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BİRİNCİBÖLÜM
STOCKHOLM ANLAġMASI
(SON VERSİYON– HAZİRAN 2010)
Stockholm AnlaĢması1 kurumsal baĢarıda Halkla ĠliĢkilerin ve ĠletiĢim Yönetiminin merkezi
görevini arttırıp onaylar ve
buradaki ilkelerin sürdürülebilir bir zeminde uygulanması ve bunların hem meslek içerisinde
hem de yönetime ve diğer ilgili paydaĢ gruplarına2 onaylanması için Halkla İlişkiler
Uzmanları (dernekler, müdürler, danıĢmanlar, eğitimciler, araĢtırmacılar ve öğrenciler)
tarafından yapılmıĢ bir
EYLEM ÇAĞRISIDIR3.
İKİNCİBÖLÜM
Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminin Değeri
Sürdürülebilirlik
KuruluĢun sürdürülebilirliği bugünün taleplerinin geleceğin ihtiyaçlarını karĢılama
becerisiyle ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar temelinde dengelenmesine bağlıdır.
İletişimsel kuruluş sürdürülebilirliği, kendi sürdürülebilirlik politikalarının ekonomik, sosyal
ve çevresel “üçlü alt çizgi” boyunca başarılmasına çalışmak ve bunu sürekli rapor etmek
suretiyle rekabetçi konumunu iyileştirmeye yönelik bir dönüşüm fırsatı şeklinde yorumlayarak
liderliği üstlenir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
Temel paydaşları kuruluşun sürdürülebilirlik politikalarına ve programlarına
katar
Kuruluşa ve topluma fayda getiren sağlıklı ekonomik, sosyal ve çevresel
taahhütler için toplumun beklentilerini yorumlar.
Düzenli olarak, şeffaf ve güvenilir biçimde rapor edilmesi gereken bilgileri
saptamak için paydaşların katılımını sağlar.
Mali, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda sürekli ve bütünleşik raporlamayı
sağlamaya yönelik çabaları teşvik eder ve destekler.
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ve 32 ülkeden global halkla iliĢkiler mesleğine mensup 985 liderin iĢbirliğinin bir sonucudur.
Stockholm AnlaĢmasının uygulanması ile ilgili önerileri bu belgenin 4. Bölümünde bulabilirsiniz.
3
bütün altı çizili kelimeler için lütfen Stockholm AnlaĢması Sözlüğü: 5. Bölüme bakın.
2
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Yönetim
Paydaş yönetim modeli çerçevesinde iĢleyen bütün kuruluĢlar kendi liderlerine (yönetim
kurulu üyeleri ve seçilmiĢ görevliler) paydaş ilişkisi politikalarına karar vermekten ve bunları
uygulamaktan doğrudan sorumlu olacak Ģekilde yetki verir.
İletişimsel kuruluşta ekonomik sosyal, çevresel ve yasal gelişmelerin yanında, paydaşların
beklentileri de zamanında bilinmeli ve anlaşılmalıdır.
Böylece kuruluşun yönelimini, hareketini ve iletişimini etkileyebilecek fırsatlar ve riskler
hemen saptanıp ele alınabilir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
Kurumsal değerlerin, ilkelerin, stratejilerin, politikaların ve süreçlerin
tanımlanmasına katkıda bulunur.
Sosyal ağları, araştırma becerilerini ve araçlarını kullanarak, karar vermeden
önce paydaşların ve toplumun beklentilerini yorumlar.
Şeffaflığı, güvenilir davranışı, gerçek ve doğrulanabilir temsili arttırıp kuruluşun
“işleyiş ruhsatı”nın devamını sağlayarak paydaş ilişkilerinin etkili biçimde
yönetilmesine yönelik doğru zamanlı analizler yapar ve öneriler sunar.
Kuruluşun sezmesine, uyum sağlamasına ve tepki vermesine ortam oluşturan
açık sistem içinde dahili bir dinleme kültürü oluşturur.
Yönetim
Günümüzün hızlı ve global rekabete dayalı ağ toplumunda, bir kuruluĢun kararlarının niteliği
ve etkinliği bu kararların uygulanma zamanına giderek daha çok bağlı hale gelmektedir.
