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Genel anlamda tüm planl› iletiflim faaliyetlerini kapsayan ‘stratejik
iletiflim yönetimi’; “flemsiye bir kavram” olarak kamu sa¤l›¤›, sosyal
pazarlama, siyasi iletiflim, sa¤l›¤›n gelifltirilmesi, kamusal ifller, cemaat
iliflkileri, stratejik reklam, stratejik pazarlama, yat›r›mc› iliflkileri, diplomasi
ve uluslararas› iliflkiler, dinler aras› iliflkilerin yan› s›ra risk iletiflimi, sorun
yönetimi ve itibar yönetimi gibi alanlarda karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Stratejik iletiflimin en fazla uyguland›¤› alan olan halkla iliflkiler
disiplini, dünyadaki önemli toplumsal, teknolojik, siyasi ve ekonomik
de¤iflimlere paralel bir geliflme izlemifl; yaklafl›k 160 y›ldan bu yana siyasi
hayat›n ve modern ifl dünyas›n›n vazgeçilmez bir unsuru haline gelmifltir.
Öyle ki, ulusal ve küresel ekonomilerin önemli bir parças› haline gelen
halkla iliflkilerin stratejik planlamadaki etkisi gittikçe artmaktad›r.
Çok kültürlü ve uluslararas› hale gelen uygulamalar, çok uluslu
flirket kültürlerindeki de¤iflimler ve yeni stratejik ortakl›klar, iletiflim,
biliflim ve ulafl›m teknolojilerindeki ilerlemeler, kamuoyunun artan ilgisi ve
daha sofistike hale gelmesi, halkla iliflkiler ve di¤er iletiflim disiplinleri ile
ilgili araflt›rmalar›n›n artmas› ve tüm bu de¤iflimlerin sonucunda halkla
iliflkilere artan gereksinim; beraberinde “kayna¤›n”, “al›c›” üzerinde artan
gücünü ve ayn› zamanda da “al›c›lar›n” edilgenlikten kurtulma çabas›n› ve
de etik tart›flmalar›n yo¤unlaflmas›n› getirmifltir.
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‘Stratejik ‹letiflim Yönetimi’ bafll›kl› bu kitapta halkla iliflkiler esas al›narak;
hem kuramsal ve teknik olarak stratejik iletiflimin çerçevesi çizilerek, literatürden
aktarmalar yap›lm›fl, hem de halkla iliflkilerin iflletmelerin sosyo-ekonomik
gerçekliklerine uygun oldu¤u ve kapitalizm ile birlikte var oldu¤u olgusu
unutulmadan, gerekli yerlerde etik sorgulamalara yer verilmifltir.
Halkla iliflkiler disiplinin stratejik önemi ve bütünleflik pazarlama iletiflimi
içindeki yeri; disiplinin popüler kültür dâhilindeki olumlu alg›lamas›na uygun
flekilde, liberal ekonominin çarklar›n› döndürmede önemli bir fonksiyona sahiptir.
Öte yandan, XX. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren özellikle de baz› küresel PR
ajanslar›n›n (ya da iletiflim ajanslar›n›n) etik d›fl› bir çok halkla iliflkiler
uygulamalar›n›n sonucunda halkla iliflkiler (PR) terimi ile ilgili oluflan olumsuz
alg›lamalar, tam anlam›yla halkla iliflkiler ile efl anlaml› olmasa da; benzer amaç
ve hedeflere ulaflmak için, benzer strateji ve taktikleri kullanan ve ‘itibar
yönetimi’, ‘imaj yönetimi’, ‘alg›lama yönetimi’ ve ‘kurumsal iletiflim’ olarak
adland›r›lan kavramlar›n ortaya ç›kmas›nda etkili olmufltur. Hatta bu uygulamaya;
“halkla iliflkilerin halkla iliflkileri” ya da “halkla iliflkilerin alg›lama yönetimi”
demek de mümkündür.
Üç bölümden oluflan kitab›n “Stratejik ‹letiflim Yönetimi: Tan›mlama ve
Kapsam” bafll›kl› birinci bölümünde, stratejik iletiflim yönetiminin tan›mlamas› ve
kapsam› içinde; halkla iliflkilerin stratejik önemi ve bütünleflik pazarlama iletiflimi
kapsam›ndaki rolünün yan› s›ra halkla iliflkiler yaklafl›mlar› (monolojik ve diyalojik)
da ele al›nm›flt›r. “Stratejik ‹letiflim ve Kampanya Tasar›m› Süreci” bafll›kl› ikinci
bölümde ise kampanya tasar›m›; Ronald D. Smith’in stratejik iletiflimin dokuz
ad›m›ndan yola ç›k›larak incelenmifl ve son olarak da üçüncü bölümde, “Stratejik
Halkla ‹liflkiler Kampanyas› Örnekleri” bafll›¤› alt›nda Fransa, Kanada ve
Tayland’dan kampanya örnekleri verilerek, kampanya süreci detaylar›yla
aktar›lm›flt›r.
Sonuç olarak ortaya ç›kan tabloda; stratejik iletiflim kampanyalar› (ya da
uygulamalar›), hedef kitleleri etkilemekte ne kadar baflar›l› olursa ve dolay›s›yla
da eriflimi ve etkisi ne kadar büyük olursa; etik sorular›n da o kadar belirgin hale
geldi¤i görülmektedir. Halkla iliflkiler uygulamalar›nda karfl›m›za ç›kan iki
yaklafl›mdan monolojik (monological) olan›n; propaganda ve manipülasyon amac›
ile kullan›lmaya en uygun yaklafl›m oldu¤u görülmektedir. Halkla iliflkiler,
“kayna¤›n” asimetrik gücünü pekifltiren uygulamalara hizmet etti¤i ve
“kayna¤›n” ç›kar›n›, kamu ç›kar›na üstün tuttu¤u, tek yönlü, hegemonyaya zemin
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haz›rlayan bir özellik gösterdi¤i oranda propaganda ile benzeflmektedir.
Dolay›s›yla da monolojik yaklafl›m ayn› zamanda da Grunig ve Hunt’›n “Halkla
‹liflkilerin Dört Modeli” olarak ifade ettikleri modellerden ilk üçü için; yani Bas›n
Ajans›/Publicity Modeli, Kamuoyunu Ayd›nlatma (Bilgilendirme) Modeli ve ‹ki
Yönlü Asimetrik Model için geçerlidir. ‘R›zan›n imalat›’ ya da ‘elit uyumlulu¤un
üretilmesi’ (elit consensus) amac›na hizmet eden ve propagandan›n yeni
görünümleri olan ‘alg›lama yönetimi’ ve ‘kamu diplomasisi’ gibi uygulamalarla;
iflletmelerin mallar› ve hizmetleri satarken kulland›klar› stratejilerde oldu¤u gibi
fikirler ve ülkelerin imaj› da tek yönlü iletiflim stratejileri ile “sat›lmaktad›r”.

