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“The Communicator’s Guide to Research, Analysis and Evaluation”
kılavuzunu Türkçe’ye kazandırma ve yayınlama hususunda verdikleri
destek ve izin nedeniyle Institute for Public Relations CEO’su Dr. Tina
McCorkindale’e ve kılavuzun başyazarı Mark Weiner’e teşekkür ederiz.
Institute for Public Relations tarafından yayınlanan Araştırma, Analiz ve
Değerlendirme kılavuzun Türkçe’ye kazandırılması sürecinde yoğun
programlarına rağmen bizleri kırmayıp dokümanı okuyarak görüşlerini
paylaşan sevgili Goodworks İletişim Ajans Başkanı Ergun Gümrah’a,
Medyaevi İletişim Danışmanlığı Genel Müdürü Faris Seven’e ve Piar
İletişim Ajans Başkan Yardımcısı K.Gönenç Atakan’a tüm emekleri ve
üniversite-sektör iş birliğine yaptıkları değerli katkıları nedeniyle
teşekkür ederiz.

PROF. DR. ÇİSİL SOHODOL - PROF. DR. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
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TÜRKÇE BASKI İÇİN ÖNSÖZ
Bu kılavuzun da yazarı olan Mark Weiner’in “Verilere dayalı karar verme mekanizmasının yönlendirdiği bir
dünyada, halkla ilişkiler verilerinin yokluğu, halkla ilişkilerin değerinin tamamen öznel kaldığı anlamına gelir ve
bu, profesyonel duruşumuzu riske atan istenmeyen bir durumdur” sözleri günümüzün iş dünyasında halkla
ilişkiler fonksiyonun sahip olması gereken temel mantaliteyi özetler niteliktedir. Halkla ilişkilerin sadece hikaye
anlatıcılığı olarak görüldüğü, hikayenin oluşturulması sürecinin araştırmalardan elde edilen içgörüler olmadan
yapıldığı ve sonunda da iş sonuçlarına yaptığı katkının ölçüm ve değerlendirmelerle ortaya konmadığı günleri
terk etmenin zamanı çoktan geldi.
Günümüzün iş dünyasında halkla ilişkiler fonksiyonunun da bir kuruluştaki diğer her alanda olduğu gibi iş
hedeﬂerine ölçülebilir bir katkı üretmesi ve bunu başardığını göstermesi gerekmektedir. Ve söz konusu gereklilik,
halkla ilişkiler profesyonellerinin hayata geçirdikleri her bir faaliyet ve kampanyayı araştırmalardan elde edilen
veriler ışığında planlaması, ölçülebilir hedeﬂer belirlemesi ve sonuçların açıkça anlaşılmasını sağlamak için
ölçme ve değerlendirme süreçlerini eksiksiz yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Aksi bir durum, hem
mesleğin gelişimini engelleyecek hem de halkla ilişkiler profesyonellerinin kurumların üst seviye yönetim
kadroları içinde yer alıp karar vericiler masasında oturmasını imkansız hale getirecektir.
Bu anlamda Institute for Public Relations tarafından Mart 2021’de yayınlanan ve beş basamaklı bir model
üzerinden araştırma, analiz, ölçme ve değerlendirme sürecine rehberlik edecek bu kılavuzun hem akademisyen
ve öğrenciler hem de profesyoneller tarafından dikkatle incelenmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Halkla
ilişkiler mesleğinin gelişimine katkıda bulunması dileğiyle…
PROF. DR. ÇİSİL SOHODOL - PROF. DR. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