İletişimsel kuruluşun temelini oluşturan ilkeye göre paydaşların meşru kaygılarına duyarlı ve
daha geniş ölçekteki toplumsal beklentilerle dengede olmak bir kuruluşun çıkarınadır
Bu da, stratejik ve işletimsel kararlar öncesi, dinlemeye öncelik vermeyi gerektirir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
Kuruluşu genel anlamda iki yönlü iletişim becerileri hakkında bilgilendirir ve
biçimlendirir.
Kuruluşun ürünlerinin/hizmetlerinin ve paydaşlarla ilişkilerinin değerini
duyurarak mali, yasal, ilişkisel ve işletimsel sermayesini oluşturur, pekiştirir ve
geliştirir.
Kurumsal sorunların çözümüne katılır ve özellikle paydaş ilişkileri üzerinde
çalışanlara yol gösterir.
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM
İç İletişim
Kurumdaki iç iletiĢim sayesinde personel iĢe alma, personeli elde tutma, ortak çıkarların
geliĢmesi ve kurumsal amaçlara bağlılık gibi konular giderek artan çeĢitlilikte, geniĢletilmiĢ
ve bölümlenmiĢ bir dahili “kamuoyu” ile geliĢir.
İletişimsel kuruluş geleneksel tam zamanlı çalışan tanımının çok ötesine uzanır. Artık iç
paydaşlar arasında tam zamanlı çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar, dönemsel çalışanlar,
emekliler, yükleniciler, danışmanlar, tedarikçiler, acenteler, distribütörler ve gönüllüler
sayılabilir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
Sürekli geribildirim alarak aşağıdaki konuların karşılıklı anlaşılmasını sağlar
Ön plandakilerin kuruluşun stratejisini nasıl anladığı, kabul ettiği ve başardığı
Kurumsal liderlerin paydaşlarla nasıl ve ne derece başarılı bir işbirliği yapıp
iletişim kurduğu
Bilginin ve politikanın nasıl paylaşıldığı
Süreçlerin ve yapıların nasıl saptandığı, geliştirildiği ve zenginleştirildiği
ve en önemlisi,
Kuruluşun itibarının dahili paydaşların eylemlerine nasıl önemli oranda bağlı
olduğu
Dış İletişim
Ağ toplumunun geniĢlemesi hızlandıkça, kuruluĢlar kendi politikalarını, eylemlerini ve
iletiĢim davranıĢlarını gözden geçirip ayarlayarak hem etkisi giderek artan paydaĢlarla hem de
toplumun geneliyle iliĢkilerini iyileĢtirmek zorundadır.
İletişimsel kuruluş müşterilerle, yatırımcılarla, topluluklarla, hükümetlerle, aktif sivil
gruplarla, sektör işbirlikleriyle, popüler ve dijital medyayla ve diğer durumsal paydaşlarla
ilişkilerini sürekli besleyecek şekilde beceriler geliştirir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
Kuruluşun “sesini” ve çıkarlarını paydaşların tartışma ve kararlarına dahil
eder.
Etkili iletişimin oluşturulması ve sunulmasında kuruluşun tüm fonksiyonlarına
yardım eder.
Marka bağlılığı ve marka değerini pekiştiren ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin
geliştirilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunur.
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İç ve Dış İletişimin Koordinasyonu
Günümüzde kurumsal iletiĢim genellikle çok yönlü, çok sayıda paydaĢı içeren, karĢılıklı
iliĢkilerin yer aldığı, birkaç değer ağını aynı anda devreye sokan ve çoğu zaman çeĢitli yasal
çerçevelerin söz konusu olduğu bir giriĢimdir.
İletişimsel kuruluş global şeffaflığı, sınırlı kaynakları ve hızlı hareket eden iç/dış
değişikliklerle ilgili zamana duyarlı talepleri ve çok sayıda paydaşın katılımından doğan yeni
menfaat çatışmalarını dengeleyerek kendi anlatımında tutarlılık olmasını sağlar. İçerideki,
sınırdaki ve dışarıdaki paydaşlarla iletişim tutarlıdır ve kuruluşun misyonu, vizyonu,
değerleri ve eylem ve davranışlarıyla koordine edilir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
İç ve dış iletişimin gelişimini ve uygulanmasını denetleyerek içeriğin tutarlı
olmasını ve kurum kimliğinin doğru biçimde sunulmasını sağlar.
Kurumun iletişim davranışını araştırır, geliştirir, izler ve ayarlar.
Sosyal ve psikolojik bilimleri içeren bir bilgi zemini oluşturur ve geliştirir.
