verilen projedir. Bu projede, devlet kurulufllar›n›n
her kademesindeki çal›flmalarda ve kararlar›n al›nmas›nda halkla yak›n iliflki
kurulmas›n›n zorunlu oldu¤u belirtilmektedir. Geliflmifl ülkelerdeki uygulamalarda
görülen; kiflileri ve ilgili kurulufllar› karar almadan önce dinleme, istek ve
görüfllerini al›p de¤erlendirme yönündeki uygulamalar›n Türk idaresinin çeflitli
kademelerinde de kullan›lmas› gereklili¤i, an›lan raporda belirtilmifltir (BaltaPelteko¤lu, 2001:102). Merkezi idareyle halk aras›ndaki iletiflimin gereklili¤ini
vurgulayan MEHTAP, önerdikleri hayata geçememifl bir proje olarak tarihteki
yerini alm›flt›r.
Türkiye'de halkla iliflkilerin varl›¤›ndan bahsedilmeye baflland›¤› y›llarda,
kamu kurulufllar›nda halkla iliflkiler faaliyetinin kurum içinde haberleflme sistemini
kurarak etkin bir ak›fl sa¤lamas›, kurum d›fl›nda gerçekleflen kurum ile ilgili
faaliyetlerden haberdar olarak gerekli mercileri uyarmas›, yönetime yard›mc›
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olmak için araflt›rma yapmas› söz konusu olamazd›. Böylesi kesin bir yarg›ya
ulaflman›n nedeni olarak, günümüzdeki kamu yönetimi uygulamalar›nda dahi bu
niteliklerin yoklu¤u gösterilebilir. Demokrasi gelene¤inin çeflitli uygulamalar› ile
oturmaya bafllamas›, demokrasinin ifllerli¤ini denetleyen çeflitli bask› gruplar›n›n
oluflmas› ve güçlenmesi, kitle iletiflim araçlar›n›n geliflimi ile farkl› yerlerdeki
uygulamalar›n ay›rt edilmesiyle gerek kamu, gerekse özel iflletmelerde "halkla
iliflki" kurman›n önemi daha iyi anlafl›lmaya bafllanm›flt›r. Ülkemizde halkla
iliflkilerin geliflimindeki gecikmeyi yukar›daki geliflmelerdeki gecikmelere
ba¤lamak çok da yanl›fl olmayacakt›r.
Türkiye'de Halkla ‹liflkilerin Sakl› Kalan De¤eri
1960'larda halkla iliflkiler kavram› ile tan›flan Türkiye'de alana dair
uygulamalar›n güncellik kazanmas›, 1980 sonras› geliflmelerle yak›ndan ilgilidir.
Ancak 1970'li y›llarda Trabzon'un Beflikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren Ziraat
Bankas›'nda iletiflim faaliyeti ad›na gerçeklefltirilenler, o y›llarda ülkemizde
gerçeklefltirilen az say›da halkla iliflkiler faaliyetinin aç›¤a ç›kmam›fl bir örne¤idir.
Amerika Birleflik Devletleri'nde halkla iliflkilere ait ilk uygulamalar› gerçeklefltirenler, kuramsal bir bilgiden çok sezgileriyle hareket ederek, iletiflim olgusunu
iyi anlayarak ve de¤erlendirerek baflar›ya ulaflm›fllard›. Hikmet Aksoy da ülkemiz
halkla iliflkiler tarihi içinde yer almas› gereken bir figür olarak, halkla iliflkiler
faaliyetleri ad›na kuram üretmeyen ancak ilgili taraflar aras›nda iletiflim kuran ve
bu iletiflimi sürdürebilecek yenilikleri uygulayabilen bir giriflimcidir.
1937 y›l›nda do¤an Hikmet Aksoy1, ortaokul y›llar›nda Kore Savafl›
esnas›nda Kore'den haber gönderen muhabirlerden etkilenerek gazeteci olmaya
karar verir. 1953 y›l›ndan itibaren Trabzon'da Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve
Ulus gazetelerinin muhabirli¤ini yapmaya bafllar. 1965 y›l›nda, askerlik hizmetini
yedek subay ö¤retmen olarak Kütahya'n›n Simav ilçesine ba¤l› 2000 nüfuslu
Pazarlar Köyü'nde yapar. Gazetecilik aflk› ile Köy Raporu ad›nda, köy içinde
okunmak üzere köy haberlerini ve köylüyü ilgilendiren di¤er haberleri konu alan
bir gazete ç›kar›r. Askerlik bitiminde Trabzon'a gelen Hikmet Aksoy, 1969
y›l›ndan itibaren Ziraat Bankas›'nda kendi deyimiyle "ikinci adam"; muhasebeden
sorumlu müdür yard›mc›s› olarak çal›flmaya bafllar2.
1950'li y›llarda ikramiye vererek mevduat toplama yar›fl›na giren bankalar,
1 Hikmet Aksoy ile yap›lan 08.01.2008 tarihli sözlü tarih görüflmesi.
2 Beflikdüzü Trabzon’un ilçeleri aras›nda farkl›l›¤› olan bir ilçedir. Çünkü kültürel anlamda 40’l› y›llarda
aç›lan Köy Enstitüsü sayesinde, her aileden bir ö¤retmen yetiflmifltir ve ilçede e¤itim düzeyi
yüksektir. Beflikdüzü’lüler, 60’l› 70’li y›llarda el imalat› ile av tüfe¤i üretmekte ve posta kolileriyle
Türkiye’nin her taraf›na bu silahlar› satmaktad›r, ikinci olarak baskül imalat› yap›lmaktad›r. Ancak bu
el sanatlar› ilerleyen y›llarda geliflmemifltir. El sanatlar›n›n yan›nda f›nd›k üretimi de 70’lerde ilçenin
ekonomisinin dayana¤›n› oluflturmaktad›r (Hikmet Aksoy ile yap›lan 08.01.2008 tarihli sözlü tarih
görüflmesi). Beflikdüzü Trabzon'un ilçeleri aras›nda merkez nüfusu olarak Akçaabat ve
Vakf›kebir'den sonra 3. s›rada yer al›r. Köyleri 25 adettir:A¤açl›, Akkese, Aksakl›, Anbarl›, Ard›çatak,
Bay›rköy, Bozlu, Çak›rl›, Ç›tlakl›, Da¤l›ca, Denizli, Dolanl›, Duygulu, Gürgenli, Hünerli, Kalegüney,
Korkuthan, Kutluca, Resullü, Sayvanc›k, Seyitahmet, fiahmelik, Takazl›, Yenicami, Zemberek
(www.trabzon.org/trabzon/besikduzu.htm).
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1960'larda ikramiyelerin cazibesini yitirmesi üzerine yeni politikalar gelifltirip,
flube say›lar›n› artt›rm›fl, bu yöntemle halka en yak›n yerlere, bir anlamda halk›n
aya¤›na giderek mevduat toplamaya bafllam›fllard›r (Yetkin ve Serçe, 2000:131).
Ziraat Bankas› da Beflikdüzü ilçesine bu amaçlar do¤rultusunda flube açan ilk
banka olmufl, daha sonra onu izleyen ‹fl Bankas› ve Akbank izleyerek ve ilçede
flubelerini açm›flt›r.
Bankac›l›k yaparken ayn› zamanda gazetecilik mesle¤ini sürdüren Aksoy,
Trabzon'da yay›nlanan Son Haber gazetesinin, ‹stanbul'da yay›nlanmakta olan
Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinin de muhabirli¤ini yapmaktad›r.