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Bugünün CEO'ları organizasyonlarının ilerlemesine yardımcı olmak için iş
alanlarının ötesinde faaliyet göstererek sorun çözen, kurumun çıkarlarına öncelik
veren, verimli bir şekilde çalışan, farklı organizasyonel işlevler arasında tampon
görevi gören ve bütünleştirici etkisi olan ortaklar arıyorlar. Halkla ilişkiler/iletişim
yöneticileri, -ideal olarak, üst yönetim (C-seviye) içinde - paydaşları optimum iş
sonuçları için hizalayabilme işinde kilit bir bütünleştirici rolünü oynamaktadırlar.
İletişim profesyonelleri, söz konusu paydaşları –ki bu paydaşların bazıları temel
meseleler üzerinde anlaşamayabilir– kurumun amaçlarıyla uyumlu hale
getirebilmek için, ortak veri dili aracılığıyla halkla ilişkiler performansını temsil
edebilmek adına araştırma, analiz ve değerlendirmenin gerekliliğini benimsemelidir.
İletişim profesyonelleri, halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin sonuçları kurumun ve
paydaşların yararına çevirerek değerlendirdiğinde, duygusal karar verme ihtimalini
en aza indirmeyi, riskleri azaltmayı, verimlilik elde ederek iş sonuçlarını optimize
etmeyi başarabilir. İletişim yöneticileri yaptıkları işlerin kurumun iş gündemini nasıl
ve ne ölçüde etkili bir şekilde ileriye götürdüğünü gösterme yolunu seçmezlerse
CEO'lar bu zorluğun üstesinden gelebilecek kişileri başka yerlerde arayacaktır.
Bir bütünleştirici olarak hareket ederek işletmeyi yükseltmeyi seçen iletişim
yöneticileri, halkla ilişkilerin katkısını iletmenin en iyi yollarından birinin, daha iyi iş
kararlarını mümkün kılmak ve kurumu daha ileri düzeye taşıyabilmek için araştırma,
analiz ve değerlendirmeyi kullanarak halkla ilişkiler faaliyetlerinin benzersiz etkisini
ölçmek olduğunun farkında olmalıdırlar.
Günümüz dünyasındaki geleneksel iş modelleri önemli ölçüde kesintiye
uğradığından iletişim yöneticileri büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Hem işin hem
de sağlanan ve tüketilen bilginin hızı, kurumların iç ve dış paydaşlarla iletişim
kurma şeklini sonsuza kadar değiştirerek hızlanmaya devam etmektedir. Bu anlamda,
kurumu ve itibarını olumlu bir şekilde farklılaştırmak için geleneksel sorumluluklara
ek olarak, bugünün iletişim yöneticilerinin görevleri şunları içermektedir:
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SÖYLEMEK VE YAPMAK
ARASINDAKİ BOŞLUĞU YÖNETMEK
Paydaşlar, kurumların söyledikleri ile yaptıkları arasındaki boşluk ve farklılığı
yakından takip ederler (1). Bu nedenle, kurumlar hem yürüttükleri faaliyetler
hakkında iletişim kurmak hem de söylediklerini ve vaat ettiklerini yaptıklarını
doğrulamak için artan bir baskıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışanlar,
hissedarlar, bağışçılar, mezunlar, müşteriler ve kurumların faaliyet gösterdikleri
yerlerdeki topluluklar da kurumların iyi performans göstermeleri ve topluma
olumlu katkıda bulunmalarına dair beklentilere sahiptirler; bu durum da
kurumlar üzerinde ekstra baskı oluşturmaktadır.