Araştırmaları yönetip uygulayarak sürekli iyileştirme için değerlendirme ve
ölçüm programları uygular.
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DÖRDÜNCÜBÖLÜM
GELECEK:
STOCKHOLM ANLAġMASININ UYGULANMASI
Stockholm AnlaĢmasının bu son versiyonu 6 kıtadaki 20 farklı ülkeden gelen 59 kıdemli
uzmanın, araĢtırmacının ve eğitimcinin katıldığı iĢbirlikçi bir çalıĢmanın ve bilginin
sonucudur. Ġsimleri Ģöyledir.3
Bu çalıĢma
a- 16 ġubat ve 9 Mart 2010 tarihlerinde Webex-Cisco-Connexia platformu aracılığıyla
yapılan ve toplam dört saat süren iki adet eĢ zamanlı video konferans seminerinin ve
seminerler arasında, altı çalıĢma grubuna ayrılarak altı koordinatörün 4 liderliğinde
çalıĢan katılımcılar tarafından yapılan iki hafta süreli bilgi alıĢveriĢinin;
b- son haftalarda Dünya Halkla ĠliĢkiler Forumunun internet sitesine (www.wprf2010.se)
konan yorum, öneri ve eleĢtirilerin
c- Stockholm‟deki Dünya Halkla ĠliĢkiler Forumunda yapılan müzakere ve tartıĢmaların
sonucudur.

3

Arjantin: Juan Iramain
Avustralya: Julian Polachek
Brezilya: Mateus Furlaneto, Paulo Nassar
Bulgaristan:Nelly Benova, Maria Gergova
Kanada:Terry Flynn, Annette Martell, Dan Tisch, Jean Valin
Çin:Flora Hung
Almanya: Thorsten Luetzler, Holger Sievert
Hollanda:Henrik Killander
Ġtalya:Giampaolo Azzoni, Emanuele Invernizzi, Toni Muzi Falconi, Amanda Succi
Malezya:Shameem Abdul Jalil
Meksika:Marco Herrera
Yeni Zelanda: Catherine Arrow, Paul Dryden, Tim Marshall
Nijerya: Sunday Odedele
Portekiz:Joao Duarte
Romanya:Rares Petrisor
Slovenya:Dejan Vercic
Güney Afrika:Amanda Hamilton Attwell, Estelle De Beer, Ronel Rensburg, Gustav Puth, Benita Steyn
Ġsveç:Sven Hamrefors, Peder Jonnson, Sylvia Nylin, Jerry Silfwers, Neeltje du Plessis, Ylva Skoogh
Türkiye:Serra Gorpe
Ġngiltere:David Bailey, Anne Gregory, Richard Linning, Sandra McLeod, Paul Seaman, Sue Wolstenholme, Heather Yaxley
ABD:Amanda Chapel, Rob Flaherty, Robert Grupp, William Murray, Tom Nicholson, Brad Rawlins, Judy Van Slyke
Turk, Edward O'Meara, Frank Ovaitt, John Paluszek, Sean Williams, Gary McCormick
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Anne Gregory, Estelle de Beer, Peder Jonsson, Annette Martell, Dan Tisch, Joao Duarte
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Amacımız
Stockholm AnlaĢmasının 14 ve 15 Haziran 2010 tarihinde Stockholm‟de yapılan Dünya
Halkla ĠliĢkiler Forumu katılımcıları tarafından onaylanmıĢ son metni bütün katkı sağlamak
isteyen uzmanlar, eğitimciler, öğrenciler, meslek kuruluĢu liderleri, dünyadaki herhangi bir
kamu ya da özel kurumun veya sosyal örgütün çalıĢanları ya da yöneticileri için etkili bir
çerçeve olma amacını taĢır.
Global Alliance sizi, AnlaĢmanın içeriğinden esnek biçimde yararlanıp bunu halkla iliĢkilerin
değerini savunan bilinçli ve planlı bir çaba içinde uyarlayarak – size özgü profesyonel ortam
dahilinde – iki yıllık bir yandaĢlık programına ücretsiz katılmaya davet eder.
Kısaca, halkla iliĢkiler mesleği için iki yıllık bir global halkla iliĢkiler programı!