‹letiflim mesle¤i ile ba¤›n› koparmayan Aksoy, çal›flt›¤› banka içinde de iletiflimi
sa¤lamak için ‹ç Hizmet Gazetesi ç›kar›lmas›na öncülük eder. 70x100
boyutlar›nda bir panodan oluflan ‹ç Hizmet Gazetesi'nde; banka çal›flanlar›n›n
evlilikleri, do¤umlar, ölümler, gibi haberlerin yan›s›ra, bankan›n kazand›¤› baflar›lar,
Beflikdüzü flubesinin flubeler aras›ndaki yeri, müdürün, müdür yard›mc›s›n›n
gerçeklefltirdi¤i seyahatler, banka müflterilerinin nas›l memnun edilece¤i gibi
Aksoy'un deyimiyle "flubenin kendi iç dünyas›n› ve bankac›l›kla ilgili geliflmeleri
iflleyen" haberler yer almaktad›r. Buna ek olarak her ay flubede çal›flanlar›n daha
yak›ndan tan›nmas›na yol açan "portreler", ‹ç Hizmet Gazetesi'nin içeri¤inde yer
almaktad›r. Yine Aksoy'un öncülü¤üyle, Ziraat Bankas› çal›flanlar›n›n ve zaman
zaman onlar›n çocuklar›n›n do¤um günleri kendi aralar›nda kutlanmaktad›r. Kurum
içi halkla iliflkiler çabas›n›n güzel bir örne¤i olan bu çal›flma ile kurum çal›flanlar›
birbirlerini daha iyi tan›makta ve birbirlerinin ac›, tatl› haberlerini paylaflmaktad›r.
Kazanc›'n›n ifadesi ile iyi bir ücret ve çal›flma koflullar›na sahip olsalar bile, iyi bir
iç iletiflimin kurulmad›¤› örgütlerde verim düflüktür. Çünkü her kurumda çal›flanlar
çal›flt›klar› kurum ile ilgili bilgilere gereksinim duyarak ve bu bilgilere dayanarak
hareket etmek istemektedir. ‹yi bir kurum içi halkla iliflkiler yönetimini
gerçeklefltirmek için, çal›flanlar›n kurulufltan beklentileri saptanmal›, çal›flanlar›n
özel sorunlar›n›n giderilmesine çal›fl›lmal›d›r. Ölüm, do¤um gibi olaylarda çal›flan›n
yan›nda olundu¤u hissettirilmelidir. Karfl›l›kl› sevgi, sayg› ve anlay›fl›n
gerçekleflmesi için iyi bir iç iletiflimin sa¤lanmas› gerekir. Kurum gazetesi iyi bir iç
halkla iliflkiler kurmada gayr› resmi bir iletiflim arac›d›r (2002, 247-258). Okay ve
Okay da baflar›l› bir kurum içi iletiflim için herhangi bir reçetenin olamayaca¤› ve
her kuruluflun koflullar›n›n farkl› oldu¤unu belirtir (2002:293). Hikmet Aksoy'un
"Kurum içi iletiflim nedir?", "Kurum içi halkla iliflkiler nas›l olmal›d›r?" sorular›n›n
cevab›n› bilmedi¤i ama uygulad›¤› söylenebilir. "Ben gazetecilikten geldi¤im için
her insan›n bir hobisi olmas› gerekti¤ine inan›r›m. Bankac›l›¤› profesyonel
anlamda yap›yorum, yoruluyorum ama madem ki bu mesle¤i yap›yorum, iflimiz
insanlarla, insanlarla iliflkileri bir üst düzeye tafl›mak için ne yapabiliriz diye
düflünerek bu giriflimlerde bulundum" ifadesinden anlafl›ld›¤› üzere Aksoy, bugün
bizim baflar›l› bir halkla iliflkiler faaliyeti olarak gördü¤ümüz giriflimi
gerçeklefltirmifltir. Ertekin, bir k›s›m halkla iliflkiler görevlilerinin yapt›¤› ifllerin
tan›m›n›n herkese göre de¤iflebildi¤ini, baz›lar› için halkla iliflkilerin; sanat yönü
a¤›r basan, dolay›s›yla ö¤retilmesi oldukça zor, yaln›zca yap›larak ö¤renilebilen,
sezgisel yönleri de oldukça önemli olan bir ifl kolu oldu¤unu belirtir. Bu anlamda
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halen birçok halkla iliflkiler uzman›
e¤itim almam›fllardan oluflmaktad›r
(1988: 41). Hikmet Aksoy da formel bir
iletiflim e¤itiminden geçmemifltir. O
sadece, kendisinin belirtti¤i gibi,
mesle¤inin hakk›n› verme gayreti
içinde, iletiflim kurman›n yollar›n›
araflt›rarak sezgileriyle yönünü tayin
eden, sakl› kalm›fl bir giriflimcidir.
Gazetecili¤i görevden ziyade yaflama
biçimi olarak benimsemesi, yap›lan
halkla iliflkiler faaliyetlerinin baflar›s›nda önemli bir rol oynam›flt›r.
Ziraat Bankas›'n›n Beflikdüzü
fiubesi'nde ifllerin yo¤un oldu¤u
zaman geçici olarak 2-3 kifli çal›flsa da
kadrolu olarak 7 kifli çal›flmaktad›r. ‹ç
Hizmet Gazetesi banka içinde baflar›l›
bir iç iletiflimi gerçeklefltirirken, o
dönem yurtd›fl›na çal›flmak üzere
giden iflçilerle iletiflim kurmaya bunu
ve güçlendirmeye yönelik bir çal›flmaya gereksinim duyulur. 1971 y›l›n›n Kas›m
ay›nda, bankac› Hikmet Aksoy'un içinde yaflayan gazetecilik aflk›n›n ürünü olan,
S›la adl› bülten yay›nlanmaya bafllar. S›la'n›n yay›nlanma amac›, yurtd›fl›nda
bulunan iflçilere köylerinden; yak›n akraba, efl ve dostlar›ndan haberler ileterek
onlar›n fiube'yle olan iliflkilerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak, onlar›n gurbetteki
yaln›zl›k duygusunu hafifletmek ve morallerini yükseltmektir.
Ekmek Paras› ‹çin Gurbete Düflen ‹flçiler
XIX. yüzy›l ortalar›nda Avrupa'da Endüstri Devrimi'nin bir sonucu olarak
iflbölümü geliflmifltir. Sanayi Devrimi'nin bafllamas› ile emek dolafl›m› serbestisi
ortaya ç›km›fl, k›talararas› bir iflçi göçü yaflanm›flt›r. Merkez ülkeler, iflgücü
aç›klar›n› çevre ülke iflçileri ile kapatm›fllard›r. Yurtd›fl›na göçlerde en çok iflçi alan
ülke Federal Almanya'd›r. Türkiye'de de yaflanan iflsizlik nedeniyle daha iyi
koflullar› hayal eden kifliler, Almanya'ya göç etmeye bafllam›flt›r. Gerek
Türkiye'den gerekse di¤er az geliflmifl ülkelerden d›fl ülkelere göç hareketinin
temel nedeni ekonomiktir. Devlet Planlama Teflkilat› arac›l›¤› ile sürdürülen bir
araflt›rmada, Türkiye'den d›fl ülkelere do¤ru göç hareketelerini belirleyen etkenler
genel olarak ekonomik, toplumsal ve kiflisel faktörleri içeren bafll›klar alt›nda
toplanm›fl, fakat bunlardan "genifl çapl› iflsizlik ve çal›flma alan›nda dengesizlik, iç
piyasa isteminin yetersizli¤i ve ayk›r› tüketim bünyesi, sermaye yetersizli¤i ve
tasarruf eksikli¤i gibi" ekonomik etkenler ana göç nedenleri olarak belirginleflmifltir (Teber, 1980;81-82). Yurtd›fl›na göçen iflçilerin Türkiye'den ç›kt›klar›
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co¤rafi bölgelere göre 1965-1974 y›llar› ortalamalar›nda kökenlerinin; Marmara
Bölgesi'nden %30,14, Ege Bölgesinden %15,79, Karadeniz Bölgesinden
%16,05, Akdeniz Bölgesinden %8,21, ‹ç Anadolu Bölgesinden, 20,72, Do¤u
Anadolu Bölgesinden % 6,43, Güneydo¤u Anadolu Bölgesinden 2,6 oranlar›nda
oldu¤u saptanm›flt›r (Teber, 1980:82). Yurtd›fl›na göç verme oranlar› dikkate
al›nd›¤›nda Karadeniz'in Türkiye genelinde üçüncü s›ray› ald›¤› görülür.