YANLIŞ BİLGİ VE DEZENFORMASYON İLE MÜCADELE
Kurumlar, günümüzün güvensizlik çağında paydaşlara ulaşmak ve güvenilir bir şekilde seslerini duyurup
onlarla uyumlu bir ilişki geliştirebilmek için çok yoğun haldeki yanlış bilgi (kastı olmayan) ve
dezenformasyon (kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi) birikimini ortadan kaldırabilecek mesajlar geliştirmelidir.
Paydaşlar CEO'ların, kurumların ve halkla ilişkiler uzmanlarının yanlış bilgi ve dezenformasyonla
mücadele etmesini beklemektedirler. Ancak Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün raporuna göre(2),
profesyonellerin gerçekte bunu ne kadar iyi yaptıkları konusunda bir boşluk vardır. Sonuç olarak, iletişim
profesyonelleri zamanında, doğru ve amaca yönelik mesajlar geliştirmeli ve bunları yaymalıdır. Aynı
zamanda, iş hızında ortaya çıkan sorunları izlemeli, önceliklendirmeli ve bunlara göre hareket etmelidirler.
Bu genellikle "gerçek zamanlı" karar verme, uygulama ve değerlendirme anlamına gelmektedir.

İTİBARLA İLGİLİ RİSKLERİ AZALTMA
Kurumlar, günümüzün iş ve sosyal ortamında daha önce görülmemiş detaylı bir incelemeyle karşı
karşıyalar. Bu nedenle iletişim profesyonelleri, kurumun olumlu ve güçlü yönlerini optimize etmek ve
riskleri azaltmak için kurum itibarını diğer herhangi bir ticari varlık gibi yönetmelidir. Günümüzde, itibarı
olumsuz anlamda etkileyebilecek ciddi bir olayın sonuçları da daha önce hiç olmadığı kadar
cezalandırıcıdır. Kurumların sürekli olarak devam eden araştırmalardan yararlanması -hem derinlemesine
hem de gerçek zamanlı durum kontrolleri– tehditleri bir adım önden takip etmelerine ve oluşan
tehditlere hızlı, belli bir amaç doğrultusunda ve doğru bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacaktır.

İLGİLİ BECERİLERİ VE TEKNOLOJİNİN
GELİŞMESİNİ KUCAKLAMAK
Şu anda olduğu gibi uzun vadede de teknolojik değişiklikler hızlanmaya
devam edecek; yapay zekada ilerleme (3), davranış bilimi (4), büyük veri
analitiği (5), ve diğer teknoloji alanlarındaki gelişmeler kurumların iç ve
dış paydaşlarıyla etkileşimde bulunma yollarını geliştirmeyi
sürdürecektir. Bu ilerlemeler, iletişim profesyonellerine kurumun
paydaşları ve onların içerik tercihleri hakkında stratejik bilgiler sağlar.
İletişim profesyonelleri, teknoloji gelişirken katılımı ve olumlu iş
sonuçlarını teşvik etmek için otomasyonu yenilikçi düşünce, iş zekası ve
iletişim uzmanlığı ile tamamlamalıdır.

GÖSTERME VE ÜRETME:
HALKLA İLİŞKİLER YATIRIMININ
POZİTİF ÖLÇÜLEBİLİR GETİRİSİ
Kurumlar, haklarında çıkan haberlerin basitçe sayımı gibi halkla ilişkiler
performansının basit ölçümlerinin ötesinde; halkla ilişkiler ve kurumsal
iletişim departmanlarının sorumluluk üstlenmelerini, yıkıcı maliyetleri
azaltarak ve daha azıyla daha çok şey başaracak şekilde satışlarda
yükselme, karlılığın ya da bağışların arttırılması gibi ﬁnansal geri
dönüşlere somut olarak katkıda bulunmalarını beklemektedirler.