Bu belge değiĢikliğe kapalı değildir ve sadece temel nitelikteki farklı toplumsal ve örgütsel
geliĢmeleri anlatır. Bu belgede bu geliĢmelerin her biri için halkla iliĢkiler ve iletiĢim
yönetimi mesleğinin kuruluĢa nerede ve nasıl değer kattığı anlatılmaktadır.
Bu çabanın sonucunda mesleğimizin topluma ve kuruluĢlara sunduğu değer artırılıp
pekiĢtirilerek hem global hem de yerel düzeyde çalıĢma ruhsatımız iyileĢtirilmiĢ olur.
Değerlendirme ve Ölçüm
Global Alliance tek katılımcının gelecek iki yıldaki (Haziran 2010-Haziran 2012)
faaliyetinden doğacak olan faaliyetleri ve sonuçları izleyip rapor ederek bu programın global
uygulanıĢının merkezini oluĢturacak5
Sonuçlar bu mesleğin, bu programın herhangi bir esneklik derecesinde uygulandığı farklı
bölgeler ve seçilmiĢ paydaĢ gruplarıyla ilgili olarak algılanan itibar endeksi dinamiğinin bir
değerlendirmesini oluĢturacaktır.
Bu da elbette tek katılımcı tarafından ilk günden itibaren yapılmalı ve yıllık bazda
tekrarlanmalıdır6
Ayrıca katılımcının, yine ilk günden itibaren ve yıllık bazda olmak üzere, seçilmiĢ paydaĢ
grupları arasından en az Ģu üç göstergeyi ölçmesini kuvvetle öneriyoruz: kaynağın
güvenilirliği, içeriğin güvenilirliği ve içeriğin bilinirliği7

5

tonimuzi@tin.it
Bu, halkla iliĢkiler mesleğinin kuruluĢ için algılanan değerine odaklanmıĢ sıfır taban itibarı seviyesini
tanımlamaya yönelik olarak paydaĢ grubu evreninden bir örnekle yapılan durumsal bir araĢtırma çabasını ima
eder. Merkez tarafından bireysel katılımcılara özel bir anket temin edilecektir.
7
Bu, bireysel katılımcının güvenilirliğinin, özel içeriğin güvenilirliğinin ve bilinirliğinin sıfır taban algı
seviyesini tanımlamaya yönelik olarak paydaĢ grubu evreninden bir örnekle yapılan durumsal bir araĢtırma
çabasını ima eder. Merkez tarafından bireysel katılımcılara özel bir anket temin edilecektir.
6

7

Bu kararı nasıl verdik?
Son 10-20 yıl içinde, global bilgi hazinesi ve dünyanın her köĢesindeki halkla iliĢkiler mesleğinin fiili
uygulamalarının bir araya getirilmesi, anlaĢılması ve yorumlanması gereken adımların atılmasını
sağlamıĢtır ve böylece zaman içinde oluĢacak global mesleki topluluk bu çerçeveyi uygulayarak
karĢılıklı avantaj sağlayan kurumsal ve toplumsal iliĢkileri geliĢtirebilir.
ŞİMDİ SİZ ne yapabilirsiniz?
Mesleğimizin geleceğini Ģekillendirmede yardımcı olabilirsiniz.
Yapabilecekleriniz:
bu son taslağı okuyup üzerinde düşünmek
son metin Haziran ayının ortasında Stockholm’de onaylandığı zaman, daha ikna edici
bulduğunuz ve çevrenizdeki halkla ilişkiler altyapısıyla ilgili olduğunu düşündüğünüz
argümanlardan en azından birkaçını bölgenizdeki herhangi bir paydaş grubuna
savunmak amacıyla esnek bir eylem programı hazırlamaya karar vererek katılımcı olma
davetini ciddi olarak ele almak
kararınızı merkeze8 rapor etmek (global alliance) ve merkezin de diğer tüm katılımcıları
bilgilendirebilmesi ve onların da aynı şekilde sizin deneyiminizden yararlanabilmesi için
düzenli güncellemeler yapmak
Özel bir örnek
X ülkesinde Halkla ĠliĢkiler Derneğinin veya bir danıĢmanlık firması baĢkanının veya bir eğitimcinin,
bir öğrencinin veya bir halkla iliĢkiler müdürünün veya bağımsız bir danıĢmanın bir Katılımcı olmaya
karar verdiğini düĢünelim.