Türkiye'de 1960'l› y›llar›n sonlar›na do¤ru finansal alandaki belirsizlikler
nedeniyle, planl› sanayileflme politikas› zedelenmifl, d›fl borç yükü artm›fl, ithal
ikameci politikan›n sonuna gelinmifl, içe dönük sanayileflme program› d›fl ticaret
aç›klar› ve döviz darbo¤azlar› nedeniyle t›kanm›flt›r (Coflar, 1999:66). Döviz
darbo¤az›n› gidermede uygulan›r gözüken en önemli plan, yurtd›fl›nda çal›flan
iflçilerin dövizlerini ülkeye çekmektir.
70'li y›llarda döviz s›k›nt›s› yaflanmakla birlikte sanayileflmenin h›z
kazanmas› ve yat›r›mlar›n artmas›, bankalar› mevduat toplama yar›fl›na
sürüklemifltir. Yurtd›fl›ndaki Türk iflçilerinin kazand›klar› dövizleri kendi
bankalar›na yönlendirmeye çal›flmak, bu amaca yönelik halkla iliflkiler faaliyetleri
yapmak bankalar›n programlar› aras›na kat›lm›flt›r. Do¤ancal›, 1970'lerde
bankalar›n iflçilere ulaflmak için plan ve programlar yapt›klar›n›, tüm bankalar›n
bilhassa Bat› Almanya olmak üzere belli flehirlerde temsilcilikler açt›klar›n› ifade
etmektedir. Temsilciliklerde görev yapan, yabanc› dil bilen memurlar,
bölgelerindeki Türk iflçileri ile temasa geçip, onlara bankalar›n› tan›tmakta ve
iflçilerin yurda döviz göndermek için hesap açmalar›n› sa¤lamakta, iflçilerin
yurtd›fl›ndaki sorunlar›n› çözmeye yönelik broflürler haz›rlay›p da¤›tmaktad›rlar.
Bu bürolarda yap›lan araflt›rmalarla, Türk iflçilerine ulaflma çabalar› halkla iliflkiler
yöntemlerinin iyi örneklerini oluflturmaktad›r (1988:127). 1970'lerde bankalar›n
say›s›, 1960'larda planl› kalk›nma sürecinde ihtisas bankalar› ile kalk›nma ve
yat›r›m bankalar›n›n kurulmas› ile artm›flt›r. Ancak bankac›l›k sisteminde banka
say›s›n›n çoklu¤una karfl›n oligopolcü bir yap› mevcuttur. "Dört Büyükler" olarak
adland›r›labilecek Ziraat Bankas›, ‹fl Bankas›, Yap› ve Kredi Bankas› ve Akbank
piyasaya egemendir. Bu grup içinde de Ziraat Bankas› ve ‹fl Bankas› toplam
mevduat, hesap say›s›, ticari mevduat, tasarruf mevduat›, toplam kredi, bilanço
toplam›, istihdam ve flube say›s› aç›s›ndan di¤er iki bankaya göre yüksek bir paya
sahiptir. Hatta ‹fl Bankas› Ziraat Bankas› ile birlikte bankac›l›k sisteminde
düopolcü bir yap› oluflturmaktad›r (Kocabaflo¤lu, 2001:398).
Ziraat Bankas› özellikle Almanya'da, iflçi dövizlerini kendi bankas›na
çekmek, iflçilerle iliflkileri gelifltirmek, onlar›n yaflad›klar› olas› sorunlar› gidermek
için belli merkezlere flubeler açm›flt›r. Bankalar›n çal›flmalar› baflar›l› olmufl,
yurtd›fl›na giden Türk iflçilerinin tasarruflar›n› ülkeye göndermeleri ile 1963 y›l›nda
s›f›ra yak›n olan iflçi döviz transferleri, 1970 y›l›nda 273 milyon dolara, 1972'de
ise 740 milyon dolara ulaflm›flt›r (Yenal, 2002; 130-131).
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Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nin Halkla ‹liflkiler Faaliyetleri:
Hizmette Fark Yaratabilmek
Ziraat Bankas›'n›n, 1971 y›l›nda yay›nlanan S›la adl› bülten yay›nlan›ncaya
kadar yurtd›fl›nda çal›flan iflçilere yönelik bas›l› bir yay›n› yoktur. 1970'lerde
banka, yurt içinde ayda bir 'Ziraat Bankas›' ad›yla bir bülten yay›nlamaktad›r.

Bültenin amac›, bankadan/merkez yönetimden flubelere ve mudilere haberler
vermektir. Ancak Hikmet Aksoy'un ifadesine göre, bu bülten uzak flubelere
zaman›nda gönderilmeyip, bayatlam›fl haberlerden olufltu¤u için ifllevini yerine
getirememektedir. Ziraat Bankas›'n›n ana yönetiminin iç iletiflimini yetersiz bulan
ve bankan›n Beflikdüzü ilçesindeki mevduatlar›n› artt›rmak isteyen Hikmet
Aksoy, iflçilere kiflisel olarak hitap edecek bir yol arar. S›la adl› bülteni ç›karma
karar› bu düflüncenin sonunda al›n›r, yönetici ikna edilir. S›la yay›nlanmadan önce
Beflikdüzü'nde faaliyet gösteren Ziraat Bankas›, döviz alma/bozma ifllemlerini
gerçeklefltirememektedir. Özellikle iflçilerin tatil için geldikleri zamanlarda döviz
bozdurma ifllemini yapamamak hizmette bir eksiklik say›laca¤› için, Hikmet
Aksoy Genel Müdürlük iznine tabi olmadan döviz al›m›na bafllar. O günkü döviz
kurunu Trabzon'da yer alan ana flubeden ö¤renen Aksoy, döviz bozdurmak
isteyen iflçinin dövizini Türk liras› karfl›l›¤›na çevirmektedir. Bu hizmet onun bir
soruflturma geçirmesi ile sonuçlansa da, müfettifller bu ifli yürüten kiflinin flahsi
menfaati olmad›¤› ve bankan›n mevduat›nda ciddi bir art›fl sa¤land›¤› için olumlu
rapor vermifllerdir. Döviz bozma ifllemleri esnas›nda ayn› zamanda iflçilerle
sohbet eden ve onlar› bankada a¤›rlayan Aksoy, sohbet esnas›nda iflçilerin
vatandan haber alma s›k›nt›s› yaflad›klar› izlenimini edinir. S›la yay›nlanmadan
önce Aksoy, Ziraat Bankas› Genel Müdürlü¤ü'ne bu konuyla ilgili düflüncesini
aç›klar, bunun için bir teksir makinesinin fiube'ye tahsis edilmesini ister. Daha
önce yapt›¤› Köy Raporu gazetesinden örnekler göndererek, biraz da ›srarc›
davranarak, istedi¤i teksir makinesinin gönderilmesini sa¤lar. Bültenin yay›na
haz›rlanmas› sürecinde Aksoy, önce köy muhtarlar› ile iletiflime geçmifl,
Beflikdüzü'ne ba¤l› köylerden yurtd›fl›na çal›flmaya gidenlerin adreslerini alm›fl,
yaklafl›k bin kadar iflçiyle irtibat kurmufl ve onlara yay›nlad›klar› bültenden
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göndermifltir. S›la'y› ayr›cal›kl› k›lan, iflçilere köylerden tek tek kifliler, köy ahalisi
ve köyde yap›lan ifller hakk›nda bilgi vermesidir. S›la, içerdi¤i habere göre
de¤ifliklik gösteren, teksir ka¤›d›yla ço¤alt›lm›fl, 4-6 sayfal›k bir bültendir.