Bu nedenle, elinizdeki kılavuz; halkla ilişkiler liderlerinin stratejik karar verme, iletişim performansını
iyileştirme ve anlamlı iş katkıları yaratma süreçlerinde içgörüleri ortaya koyan veri, araştırma ve analitiği nasıl
kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
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ARAŞTIRMA, ANALİZ VE
DEĞERLENDİRME NEDEN ÖNEMLİDİR?
İletişim araştırmasının, analizinin ve değerlendirmesinin önemi, pazardaki
değişimin hızı ve buna karşılık gelen iş hızında yaşanan değişimlere bağlı
olarak gelişen daha akıllı ve daha iyi kararlar alma ihtiyacı nedeniyle
artmaya devam etmektedir. Bir organizasyonun söz konusu dinamik
süreçte başarılı bir şekilde dönüşebilmesi, kurumun iletişim yöneticisinin
aktif liderliğini, ilgili işleri gerçekleştirebilmek, bu işlerin etkilerini ölçmek
ve halkla ilişkiler sürecinin her aşamasını geliştirmek için yetenek ve
teknolojinin kullanılmasını gerektirmektedir.
Bu evrim, profesyonellerin daha iyi bir halkla ilişkiler fonksiyonu
yaratmak, karar verme sürecini güçlendirmek, eyleme geçirilebilir
içgörüleri ve stratejik rehberliği ortaya çıkarmak için girişimlerini ölçme
ve değerlendirmeyi içeren yeni beceriler edinmelerini, dahili olarak veya
üçüncü taraﬂarla ortaklık kurmalarını gerektirir. Bu durum ise halkla
ilişkilerin değerini göstermek, beklentileri aşmak ve iş sürecinde anlamlı
sonuçlar elde etmek için temel oluşturur.
Her ciddi halkla ilişkiler uygulayıcısının araştırma ve değerlendirmeyi
desteklediği varsayılabilir, ancak gerçekte durum böyle değildir. Orta
ölçekli üst düzey bir halkla ilişkiler ﬁrmasının CEO’sunun bir konuşma
sırasında söylediği "kanıtlanmış bir başarısızlık olmama karşılığında
kanıtlanmış bir başarı olmaktan vazgeçmeyi tercih ederim" (6)cümleleri
bu konudaki durumun özeti gibidir. Ne yazık ki bazı iletişim
profesyonelleri de bu görüşü paylaşmaktadır.
Araştırma, Analiz ve Değerlendirme: İletişim Profesyonelleri için Bir Yol Haritası
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HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE
ARAŞTIRMA, ANALİZ VE
DEĞERLENDİRME
Araştırma, çevresel analizden hedef belirleme, strateji geliştirme, taktik uygulama, değerlendirme ve sürekli
iyileştirmeye kadar her adımı yönlendirir.

ÖLÇÜM, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
İletişimi analiz etmek ve değerlendirmek için araştırmanın nasıl uygulanacağını
keşfetmeden önce, ölçme, analiz ve değerlendirme arasındaki nüansları
anlamak önem taşımaktadır.

ÖLÇÜM:
Bir halkla ilişkiler programı veya kampanyasında gözlemlenebilen ve
sayılabilen şeydir. Kaç tane blog yazısı yazıldı? Etkinliğe kaç kişi geldi? Kaç
takipçi kazanıldı? Web sitesini kaç kişi ziyaret etti?

ANALİZ:
İstatistiksel zeka ile birlikte mesleki ve sektörel uzmanlığın yardımı ile "ne
oldu?"nun ötesindeki soruları yanıtlayarak "neden oldu?" sorusunun yanıtının
verilmesidir.

DEĞERLENDİRME:
Stratejilerin ve taktiklerin istenen halkla ilişkiler hedeﬁne ulaşma derecesini ve
faaliyetlerin kuruma ne ölçüde değer kattığını belirlemek için bir programa
veya kampanyaya bütüncül bir bakış gerektirir . Söz konusu değer, ﬁnansal,
itibar odaklı, ilişkisel veya politik olabilir. Değerlendirme süreci sırasında,
iletişim profesyonellerinin, mevcut iletişim stratejisini değiştirmesini ve
geliştirmesini sağlayan içgörüler elde edilir.
Araştırma, Analiz ve Değerlendirme: İletişim Profesyonelleri için Bir Yol Haritası
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Aşağıdaki süreç bu raporun esas temelini oluşturan; iletişim araştırması, analizi ve değerlendirmesine yönelik
beş temel bileşene dayanmaktadır. Bu döngüsel dizinin tekrarlanması, sürekli gelişmenin temelini
oluşturmaktadır. Bu rapor, söz konusu beş temel bileşene ayrıntılı olarak odaklanmaktadır. Söz konusu bileşenler:

I. ÇEVRESEL ANALİZ
İş ortamını hem içerden hem de dışarıdan
incelemek ve değerlendirmek için
yürütülen birincil ve ikincil araştırmalar

V. DEĞERLENDİRME VE
SÜREKLİ GELİŞME

II. HEDEF
BELİRLEME

Yürütülen iletişim

Anlamlı, makul ve

programının orijinal
araştırma temelli hedeﬂeri

ölçülebilir hedeﬂere
öncelik verme

ne ölçüde karşıladığını veya
aştığını değerlendirmek için
araştırmaya dayalı
değerlendirme.