Bu katılımcılar gelecek iki yıl içinde bir yandaĢlık kampanyası geliĢtirmek amacıyla bir ya da birkaç
tema ve bunu beraber yapacakları bir ya da birkaç paydaĢ grubu seçer.
Bu dernek yönetim temasını seçebilir, danıĢman uyumlaĢtırma ve/veya sürdürülebilirlik temasını
seçebilir, eğitimci harici iletiĢime talip olabilir, müdür hizalanmayı ve bağımsız danıĢman da dahili
iletiĢimi alabilir.
Dernek kendi üyeleri ve medya üzerinde durmayı tercih edebilir; danıĢman kendi müĢterisini ve
potansiyel müĢteri tabanını seçebilir; eğitimci meslektaĢlarına veya öğrencilerine talip olabilir; müdür
departman çalıĢanlarına ve orta ve üst yönetime yandaĢlığını yapabilir; bağımsız danıĢman da kendi
iliĢki ve müĢteri ağını seçebilir.
Elbette hiçbir katılımcının belli bir tema ya da paydaĢ grubu üzerinde bölgesel ayrıcalığı yoktur.
Tutarlılık varsa, ne kadar çakıĢma olursa o kadar iyi olur.
Bu durumda katılımcıların her biri önerilen değerlendirme ve ölçüm programını kullanarak sıfır bazlı
baĢlangıç noktasının nasıl geliĢtirileceğine ve programın hedeflerini etkin biçimde desteklediği
görülen ilgili içeriği, inisiyatifleri, olayları, dokümanları ve iletiĢim kanallarını geliĢtirmek suretiyle iki
yıllık programın nasıl Ģekillendirileceğine karar verir.
Katılımcıların her biri planı merkeze bildirerek diğer katılımcıların da buna eriĢebilmesini sağlar ve
değiĢiklikler, ara sonuçlar ve seçilmiĢ paydaĢ gruplarının aldığı tepkiler hakkında durumsal raporlar
verir.
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tonimuzi@tni.it
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BEŞİNCİBÖLÜM
Stockholm Anlaşması Sözlüğü
Stockholm AnlaĢması Sözlüğü
*not
Aşağıdaki metin Toni Muzi Falconi’nin Stockholm Anlaşması taslağında yer alan terimlerden
bazılarının anlamını belirlemek amacıyla yaptığı bir çalışmadır. Bu tanımlar hiçbir şekilde
kural oluşturma amacı taşımaz. Sadece taslakta yer alan terimlerin ne anlama geldiğini
yazarın bakış açısıyla yansıtır.
PaydaĢ yönetim modeli
Buna göre bir kurumun yönetim kurulu veya bir sosyal ya da kamu sektör örgütünün seçilmiĢ
liderleri, paydaĢ gruplarının beklentileri arasında ihtilaf olması halinde farklı beklentilere
dikkatle kulak vererek hangisinin daha fazla hesaba katılması gerektiğine karar verir. Bu da
duruma göre hangi paydaĢ grubunun daha eĢit olduğuna karar verme yetkisinin yönetim
kurulunda olduğu anlamına gelir.
Hissedar modelinde ise – hissedar çıkarlarının ötesindeki diğer çıkarların hesaba katılması
gerektiği kabul edilse bile – beklentilerin çatıĢması halinde hissedarlara imtiyaz verilir.
Değer ağı
Ağ toplumunda, Michael Porter‟ın genellikle doğrusal ve maddesel olan değer zinciri
modelini temel alan, 20. yüzyıldaki yetmiĢli yılların sonlarına ait geleneksel ve konsolide
stratejik planlama süreci ya değer ağlarına dayalı diğer bir planlama süreciyle değiĢtirilir ya
da en azından bununla bütünleĢtirilir.
Buna göre kurumun yarattığı değerin büyük bölümünün iç ve dıĢ kamuoyu arasındaki ayrımı
bozan belirsiz (doğrusal olmayan) ve maddeye dayanmayan ağlardan kaynaklandığı kabul
edilir çünkü bu ağların bileĢenleri konumlarından ziyade iliĢkileriyle tanımlanan özel ve
katma değerli roller oynar.
Bu değerin kendisi her bir ağın çeĢitli bileĢenleri arasında var olan iliĢkilerin niteliğini ve
çeĢitli ağlar arasında var olan iliĢkilerin niteliğini temel alır.