Bülten'in birinci sayfas›nda o aya ait önemli bir bölge olay› ile, fiube taraf›ndan
iflçilere hitap eden bir yaz› bulunmaktad›r. Bu yaz›lar iflçilerin emeklilik,
gümrüklerde karfl›laflt›klar› sorunlar gibi konulardan oluflmaktad›r. ‹kinci sayfadan
itibaren, Köy Raporu ad› alt›nda köylerden haberler içeren bölümler yer
almaktad›r. Köy Raporu bölümü, yurtd›fl›nda yaflayan iflçiler aras›nda büyük bir
ilgiyle karfl›lanm›flt›r. Köy Raporu bölümünde yer alan haberler afla¤›da yer alan
örnekte görüldü¤ü gibi, köyde yaflananlar›n anlat›lmas›n› içermektedir:
A⁄AÇLI KÖYÜ SUYA KAVUfiUYOR
A⁄AÇLI (Arkadafl›m›z fiakir Hac›alio¤lu bildiriyor): Köyümüzü içme suyuna
kavuflturma çabalar› devam ediyor. Halen su gözeleri bir araya toplanm›fl
olup, köy içine su kanallar› kaz›lmaya bafllanm›flt›r. Ayr›ca köy yolumuzun
stabilize dökülmesi için YSE ile anlaflmaya var›lm›flt›r. Köyümüz yolunda
çal›flan YSE kamyonlar›n›n yak›t ücretleri köycek karfl›lanmaktad›r.
Köyümüzden Mehmet Kurt'un o¤lu Hasan Kurt, Ahmet Özdemir'in k›z› ile
evlenmifl, dü¤ün törenleri gayet nefl'eli geçmifltir. Köyümüzün say›lan ve
sevilen ihtiyar› "Efendinin Pamuk" (Arslan) ani rahats›zl›k sonucu vefat
etmifltir. 70 yafl›ndaki Pamuk ninenin vefat› köyde genel üzüntü yaratm›flt›r.
Köyümüzden olup d›fl ülkelerde çal›flan iflçilerimizin tümünün aileleri ve
yak›nlar› iyidirler (S›la, 1972:6. Say›).

S›la'n›n ilk sayfas›nda yer alan afla¤›daki yaz›, fiube'den iflçilere nas›l
hitap edilerek, onlarla nas›l iletiflim kuruldu¤unu örnekler. S›la'n›n hedef kitlesini,
Beflikdüzü ilçesinin köylerinden ç›k›p yurtd›fl›na, özellikle Almanya'ya giden
iflçiler oluflturdu¤u için, bu hedef kitleye uygun, yal›n bir dil kullan›lm›flt›r:
S›la'dan Size...
Her ay mektuplar›n›zla, tebriklerinizle dolup taflan bir masam›z var. Sizlerle
kurdu¤umuz sevgi ba¤lar›n›n, haberleflme ba¤lar›n›n karfl›l›¤›d›r bunlar...
SILA'n›n sizlere yönelen hizmetleri karfl›l›¤›nda gönderdi¤iniz kucak dolusu
tebrik mektuplar› bizim en büyük dayana¤›m›z, gurur vesilemiz olmakta,
sizleri gurbet elde yaln›z b›rakmama çabam›za güç katmaktad›r. S›la'y›
ç›karmay› ve sizlere sunmay› yürüttü¤ümüz bankac›l›k görevi d›fl›nda kutsal
bir görev say›yoruz kendimize... (Mart 1972:4. say›l› bülten)

S›la'da haber olarak köy dü¤ünleri, niflanlar, yol yap›m›, su, elektrik, telefon
tesisatlar›n›n kurulmas› ve okul inflaatlar› gibi köy kalk›nmas› ile ilgili olaylar,
iflçilerin dünyaya gelen çocuklar›n›n do¤um haberleri yer almaktad›r. Haberlerin
nas›l elde edildi¤ini sordu¤umuzda Aksoy, "E¤er Almanya'da çal›flan bir
arkadafl›m›z bizim bankam›za havale göndermiflse biz o kifliye ihbarname
ç›kar›r›z. ‹hbarnameyi bay, bayan kim alm›flsa bankam›za gelir, havalesini ald›ktan
sonra çal›flan arkadafllar o kifliyi bana yönlendirirdi. O kifliyi özellikle a¤›rl›yorduk,
çay, kahve ›smarl›yorduk, paras›n› da ödüyorduk ama o konuflma s›ras›nda bu
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parayla ne yapaca¤›n› soruyorduk. Dam›n kiremitini, sac›n› alaca¤›z veya evin
temelini atmak için ustalara para verece¤iz veya okul bafll›yor çocuklara giysi
alaca¤›z tarz›ndaki ifadelerini ald›ktan sonra, köyde ne var ne yok, kim öldü kim
kald›, kim evlendi, kim gitti gibi sorular› gazetecilikten gelen merakla sorar,
bunlar› ayr› ayr› her köyün bölümüne kaydederdik; bir defterimiz vard›, yazard›k,
ay sonunda tutup bunlar› bültene dönüfltürürdük" diye soruyu yan›tlamaktad›r.
S›la, dönemin iletiflim imkanlar›n›n k›s›tl› ortam›nda köylerden yurtd›fl›na
çal›flmaya giden iflçilere haber sa¤layan, önemli bir araç görevini görmektedir.
Teber Almanya'ya göç etmifl Türkler aras›nda yapt›¤› araflt›rmada, pekçok
yurttafl›n ömürleri boyunca adlar›na yaz›lm›fl tek bir mektup almad›klar›n›
söylediklerini belirtmektedir (1980:110). Karadeniz'de bugün bile kad›nlar
aras›nda okuma yazma oran› düflüktür. O dönemlerde köylerden yurtd›fl›na haber
göndermek çok güçtür, köylerin pekço¤unda telefon bulunmamaktad›r. Bu
iletiflimsizlik ortam›nda S›la, büyük bir bofllu¤u doldurmufltur. Örne¤in efli do¤um
yapan bir gurbetçi iflçi haberi S›la'dan alm›flt›r. Haberi duyan Aksoy, bahsi geçen
iflçiye sürpriz yapmak istemifl, ayda bir ç›kar›lan S›la'n›n periyodu 15 güne
indirilmifl ve dergi iflçiye postalanm›flt›r.
S›la yay›nlanmaya devam
ederken, yurtd›fl›na çal›flmaya
giden iflçilerin memleketlerindeki sorunlar› çözmeye yönelik
"S›la Mektup Kulübü" kurulur.
Bu kulüp arac›l›¤› ile yurtd›fl›nda,
özellikle Almanya'da çal›flan
iflçilerin devlet dairelerindeki
iflleri çözülmekte, Beflikdüzü
Lisesi'nde okuyan çocu¤unun
ö¤renim durumu hakk›nda bilgi
verilmekte, silah ruhsatlar›
uzat›lmakta ve köye ba¤lanacak
olan telefon hatt› için muhtarla
iflbirli¤i yap›l›p iflin gidiflat› takip
edilmekte, hatta bir iflçinin ricas›
üzerine o¤lu için k›z istemeye bile gidilmektedir. Aksoy "O dönem arkadafl
Almanya'dan gelemedi, biz k›z istemeye gittik onun için. Almanya'dayd›, flurada
flu mahallede, bizden rica etti, siz de bankac› olarak gidin. Bizim bankac› olarak
tan›d›¤›m›z falan yok ama bankac› olarak k›z istemenin bir a¤›rl›kl› yönü var o
zamanlar" diyerek bu iste¤i nas›l yerine getirdi¤ini anlatmaktad›r. Yurtd›fl›ndaki
bütün iflçilere bültenin yan›s›ra y›l sonunda tebrik kartlar› ve takvimler, hatta
birçok iflçinin do¤um günlerinde onlar›n do¤um gününü kutlamak için Beflikdüzü
kartlar› gönderilmektedir. Amaç her an iflçilerin yan›nda olundu¤unu ve vatanla
ba¤lar›n›n sa¤lam tutuldu¤unu göstermektir. ‹flçiler de bu ilgiyi yan›ts›z
b›rakmam›fllar, onlar da bayram ya da y›lbafl› gibi zamanlarda kendi çal›flt›klar›
kentlerden bankaya almanaklar, takvimler, kartpostallar göndermifllerdir.