IV. TAKTİK OLUŞTURMA VE
UYGULAMA
Çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya,

III. STRATEJİ
GELİŞTİRME
İletişim taktiklerinin ve kampanyalarının

düzenleyiciler ve daha fazlası dahil olmak üzere

paydaşları etkileme gücünü keşfetmek için,

temel mesajların ve hedef paydaşların

ön testleri kapsayan bir araştırmaya dayalı

belirlenebilmesi için araştırmanın yorumlanması
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ARAŞTIRMA, ANALİZ VE
DEĞERLENDİRMENİN
BEŞ TEMEL BİLEŞENİ

1

ÇEVRESEL ANALİZ1

Halkla ilişkiler çabalarının tam potansiyelini gerçekleştirmesi için, profesyoneller temiz bir sayfa açmalıdır:
önceden belirlenmiş hedeﬂere, önceden tasarlanmış stratejilere veya önceden belirlenmiş sonuçlara hayır
demelidirler. Bunları içeren yaklaşımlar, yıllık planlama süreçleri için oldukça etkili olabilmektedir; fakat,
çekirdek programların ve girişimlerin geliştirilmesi için daha yoğun ve odaklanmış bir çalışma versiyonu da
düşünülmelidir. Temiz bir sayfa açmanın getirdiği atmosfer, kurumun önceliklerini, bunların halkla ilişkileri nasıl
etkilediğini ve bu öncelikleri ilerletmek için halkla ilişkilerin neler yapabileceğini yeniden incelemek için taze
bir başlangıç sağlayacaktır. Çevresel bir analiz geçmiş performansa, rakiplere karşı performansa, genel
kabullere/inanışlara2 ve daha önce olanlara karşı tarafsız bir bakışla başlar. Aynı zamanda, yasalar3, toplumsal
eğilimler ve halkın görüşü dahil olmak üzere kurumsal yapıyı etkileyen çevresel faktörler ve ortaya çıkan
sorunlar da incelenmelidir. Çığır açan fırsatları ve patlayıcı büyümeyi destekleyen yeni düşünce arayışında her
şey incelemeye açıktır.
Halkla ilişkiler araştırmasının temiz bir sayfa açabilmesi için aşağıdaki soruları sorması gerekmektedir:
. Çevrenin mevcut durumu nedir? Kurumu içsel ve dışsal olarak hangi faktörler etkilemektedir ve
etkileyecektir? Endüstride ne gibi değişimler olmaktadır?
. Kurumun ulaşmak istediği nokta nedir ve çevremiz konumumuzu nasıl yansıtmaktadır?
. Dostlarımız, rakiplerimiz ve karşıtlarımız kimlerdir ve nasıl hareket etmektedirler?
. Kurumun mevcut çevre içerisindeki yeri nedir? Bunun nedeni nedir? Devamlılığı olabilecek midir?
. Konumunu nasıl daha iyileştirebileceğine ilişkin kurumun ne bilmesi gerekmektedir?