ĠletiĢimsel kuruluĢ
ĠletiĢimsel kuruluĢta, en yetkili halkla iliĢkiler direktörünün bile kendi kuruluĢundaki iletiĢim
davranıĢının en çok %10‟unu doğrudan takip edebileceği kabul edilir.
Bu nedenle kuruluĢun iletiĢim liderinin iki temel ve stratejik görevi vardır: kuruluĢun
liderlerini desteklemede ve değer ağlarının etkin biçimde yönetilmesi ve genel olarak
toplumun ilgili dinamiklerini anlamada akıllı, daimi ve bilinçli bir çaba gösterilmesi için
onlara gerekli ve konuyla ilgili bilgileri zamanında temin etmede „politik‟ bir görev; iletiĢim
becerilerinin, yetkinliklerin ve araçların kendi değer ağındaki bileĢenlere daimi olarak temin
edilmesi ve bu bileĢenlerin de hem kendi aralarında hem de diğer değer ağlarıyla aradaki
iliĢkileri iyileĢtirebilmesi anlamına gelen „bağlamsal‟ bir görev.
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ĠĢletme ruhsatı
Her kuruluĢun belirlediği hedeflere ulaĢabilmesi için, kurumsal hedeflerin tutturulmasında
fikirleri, tutumları, davranıĢları ve kararları temel alınan paydaĢ gruplarıyla ve toplumun
geneliyle iliĢkilerini düzelterek „iĢletme ruhsatını‟ sürekli olarak besleyip iyileĢtirmesi
gerekir. Ve tabi ki, „iĢletme ruhsatı‟ kuruluĢun yasallığından, hizmetlerine olan talepten ve
insanların onunla iĢ yapmaya istekli olmasından doğar.
Sınır kapsamı ve/veya gündem/konu yönetimi
KuruluĢ, aktif ya da potansiyel paydaĢ gruplarıyla doğrudan veya dolaylı iliĢkilerinin
ötesinde, dinamikleriyle kendi stratejik ve taktiksel hedeflerinin tutturulmasını etkileyen
ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik konuları belirleyip incelemelidir.
KuruluĢ, bunu yaparken ve dikkatli bir önem/etkileme olasılığı analizi aracılığıyla bu konuları
öncelik sırasına koyarken, bu dinamikleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konuları
tespit etmeli ve diyalog yoluyla onları ya düĢmanca tavırlarını azaltmaya ya da kuruluĢun
hedeflerine verdikleri desteği arttırmaya ikna etmelidir.
ĠletiĢimsel değer ve iliĢki değeri
KuruluĢ için iletiĢimin değeri – paydaĢ gruplarıyla görüĢmenin öncesinde ve sonrasında –
kaynağın güvenilirliğini, içeriğin bilinirliğini ve içeriğin güvenilirliğini ölçerek; ve – paydaĢ
gruplarıyla görüĢmenin öncesinde ve sonrasında – her bir iliĢkinin memnuniyetini, bağlılığını,
güvenini ve güç dengesini ölçerek değerlendirilebilir.
Sürdürülebilirlik
Bu terim (kurumsal sosyal sorumluluk ya da KSS olarak da tanımlanmıĢtır) kuruluĢun kısa ve
orta dönemin de ötesinde ekonomik, çevresel ve sosyal varoluĢunu sağlayan politika ve
programları iĢaret etmeye yarar ve iĢletme ruhsatıyla, paydaĢ iliĢkilerinin niteliğiyle ve
toplumsal ve varsayılan gelecek nesil beklentileri için duyulan kaygıyla doğrudan
bağlantılıdır.
DönüĢüm fırsatı
Sürdürülebilirlik politikaları ve programları, kuruluĢ için oldukça anlamlı olan harici
sonuçların da ötesinde, kültürel değiĢimi ve dönüĢümü teĢvik edip kolaylaĢtırmadaki liderlik
görevi için uygun bir manivelayı temsil eder. Bu politikalarda risk almaya ve yeniliğe değer
verilirse, sürdürülebilirlik kurumsal muhafazakarlığın Ģartı olmaz.
PaydaĢlar
Bunlar kuruluĢun faaliyetleri kendileri açısından ve/veya kendi faaliyetleri kuruluĢ açısından
sonuçlara yol açtığı için, kuruluĢun bilincinde olup onunla diyalog kurmak isteyen aktif
kamuoyudur.