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S›la Mektup Kulübü'nün baflar›l› bir flekilde ifllemesi, farkl› projelerin de
yolunu açm›flt›r. "S›la Foto¤raf Kulübü" bu projelerdendir.Yurtd›fl›nda çal›flan ve
yak›nlar›n›n özlemi içinde olan iflçilere yönelik düzenlenen bu proje ile yak›nlar›n›n
en son foto¤raflar›n› görmek isteyen iflçilerden foto¤raf filmi ve mektup
gönderme ücreti istenmekte, foto¤raflar› çekildikten sonra iflçinin adresine
gönderilmektedir. S›la Foto¤raf Kulübü projesinin temelini oluflturan çal›flmaysa,
yine Hikmet Aksoy'un Hürriyet Gazetesi muhabirli¤i yapmas› esnas›nda
oluflmufltur. Trabzon'dan haber gönderen Aksoy, haber toplamak için hafta
sonlar› f›rsat buldu¤unda köylere gezi düzenlemektedir. Bu geziler esnas›nda
okul bahçesinde, cami avlusunda oynayan çocuklar›n foto¤raf›n› çekerek,
kimlerin çocuklar› olduklar›n› ö¤renip Hürriyet'in Almanya bask›s›nda bas›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. Aksoy bu hizmeti "gerçek bir köprü" olarak tan›mlamaktad›r. Onun
foto¤raf çekerek gazeteye gönderip yay›nlatmas› gazetecilik hizmeti olmas›na
ra¤men, hitap etti¤i kitle taraf›ndan bankac›l›k hizmeti gibi alg›lanm›flt›r. ‹lk defa
Aksoy'un bafllatt›¤› bu giriflim daha sonra Türkiye'nin tüm birimlerinden
yay›nlanan foto¤raflarla zenginleflmifltir.
Halkla iliflkiler uygulamas›n›n duayenlerinden Bernays'›n, halkla iliflkiler
uzmanlar›na yapt›¤› ö¤ütlerden baz›lar› flunlard›r:
1. Halk› anlamak için kiflisel iliflki kurmak ilk kofluldur. Masa bafl›nda
oturarak kamuyu ya da ilgilendi¤iniz kitleyi anlayamazs›n›z.
2. Hangi kitle ile u¤raflacaksan›z onu iyice incelemeli ve anlamaya
çal›flmal›s›n›z. Kendinizi onlar›n yerine koymaya çaba harcaman›z gereklidir.
3. Müflterilerinizle ustaca bir iliflki kurunuz. Duygular›n›z›n kararlar›n›z›
etkilemesine izin vermeyiniz.
4. Olanak oldu¤u sürece kiflisel ziyaretleri telefon konuflmalar›na ye¤
tutunuz (Ertekin, 1983:11).
Sezgisel olarak Aksoy, hedef kitlesini iyi tan›mak için onlarla birebir iliflki
kurmufl, sorunlar›n› dinlemifl, onlara çözüm getirmeye çal›flm›fl ve köylere yapt›¤›
ziyaretlerde çekti¤i iflçi yak›nlar›n›n foto¤raflar›yla, hedef kitlesine çok çeflitli
yollardan ulaflma yolunu bulmufltur. Küçük bir ilçede yer alan küçük bir bankada
gerçeklefltirilen iletiflim faaliyetleri çok çeflitlidir; Hikmet Aksoy yedek subayl›¤›n›
ö¤retmen olarak yapt›¤› için, bir derste mikroskop kullan›m›n›n ne kadar önemli
oldu¤unu bilmektedir. Buna ek olarak köylere yapt›¤› ziyaretlerde köy okullar›nda
daktilonun ya olmad›¤›n›, oldu¤u durumlarda da çok eskidi¤i saptamas›nda
bulunur. Bunun üzerine S›la adl› bülten arac›l›¤› ile Beflikdüzü'ne ba¤l› köylere
da¤›t›lmak üzere, çal›flt›¤› banka flubesinin önderli¤inde "Her Köy Okuluna Bir
Mikroskop ve Bir Daktilo" kampanyas›n› bafllat›r. Yurtd›fl›nda yaflayan Ziraat
Bankas› mudilerine tek tek mektup yaz›l›r. Kampanya, yurtd›fl›nda yaflayan
Beflikdüzü köylülerince çok yo¤un bir ilgiyle karfl›lan›r. Afla¤›da yer alan
kampanya ile ilgili mektup da bu durumu örnekler:
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S›la Yaz› ‹flleri Kuruluna,
Göndermifl oldu¤unuz 24 May›s 1973 tarihli mektubunuzu ald›m, derecesiz
memnun oldum, Allah da sizleri memnun etsin. De¤erli abilerim
mektubunuzda bahsetti¤iniz bir adet M‹KROSKOP'u (orijinal metinde
büyük harfli) ben köylü vatandafl olmam s›fat›yla eksikli¤ini bilmem laz›m
iken, sizin bana yazman›z do¤rusu beni mahcup duruma düflürürken,
benim çocu¤umun yetiflmesini benden fazla düflünen sizlere ne kadar
minnettar olsak azd›r. Ozan›n DERD‹ OLMAYANLAR DERTTEN ANLAMAZ
(orijinal metinde büyük harfli) dedi¤i gibi zaman›n e¤itimleri ile uzak ve yak›n
hiçbir akrabal›¤› olmayan bir Ali bu ifllerden anlasa anlasa s›f›r derecede
anlar. Ancak siz de¤erli Abiler elimizden tutarsa bizler de ileriye do¤ru
ad›mlar›z ebebeyinin (orijinal metinde bu flekilde yer al›yor) çocu¤u
yürüttü¤ü gibi. Ben de bu yükün alt›na giriyorum ve flimdiden bir adet
M‹KROSKOP'u Kutluca Köyü ilkokulunun demirbafl› sayabilirsiniz. Bir de
DAKT‹LO almay› düflünüyorum... Ali Yaz›c›3

Düzenlenen bu kampanya sonucunda,
köylere mikroskoplar› ve daktilolar›, Ziraat Bankas›
Beflikdüzü fiubesi'nin önünde düzenlenen
törenlerle teslim edilmifltir. Bu törenin ayn›
zamanda yerine getirdi¤i ifllev fludur: Herkesin
zihninde Banka'y› sars›lmaz bir yere oturtmak.
Günümüzde sosyal sorumluluk kampanyalar›
kapsam›nda de¤erlendirilebilecek bu kampanya da
sessiz sedas›z tarihe kar›flm›flt›r.
Aileleriyle olan iletiflimlerini k›smen olsa da
S›la arac›l›¤› ile kuran iflçilerin, bankaya olan ba¤›
kuvvetlidir. Öyle ki S›la'n›n baflar›s›n› gören ‹fl
Bankas› yöneticileri de, köy muhtarlar› arac›l›¤› ile
yurtd›fl›nda yaflayan Ziraat Bankas›'n›n mudisi
iflçilerin adreslerini alm›fl ve onlara kendi
bankalar›n›n imkanlar›n› anlatm›fllard›r. Buna ek
olarak Aksoy'a, Beflikdüzü'nde yeni aç›lan Akbank
fiubesi Müdürlü¤ü teklif edilmifl, Garanti Bankas›
ise ayn› sistemi kendi flubelerinde kurmak üzere
onu transfer etmeye çal›flm›flt›r. Ancak iflçiler de
Aksoy da Ziraat Bankas›'n› b›rakmam›flt›r.