NEDEN ÇEVRESEL ANALİZ YAPILMALI?
Mevcut durumda içsel ve dışsal olarak kurumu ve iletişim ortamını anlayabilmek için çevresel analiz yapmanın
altı sebebi vardır:
1 Mevcut konumu kalibre edebilmek ve geleceğe dair bilgilenmek için rekabet ortamını değerlendirmek
2 Yasal faaliyetleri ve bunların kurumu etkileme potansiyellerini ölçmek
3 Fırsatları ve hassas noktaları incelemek için sosyal ve kültürel trendleri analiz etmek
4 Mevcut ve olası müşteriler ile diğer paydaşların tercih ve önceliklerini fark etmek
5 Yukarıdakilere bağlı olarak kurum performansını ve konumlandırmasını hesaplamak
6 Çalışanların ve diğer iç paydaşların farkındalıklarını, tutumlarını ve davranışlarını analiz etmek
1. “Landscape Analysis” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
2. “Conventional wisdom” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
3. “Regulatory action” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
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ÇEVRESEL ANALİZ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bir çevresel analizin kaynakları aşağıdakileri içerebilir:
. Ekonomik trendler, pazar gelişmeleri, dış çevre, sosyal eğilimler, rakipler ve endüstri ile ilgili ikincil analiz
. Kurum içerisindeki iletişim departmanı dışındaki departmanlardan gelen, değerli paydaş bilgileri
sağlayabilecek veriler
. Bir program ya da kampanyaya bilgi sağlayabilecek iç veya dış paydaşların tutumları, ﬁkirleri veya
tercihleri ile ilgili anket veya odak grup çalışmaları
. Medyanın kurumla, kurumun rakipleriyle ve içerisinde operasyonlarını sürdürdüğü çevre ile ilgili
söylemlerini anlamak üzere geleneksel medya analizi
. Paydaşların kurumla ve kurumun rakipleriyle ilgili söylediklerinin anlaşılabilmesi için sosyal medya analizi
. Paydaşların demograﬁk ve “kurumun pazardaki karakteristik özelliklerine ilişkin” 4 proﬁllerini oluşturmak
ve paydaş tercihlerini, katılım seviyelerini ve alım-satım tercihlerini takip etmek üzere – ilişkilendirme
analizlerini5 (7) de içeren – internet analizleri

ÖRNEK: KAMPANYA PLANLAMASINA ÇEVRESEL ANALİZ İLE BİLGİ TAŞIMAK
Bir çevrimiçi perakendecinin, üniversite çağındaki kadınlar arasında giyim satışlarını artırma hedeﬁ
bulunmaktadır. Kurumun iletişim ekibi, kurumsal iş başarısına katkıda bulunacak bir halkla ilişkiler kampanyası
oluşturmakla görevlendirilmiştir. Kampanyayı oluşturmadan önce, kurumun iletişim ekibi aşağıdakileri içeren bir
çevresel analiz gerçekleştirmiştir:
. Paydaşların rakiplerle hangi platformlarda nasıl ilişki kurduğunun anlaşılması için kurumun rakiplerinin
kullandığı platformların derinlemesine analizi
. Kurumun ve rakiplerinin medyadaki itibarına ilişkin geleneksel medya analizi; kurumun en yüksek satış
aylarını, en çok satılan ürünlerini ve internet sayfasına yapılan yönlendirmeleri de içeren geçmiş işletme
performansının analizi
. Mevcut moda trendleri, dış çevre ve yakın zamanda perakende endüstrisinde yapılmış başarılı halkla
ilişkiler kampanyaları ile ilgili ikincil araştırma. Bu araştırma kurumun ve rakiplerinin güçlü ve zayıf
yönleri, fırsatları ve tehditleri ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Bu bulgular, araştırmaya dayanan bir halkla
ilişkiler kampanyası oluşturulabilmesi için yönlendirme olması adına kullanılmıştır.
Çevresel analizden gelen bu içgörü kurumla, rakipleriyle, sosyal/kültürel trendlerle ilgili bilgi için bir temel
sağlamaktadır. Bu şekilde gelecekte hedeﬂer, stratejiler ve taktikler, bilgi üzerine kurgulanabilecek, amaca uygun
ve araştırma tarafından güvenilir bir şekilde desteklenmiş olacaktır.

4. “Firmographic” kavramının açıklaması olarak yazılmıştır.
5. “Attribution analysis” kavramının Türkçe karşılığı olarak yazılmıştır. Kavram bir portföyün ya da fon yönetiminin değerlendirmesi ve analizi anlamına gelmektedir.
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2