Potansiyel paydaĢlar ise kuruluĢların stratejik veya taktiksel hedeflerinin farkında olmaları
halinde onlarla diyalog kurmak isteyebilecek kamuoyudur.
Birincideki baskın iletiĢim modu çekmek iken, ikinci de en azından baĢlangıçta itmektir.
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Ġç ve dıĢ iletiĢim arasında kalkan sınırlar
Bireylerin her biri global olarak eriĢilebilen bir araç olma potansiyeli taĢıdığından ve
kurumların ve yetkililerin güvenilirliği giderek azaldığından, geleneksel iç kamuoyu
kuruluĢtan bilgi almanın en güvenilir kaynağı olarak kabul edilmektedir.
Tersine, ve aynı nedenlerle, müĢterilerin veya tedarikçilerin veya rakiplerin kuruluĢ
hakkındaki fikirleri de geleneksel iç kamuoyu için hemen eriĢilebilir durumdadır.
Dahası, hissedarlar, danıĢmanlar, acenteler ve ortaklar gibi sınırdaki kamuoyu da hem iç hem
de dıĢ kamuoyu tarafından oldukça güvenilir kabul edilmektedir.
Kamuoyu arasındaki sınırların çoğu kalkmaktadır.
Liderlik iletiĢimi
KuruluĢlar tutarlı ve fonksiyonlar arası liderlik tarzları gerektiren politika ve programları
tanımlayıp uygulamaya çalıĢıyor. Bu da içeride gören alan veya kuruluĢ için çalıĢan halkla
iliĢkiler uzmanları için çekirdek ve doğal bir görev.
Bilgi paylaĢımı
KuruluĢun içinde ve giderek artan biçimde dıĢında bilgi paylaĢımı değer ağlarının kendi
içinde ve aralarında en değerli kabul edilen maddi olmayan varlıklardan biridir.
Ağ bileĢenleri arasındaki pürüzsüz ve üretken iliĢkiler bu durumu zenginleĢtirmektedir ve
kendi „bağlamsal‟ görevini uygun biçimde yerine getiren halkla iliĢkiler uzmanı çok önemli
olabilir.
Karar verme süreçleri
KuruluĢun baĢarısında kararların etkili biçimde ve zamanında alınması çok önemlidir. Halkla
iliĢkiler uzmanı, yönetim tarafından kararlar verilmeden önce paydaĢ beklentilerini
profesyonel biçimde dinleyerek, anlayarak ve yorumlayarak liderlerin bu kararları daha
nitelikli biçimde vermesini, bunların uygulanma süresini kısaltmasını, ve kararların belli bir
paydaĢ grubun beklentilerini de kapsayacak biçimde uyarlanmadığı tekrarlayan koĢullarda,
kuruluĢun o paydaĢ grubuna ait bozucu olabilecek nitelikteki eylemleri önceden sezip bunlarla
baĢa çıkmaya hazır olmasını sağlar.
Süreçler ve yapı
Değer ağlarının kendi içindeki ve aralarındaki sürekli değiĢen süreçler ve yapılar kuruluĢun
değiĢim yönetimi programlarının çerçevesini de değiĢtirmektedir.
DeğiĢim yönetimi, gerçekten uygulanırsa, genellikle sağlam ve gerçekçi hedefleri ve etkili
iliĢkileri temel alır ve bunlar da kuruluĢun iç ve dıĢ ortaklarını kapsayan güçlü iletiĢimle
desteklenir.
PaydaĢ grupları
Bunlar, kuruluĢun faaliyetleri kendileri açısından ve/veya kendi faaliyetleri kuruluĢ açısından
sonuçlara yol açtığı için, kuruluĢun bilincinde olup onunla diyalog kurmak isteyen bireyler ve
kuruluĢlardır.
Bu her zaman olumlu bir iliĢki olmaz.
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Bu paydaĢ grupları kuruluĢ tarafından seçilmez, paydaĢ olmaya ve bu Ģekilde hareket etmeye
kendileri karar verir.
Bunları kabul edip etmeme ve sorumluluklarını alarak olaylara katıp katmama kararı kuruluĢa
aittir.
Durumsal paydaĢlar
PaydaĢ grupları, halkla iliĢkiler uzmanı tarafından dikkatle izlenmesi gereken sosyal ve
kurumsal dinamiklere göre oluĢup dağıldığı için durumsal da olabilir.