Anayol üzerinde konumlu olan Beflikdüzü
Ziraat Bankas›, yurtd›fl›ndan otobüsle ilçeye ulaflan
iflçilerin ilk u¤rak yeridir. Yine Aksoy'un kendi
ifadesini aktar›rsak "Yurtd›fl›ndan dönen iflçi valizini
bize b›rak›rd›, köye ç›kmak için jip bulacakt›r, jip
3 Hikmet Aksoy arflivi.
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bulmas› için biz ona yard›mc› olurduk. 'Valizlerim burda dursun, benim flurda
ifllerim var' derlerdi. Çünkü banka da yol üzerindeydi. O zamanlar uçaklar yayg›n
de¤il, otobüsle gelir, valizlerini b›rak›r, biz onu bankan›n içine al›r›z, emanetçi gibi.
Dedim çantas›n› uzat›r, 'içinde döviz var bozun' derlerdi. Ne kadar bozaca¤›z,
'bozun ne kadar isterseniz' derlerdi. ‹flte öyle itimat ve s›cak bir iliflki vard›".
Coflar'›n ifadesi de 1970'lerde bankalarda ifllerin oldukça kiflisel iliflkilere dayal› bir
görünüm sergiledi¤ini göstermektedir: Demirbank'›n müdürlerinden Muhal "Nuri
C›ng›ll›o¤lu'na 'fiu kiflinin kredi talebi var' dedi¤imde, kredinin flartlar› nedir, ne
getirir, ne götürür? diye sorard›. fiartlar› söyler 'ipotek alaca¤›m efendim' derdim.
Bofl ver ipote¤i adam nas›l? derdi. Yani ben ipotek al›p, bu krediyi ödersem bunu
tahsil için sat›fla m› ç›kaca¤›z derdi. Krediyi alan kiflinin güvenilir olmas› ve
yaflant›s› önemliydi, bu nedenle flube müdürleri müflterileri daha yak›ndan
tan›maya çal›fl›rlard› (Coflar, 1999:63).
Aksoy Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi Müdür Yard›mc›s› olarak,
müflterilerini tan›may› bir sanata çevirmifl, onlarla iletiflimi zaman›n koflullar›n›n en
üst düzeyine ç›karm›flt›r. ‹flçiler de gerek mektuplarla, gerekse yurdu ziyaretleri
esnas›nda S›la arac›l›¤› ile kurulan iletiflimi geri bildirimsiz b›rakmam›fllard›r.
Mektuplarla sorunlar›n› iletmifl, çözüm yollar› bulunmas› isteklerini aç›klam›fl ve
bu sorunlar› çözülmüfltür. Ertekin'in de ifadesinde belirtti¤i gibi halkla iliflkilerde
çift yönlü iletiflimin gerçeklefltirilmesi bunun için en uygun düzeyde bir geri
bildirim al›nmas› gerekmektedir. Geri bildirim al›nmas› için uygun haberleflme
olanaklar›n›n sa¤lanmas› çok önemlidir çünkü halkla iliflkiler uzmanlar› genellikle
geri bildirimin çok az oldu¤u durumlarda çal›flmaktad›r (Ertekin, 1983:41).
Yukar›da ele al›nan halkla iliflkiler faaliyetinde geri bildirim arac› olarak, zaman›n›n
en ekonomik ve en uygun yolu mektup seçilmifltir.
Tek kiflilik bir ordu gibi çal›flarak S›la adl› bülteni ç›karan Aksoy, her ne kadar
bunun tak›m çal›flmas›n›n ürünü oldu¤unu ifade etse de bültene iliflkin tüm
çal›flmalar›; iflçilerin köylerinden elde edilecek haberlerin toplanmas›, bülten için
yaz›lmas›, bültenin yay›nlanaca¤› ay›n önemli olaylar›n›n saptanmas›, bültenin
haberlerini süsleyen karikatürlerin çizilmesi, iflçilerin Banka'ya yönelik ilgilerinin
artmas›n› sa¤layacak kampanyalar düzenlenmesi ifllerini tek bafl›na mesai
saatlerinin d›fl›nda, iflyerinde kalarak halletmekte, sadece bültenin teksir
makinesinde bas›lmas› ve gönderilmesi konular›nda çal›flma arkadafllar›ndan
yard›m almaktad›r.
Yurt ad› verilen bar›naklarda yaflayan, ailelerinden uzak ve özlem içindeki
iflçiler, kendi adlar›na ald›klar› bu bültenle birlikte bankan›n mevduatlar›nda
önemli art›fllara neden olmufllard›r. Bat› Avrupa ülkelerindeki iflçilerin pek ço¤u,
bir gün yurda dönme ümidini tafl›d›¤›, bu ümide s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤u için, azami
tasarruf yapma e¤ilimindedir. Çölo¤lu'nun ifadesine göre, Türkiye'de az
tüketmeye al›flan iflçinin marjinal tüketim e¤ilimi, gelir art›fl› karfl›s›nda beklendi¤inden daha düflüktür. Bu sebeple, Avrupa'daki yabanc› iflçiler aras›nda Türk
iflçisi, tasarruf e¤ilimi en yüksek iflçi durumundad›r. Türk iflçileri gelirlerinin
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ortalama %45-47,5'ini tasarruf etme e¤ilimindedir (1984:17). Yurtd›fl›ndaki Türk
iflçilerinin yasal yollarla Türkiye'ye gönderdikleri döviz ve efektiflerin, Türkiye'nin
d›fl ödemeler dengesi üzerindeki etkisi sürekli olmufltur. Özellikle 1973-1974
döneminde iflçi dövizleri ödemeler dengesi üzerinde önemli rol oynam›fl ve
toplam ihraç gelirlerinin %93'ünü teflkil ederek, toplam ithalat gelirlerinin
%56's›n› karfl›lam›flt›r (Çölo¤lu, 1984:37). Türkiye'ye gelen iflçi dövizlerinin
hemen hemen tamam›, 1971 y›l›na kadar tüketim harcamalar›na gitmifltir. Zaten
k›s›tl› ekonomik koflullar›n sonucu baflvurulan göçle birlikte, pek ço¤u "yedek
vatan" (Teber, 1980;104) Almanya'da çal›flan iflçilerin gönderdikleri paralar,
ailelerinin refah düzeyini yükseltmifltir. Ancak bu para ak›fl›, "cari talepte yaratt›¤›
art›fl dolay›s›yla enflasyonu körüklemifltir. Bu arada, Türkiye'deki toplumun
tüketim kal›plar› dolayl› olarak de¤iflmifl ve ülke içinde lüks mallar üretimi ve
tüketimi artm›flt›r. Ayr›ca Türkiye bankalar›na tasarruf amac›yla gelen dövizler de
yat›r›mlara dönüfltürülemedi¤inden k›sa zamanda enflasyon h›z› içinde erimifltir"
(Çölo¤lu, 1984:23). ‹flçilerin gönderdikleri paralar bir plan dahilinde yeniden
de¤erlendirmeye tabi tutulmam›flt›r. Aksoy da bu durumun eksikli¤ine vurguda
bulunmaktad›r: "O zamanlar devlet, hükümeti yönetenler, Çal›flma Bakanl›¤›
iflçilere; bak›n ben sizi çal›flmak üzere Almanya'ya gönderiyorum, maafl›n›zdan
flu kadar yat›r›n, yat›r›m fonuna yat›raca¤›z, fluraya hastane yapaca¤›z, fluraya
üniversite kuraca¤›z deselerdi. Kendi bafllar›na b›rakt›lar".
Türk iflçileri tasarruflar›n›; %46 oran›nda konut, inflaat, %23 oran›nda iflyeri
kuruluflu, %6 aile iflletmelerine ifltirak, %10 oran›nda arazi tarla al›m›, %2 tar›m
araçlar› al›m›, %5 oran›nda kamyon- otobüs-özel araç al›m›, %4 e¤itim, %1 hisse
senedi tahvil al›m›nda de¤erlendirmifllerdir (Çölo¤lu, 1984:37). ‹flçilerin büyük
oranda konut al›m›/yap›m› gibi alanlara kaymas›yla kentlerin dokusunun
bozuldu¤unu, bozulman›n bu süreçle h›zland›¤›n› belirten Aksoy, "bizim
Karadeniz'deki aile yap›s› itibar› ile her aile kendi evini ayr› ayr› kurmak ister. Güç
durumdaki insanlar aileleri ile yafl›yor. Almanya'ya gidenler, böyle bir imkana
kavuflanlar öncelikle çolu¤unu çocu¤unu okutmak için getirdikleri dövizleri,
paralar› kent merkezlerindeki evleri kurmaya yönelttiler ki kentsel sorunlar,
altyap› sorunlar›, sosyolojik, ekonomik sorunlar bafllad›. ‹flte ‹stanbul megaköy
oldu, Ankara megaköy oldu, Trabzon megaköy oldu" diyerek düflüncesini tüm
aç›kl›¤› ile ortaya koymaktad›r.
Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nde Yap›lan Faaliyetlerin Halkla
‹liflkiler Kampanyas› Çerçevesinde De¤erlendirilmesi
Hikmet Aksoy öncülü¤ünde, Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nde,
yurtd›fl›nda çal›flan iflçilere yönelik olarak sürdürülen halkla iliflkiler kampanyas›n›n
temel amac›, iflçi dövizlerinin Ziraat Bankas› Beflidüzü fiubesi'ne yönlendirilmesidir. Ancak bu yönlendirme yap›l›rken, iflçilerin gerek yurtd›fl› gerekse yurt
içinde yaflad›klar› baz› sorunlar›n giderilmesi hedeflenmifl, yap›lan uygulamalar›n
ad›n›n halkla iliflkiler faaliyeti olup olmad›¤› olgusu üzerinde durulmam›flt›r. Ancak
yap›lanlar›n bir halkla iliflkiler kampanyas› say›l›p say›lamayaca¤› konusunu
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tart›flmaya açmam›z gerekirse, afla¤›da yer alan belli k›staslar›, yap›lan
uygulamalar aç›s›ndan de¤erlendirmeye tabi tutmam›z mümkündür.
Bir halkla iliflkiler kampanyas› klasik olarak dört ad›mda tasarlan›r (Okay ve
Okay, 2001:241):
1. Araflt›rma
2. Planlama
3. Uygulama
4. Kontrol
Araflt›rma, halkla iliflkilerin uygulama sürecinde en önemli ad›md›r ve
sorunu saptayarak bilgi toplamay› içerir. Araflt›rma kiflisel temas› içeren informal
tarzda da gerçeklefltirilebilir, ya da araflt›rma flirketlerine yapt›r›larak formel bir
flekil alabilir (Balta-Pelteko¤lu, 2001:150). Hikmet Aksoy, Ziraat Bankas›
Beflikdüzü fiubesi'ne gelen gurbetçi iflçilerin aileleri ve memleketleri ile olan
iletiflim problemlerinin varl›¤›n› saptayarak, bu sorunu bankay› arac› k›larak
çözmek için araflt›rmalarda bulunmufltur. Bunun için yap›lan plan dahilinde, köy
muhtarlar› ile iletiflime geçmifl ve tüm Beflikdüzü köylerinde çal›flan iflçilerin
yurtd›fl›ndaki adreslerine ulaflm›flt›r. Araflt›rmada elde edilen veriler kiflisel
temasa dayanmaktad›r. Bülten yay›nland›ktan sonra, iflçilerden gelen mektuplar
da araflt›rmaya katk›da bulunmufltur. ‹flçiler mektuplar›nda hoflnutluklar›n›, talep
ettikleri bilgiyi belirttikleri için, hedef kitlenin ihtiyaçlar›n›n saptanmas› ve bu
yönde çözümler üretilmesi mümkün olmufl; zaman zaman iflçilerin köylerine
telefon ba¤lanmas›, elektrik ve su tesisatlar›n›n döflenmesi gibi sorunlar›n
çözümünde Banka yard›mc› olmufl ya da gönderilen bültenlerde köylerde
yap›lmakta olan ifllerden iflçiler haberdar edilerek onlar› bilgilendirilmifltir.
Planlama, bugünden gelecekte nereye ulaflmak istendi¤inin, nelerin
gerçeklefltirmek istendi¤inin kararlaflt›r›lmas›d›r (Okay ve Okay, 2001:256).
Planlama aflamas›nda kurumsal iletiflim hedeflerinin de ne oldu¤u göz önünde
bulundurularak, hangi kifli veya hedef gruplar›na hangi içeriklerin, hangi
faaliyetler çerçevesinde ve hangi medya üzerinden iletilece¤i sorular›n›n yan›tlar›
de¤erlendirilir (Okay ve Okay, 2001:261). Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nde
gerçeklefltirilen halkla iliflkiler faaliyetinin hedef kitlesi, yurtd›fl›nda çal›flan iflçiler
ile onlar›n Türkiye'de kalan yak›nlar›d›r. 1970'lerin iletiflim k›s›tl›l›¤›nda, her iki
tarafta birbirinden haber alma ihtiyac› içindedir. Bu ihtiyac› en uygun biçimde
Banka'n›n arac› oldu¤u sistem içinde gidermek için bülten kullan›lmas› ucuz,
kitlesel bir araç olarak belirmifltir. Daha sonra farkl› gazetelerde4 S›la adl› bültenin
yay›nlanma amaçlar› anlat›larak kampanyadan genifl kitleler haberdar edilmifltir.
4 Örne¤in Erzurum’da yay›nlanan 24 May›s 1974 tarihli "Do¤u" Gazetesi’nde "Yurtd›fl›nda Çal›flan
Beflikdüzü’lü iflçiler T.C. Ziraat Bankas› Arac›l›¤›yla Köy Okullar›na Arma¤an Gönderdiler" bafll›¤›yla
bir haber yay›nlanm›flt›r. Ayn› haber, günlük "Kars" Gazetesi’nde 3 Haziran 1974’te, 25 May›s 1974
tarihli "Siirt" Gazetesi’nde yer alm›flt›r. Trabzon’un ilçelerinden Vakf›kebir’de yay›nlanan "Son"
Gazetesi’nde de "Beflikdüzü’de Bir Banka D›fl Ülke ‹flçilerine Bülten Gönderiyor: Hiçbir Kuruluflun
Yapmad›¤›n› Küçük Bir fiube Yap›yor" bafll›kl› 17.11.1972 tarihinde bir haber yay›nlanm›flt›r.
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Uygulama aflamas›nda baflar›l› olabilmek için kaynak, mesaj ve al›c›dan
oluflan üç temel unsurun her birinde etkili olmak gerekir. Kaynak konu hakk›nda
yeterince bilgi sahibi olmal›, al›c›n›n gözünde güvenilir olmal›, gönderen mesaj›
al›c›n›n anlayaca¤› flekilde kodlamal›, mesaj› al›c›ya ulaflt›rabilecek kanallar›
seçilmeli, hedef kitleye ulaflabilmesi için mesaj al›c›n›n dikkatini çekecek flekilde
tasarlanmal›d›r (Balta-Pelteko¤lu, 2001:158). Ele ald›¤›m›z halkla iliflkiler
faaliyetinin uygulama aflamas›nda, kaynak durumunda olan Ziraat Bankas›,
Beflikdüzü fiubesi, hedef kitlesi olan yurtd›fl›nda yaflayan iflçilerin memleketlerinde kalan yak›nlar› ile iletiflim problemini ortaya ç›karm›flt›r. S›la arac›¤›l›yla
düzenlenen "S›la Mektup Kulübü", "S›la Foto¤raf Kulübü" ve "Her Köye Bir
Mikroskop ve Daktilo" kampanyalar› ile iflçilerle iliflkide devaml›l›k sa¤lanm›flt›r.
Sonuç olarak Banka, iflçilerin tasarruflar›n› kendine çekme amac›na ulaflm›flt›r.