Marka bağlılığı
Bu oturmuĢ bir pazarlama terimi olup belli bir müĢterinin ya da diğer paydaĢ grubunun
kuruluĢ ile kurduğu iliĢkinin niteliğini, güvenini, bağlılığını ve güç dengesini kapsayacak
Ģekilde geniĢletilmiĢtir.
Marka değeri
Bu terim bir kuruluĢun genel sermayesine ithaf edilebilen maddi olmayan değerlerden biridir.
Genellikle parasal terimlerle ifade edilen bu değer, parasal değeri maddi olmayan
göstergelerle iliĢkilendiren akranlar arasındaki konvansiyonla hesaplanır.
Diyalog, katılım
Bir kuruluĢun paydaĢlarla iliĢkileri onların onaylama, katılma, taahhüt, ayrılma ve iliĢki
kesme programlarına göre farklı segmentlere ayrılabilir.
Ġki taraf birbirini onayladığı anda bir iliĢki baĢlamıĢ olur; daha sonra o kuruluĢ, paydaĢ
gruplarını, o iliĢkiyi takip edebilmede ve geribildirim verebilmede ihtiyaç duyduklarına
inanılan bilgilere eriĢmeye teĢvik eder (katılım); kuruluĢ ayrıca kendi hedeflerine daha etkin
bir biçimde ulaĢabilmek için paydaĢ gruplarından bazılarını belli konularda doğrudan
diyaloga ve görüĢmelere sokarak karĢılıklı fayda sağlayacak sonuçlar bulur (katılım).
Bazen bu iĢe yaramaz ve ayrılma ile iliĢki kesme arasında geçen sürede kuruluĢ en azından
kendi katılımını sürdürmeye çalıĢabilir.
BaĢarı, değerlendirme ve ölçüm
Halkla iliĢkiler uzmanları için - kuruluĢun belli hedeflerine belli bir süre içinde ve belli
miktarda mali kaynakla ve insan kaynağıyla elle tutulur biçimde ulaĢılmasının ötesinde – en
önemli baĢarı ölçüsü bugün bol miktarda bulunan ve diğer yönetim fonksiyonlarının sahip
olduğundan daha az olmayan bir ya da birkaç değerlendirme ve ölçme aracıdır.
Değerlendirme kalitatif araçların baskın biçimde kullanılmasını, ölçme ise kantitatif araçların
baskın biçimde kullanılmasını gerektirir.
Diğer yönetim fonksiyonlarında olduğu gibi, bu yeni cephede de değerlendirmenin ölçmeyle
bütünleĢmesi söz konusudur.
ĠletiĢim meselesi
ĠletiĢim meselesi paydaĢ iliĢkilerine ve etkili iletiĢime ortalamanın üzerinde odaklanmayı ima
eden ve gerektiren bir meseledir.
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Çok yönlü, çok paydaĢlı, karĢılıklı
Ağ toplumu, değer ağları ve iletiĢimsel kuruluĢ kavramları meselelerin genellikle çok yönlü
(tek paydaĢlı grup perspektifine göre farklı perspektifler ve açılar temin eder), çok paydaĢlı
(bireyler ve kuruluĢlar menfaatlerine çatıĢabilen paralel paydaĢ gruplarına giderek daha çok
katılır, örneğin hissedarlar iĢverenler ve hatta bazen tedarikçiler…) ve, değer ağı üyeleri
arasındaki iliĢkiler de çatıĢmalı olabileceği için, değerli üyelerin aynı zamanda baĢka yerlere
ait olup farklı rolleri yerine getirmesi sebebiyle karĢılıklı olduğu sonucunu getirir.
Ağlar
Ağlar bugün, global olarak 7/24 bağlantıda olduğumuz Ģartlarda, modern toplumun ve tekli
kamu, sosyal, özel veya karıĢık kuruluĢların temel bileĢenleridir.
Misyon, vizyon, değerler, strateji
Misyon kuruluĢun kimliğini tanımlar. Vizyon kuruluĢun belli bir zaman içinde ulaĢmak
istediği noktayı anlatır. Değerler kuruluĢun misyondan vizyona geçerken sadık kalmak
istediği tanımlı davranıĢlarla iliĢkilidir. Strateji ise kuruluĢun misyondan vizyona geçerken
izlemeye karar verdiği yoldur; iĢ planı da bu strateji peĢinde giderken uygulanmak istenen
iĢletme adımlarını tanımlar.
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