Okay ve Okay de¤erlendirme aflamas›n›n, etki kontrolü için yeterince
bütçe sa¤lanamamas›, baflar› analizi için yeterince zaman›n olmay›fl›, baflar›
kontrolü için belirsizlik ve güvensizli¤in hakim oluflu ve böyle bir giriflime duyulan
gereklilikten flüpheye düflme gibi nedenlerle ihmal edildi¤ini belirtmektedirler
(2001:279). Ele ald›¤›m›z örnek halkla iliflkiler çal›flmas›n›n de¤erlendirme
aflamas›nda, bir bankan›n temel amaçlar›ndan biri olan mevduat toplama
yar›flmas›nda, Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesinin hedefine ulaflm›fl oldu¤unu
görürüz.
Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nin iletiflim faaliyetlerini de¤erlendirmek
gerekirse; kurulufllar›n, hedef kitlesi ile amaçlar›, de¤erleri ve davran›fllar›na göre
tarihsel süreç içinde; tan›t›m, kamuoyunu bilgilendirme, iki yönlü asimetrik
model ve iki yönlü simetrik model olarak dört ayr› iletiflim biçimini kulland›klar›n›
saptar›z (Balta-Pelteko¤lu, 2001:95-7). Tan›t›m modelinde, halkla iliflkiler
uygulamalar› propagandayla benzerlik tafl›r, iletiflim kurulufltan hedefe tek
yönlüdür ve ikna amac› tafl›r. Kamuoyu bilgilendirme modelinde ise, kurulufltan
hedefe tek yönlü bilgi ak›fl› sözkonusudur; iletilen mesajlarda her zaman ikna
etme amac› yoktur. ‹ki yönlü asimetrik modelde organizasyon ve hedef kitlesi
aras›ndaki iletiflim iki yönlüdür ancak halkla iliflkiler biriminin uygulamalar›na göre
kuruluflun politikas›n› de¤ifltirmesi söz konusu de¤ildir. ‹ki yönlü asimetrik
modelde ise, iletiflim diyalo¤a dayan›r, yönetim hedef kitlesinden ald›¤› geri
bildirimleri, yönetim politikalar›n› olufltururken kullan›r.
Hikmet Aksoy öncülü¤ünde yürütülen Beflikdüzü Ziraat Bankas› fiubesi'nin
halkla iliflkiler faaliyetleri, iki yönlü asimetrik modele uygunluk göstermektedir.
Buna göre, banka flubesinden hedef kitlesi olan, yurtd›fl›nda çal›flan iflçilere
gerekli duyurular yap›lmakta, onlardan gelen talepler do¤rultusunda flubenin
yönetim politikalar› yeniden yap›lanmaktad›r. Yap›lanan yeni politika gere¤i,
iflçilerin döviz bozdurma talepleri Genel Müdürlük emirleri d›fl›nda uygulamaya
konmufltur; amaç hedef kitlenin ihtiyaçlar›n›n yerine getirilmesidir. Buna ek
olarak, ailelerinden haber alamad›klar› için huzursuz olduklar›n› ifade eden iflçilerin
bu sorunlar›, bankan›n yay›nlad›¤› bülten ile k›smen çözülmüfltür. ‹flçilerin talepleri
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yerine getirildikçe, bankan›n mevduatlar›nda önemli bir art›fl yaflanm›fl, Banka'n›n
karfl›l›kl› olarak mudilerini dikkate almas›, sorunlar›na duyarl› davranmas› her iki
taraf›n da lehine sonuçlanm›flt›r. Bu uygulamadan, bir kuruluflun örgütsel
amaçlar›n›n gerçekleflmesi aç›s›ndan iliflkili oldu¤u halk kesimi üzerinde olumlu
izlenim b›rakmas›n›n önemi aç›kça görülebilir.
Sonuç
Halkla iliflkilerin halk›, toplumu ve giderek toplumu birbirine ba¤layacak bir
ba¤ kurma yönünü vurgulamak için; karfl›l›kl› anlay›fl ve sempati yaratma, lehte
tutum meydana getirme ve sürdürülmesini sa¤lama gibi birçok terim
kullan›lm›flt›r (Ertekin, 1983:71). Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi'nde yurtd›fl›nda
çal›flan iflçiler ve onlar›n Türkiye'de yaflayan yak›nlar›n›n hedef al›nd›¤› halkla
iliflkiler faaliyetinde, karfl›l›kl› anlay›fl ve sempati yarat›larak hedef kitlenin kuruma
ba¤l›l›¤›n›n sa¤land›¤› aç›kça görülmektedir. Türkiye'de halkla iliflkiler kamu
kurulufllar›ndaki uygulamalarla bafllam›fl olsa da kamu kurulufllar›nda uygulanan
halkla iliflkilerin ça¤dafl bir görünümde olmad›¤› söylenebilir. Bu durumu Kazanc›;
konunun gerekti¤i gibi anlafl›lamamas›na ve yönetimler için gereksiz bir çal›flma
olarak görülmesine, kamu yönetiminin çok daha önemli ve yaflamsal sorunlarla
u¤raflmak zorunda kald›¤› için halkla iliflkiler konusunda isteksiz olmas›na
ba¤lamaktad›r (akt. Okay ve Okay, 2001:27). Gerek kamu gerekse özel
bankalar›n, günümüzdeki halkla iliflki kurma çabalar›n› yetersiz bulan Hikmet
Aksoy, "fiimdi bir mudinin 10 bankas› var. Onlardan biri çok dikkatli çal›fl›rsa, inan
onu fetheder" diyerek bankalar›n verdikleri hizmetlerde, farkl›l›k yaratmakta
yetersiz olduklar›n› vurgulamaktad›r. Halkla iliflkiler faaliyetinin günümüzde
kazand›¤› anlam 1970'li y›llarda hakim olan anlay›fltan farkl›l›k gösterir. Günümüz
dünyas›, rekabetin h›z kazand›¤›, benzer hizmetler yürüten iflletmeler için küçük
farkl›l›klar›n, olumlu büyük sonuçlar yaratabildi¤i, marka olmak ve onu koruman›n
ancak güçlü bir halkla iliflkiler faaliyeti ile desteklenirse baflar›l› olabilece¤i bir
dönemdir. Hikmet Aksoy 1970'lerin k›s›tl› imkanlar›n› kendi gazetecilik aflk› ile
birlefltirerek bugün halkla iliflkiler faaliyetinin temel kurallar› olarak saptanan
faaliyetleri gerçeklefltirmifltir. Asl›nda halkla iliflkiler tarihi gözden geçirildi¤i
zaman, halkla iliflkiler ad›na ortaya ç›kan sonuçlar›n, uygulamalardan elde edilen
deneyimlere dayan›larak oluflturuldu¤unu görürüz. Halkla iliflkiler konusunda ilk
uygulamac›lardan biri kabul edilen Edward Bernays'›n bu faaliyeti
kurumsallaflt›rma çabalar›nda baflvurdu¤u en önemli kaynaklardan birisi, bizzat
kendi yaflad›¤› deneyimlerdir. Tüm halkla iliflkiler faaliyetlerinin temeli, iletiflim
problemlerinin, taraflar›n birbirini anlama kapasitelerinin artt›r›lmas› yönünde
ifller. Makalemizin konusunu oluflturan, Hikmet Aksoy'un Ziraat Bankas›
Beflikdüzü fiubesi'nde gerçeklefltirdi¤i faaliyetler de yurt d›fl›nda çal›flan iflçiler ve
Banka aras›ndaki iletiflim ak›fl›n› kolaylaflt›rmak yönünde olmufltur. Biz bugünkü
de¤erlendirmemizle, bu faaliyetlerin baflar›l› bir halkla iliflkiler faaliyetleri oldu¤u
saptamas›nda bulunuyoruz. Saptamam›z› yaparken as›l amac›m›z, tarihe bir flerh
düflmek: Biliyoruz ki sadece kay›tl› olan, yaz›ya dökülen yaflanm›fl say›l›r.
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