HEDEFLERİ BELİRLEMEK

Her ticari oluşumda kâr elde etmeyi, mevzuatı teşvik etmeyi ya da ilişkiler, itibar veya sürdürülebilirlik inşa
etmek için bir topluluğa kazanımlar yaratmayı içerebilecek bir hedef mutlaka vardır. Profesyonel iletişimciler,
kurumun ilerlemesi için kurumun amaçlarını açık olarak anlamalı, buna göre de kurumun işletme hedeﬂerine
erişmesi için ona yardımcı olmalıdır. Araştırmaya dayalı halkla ilişkiler sürecinin her bir bileşeni olumlu sonuçlar
elde etmenin ayrılmaz bir parçası olsa da hedef belirleme araştırmasının ilk aşaması en önemlisidir. Ancak bu,
aynı zamanda en çok gözden kaçırılandır. Hedef belirleme bütün bir halkla ilişkiler programı için temel oluşturur
ve strateji, uygulama ve değerlendirme bunun üzerine şekillenir. Anlamlı, mantıklı ve ölçülebilir hedeﬂeri
belirlemek ve aşmak, iletişim profesyonellerinin halkla ilişkilerin değerini gösterme becerisini ve ileriye dönük
içgörüler sağlayabilmesini destekler.

ANLAMLI, MANTIKLI VE ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER YAZMAK
Amaçlar ve hedeﬂer arasındaki fark, amaçların görece olarak daha belirsiz olması ama tüm halkla ilişkiler
çabasının ulaşmak istediği nihai sonucu temsil etmesidir. Halkla ilişkiler amaçları, kurum amaçlarıyla aynı
doğrultuda olmalı ve kurumun arzularını yansıtmalıdır. Diğer yandan hedeﬂer, ölçülebilir ve odaklanmıştır,.
Hedeﬂer, profesyonellerin ve diğerlerinin belirli noktalara nasıl ve ne zaman ulaşabildiklerini ya da bu noktaları
geçip geçemediklerini anlamalarını sağlayan bir yol haritası olarak hizmet ederler. Halkla ilişkilerin statüsünü
yükseltmek için pozitif kazanımlar elde etmek ve bunları göstermek şarttır. Halkla ilişkilerin değerini göstermek
mesleğin en zor işi de olsa, en iyi yol en doğrudan olandır: bütçeyi kontrol eden yöneticilerle çalışmak ve
anlamlı, mantıklı, ölçülebilir hedeﬂer belirlemek üzere performansı değerlendirmek. Dolayısıyla:
. Anlamlı hedeﬂer, kurumsal amaçlar ve halkla ilişkileri değerlendiren ve/veya ﬁnanse eden
yöneticilerin amaçlarıyla aynı doğrultuda olacaktır.
. Mantıklı hedeﬂer halkla ilişkiler programlarını değerlendiren ve ﬁnanse eden ve halkla ilişkiler
işlevinin gerçekçi olarak neyi sağlamasının beklenebileceğini onaylayan yöneticilerle açıkça
müzakere edilecektir.
. Ölçülebilir hedeﬂer, performansı değerlendiren kişinin halkla ilişkileri anlayıp anlamadığına
bakılmaksızın, iletişim performansının kolayca ölçülebilmesini sağlayacaktır. Ölçülebilir hedeﬂer
şunları belirtmektedir:
- Neye ulaşılmalıdır? (“sosyal açıdan sorumlu yatırımlarımızla ilgili farkındalığı artırmak”)
- Hedef paydaş (“Y kuşağı kadınları”)
- Zaman aralığı (“Haziran’dan Ağustos’a kadar”)
- Arzulanan ölçülebilir değişim (“farkındalığı yüzde 7 oranında artırmak”)
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Hedeﬂer, SMART6 (spesiﬁk, ölçülebilir, ulaşılabilir, konuyla ilgili ve zaman aralığı belirli) formatını izlemelidir. Bu
şekilde her bir hedefe uygun strateji ve taktiklerin yaratılmasının yolu açılmaktadır ve sonrasında da
beklentilerin getirileri gösterilebilmektedir. “Buzz7 yaratmak”, “medya karmaşasından kurtulmak” gibi belirsiz
hedeﬂer yerine, hedeﬂer şu şekilde belirli ve açık olmalıdır: “Haziran’dan Ağustos’a kadar, sosyal açıdan sorumlu
yatırım fonlarımızla ilgili, Y kuşağı kadınları arasında farkındalığı %7 oranında artırmak.”

NEDEN HEDEFLER KOYMALIYIZ?
Araştırma, hedef koyma süreçlerini duygulardan arındırır. Açık, kısa ve öz ve de önceden kararlaştırılmış
halkla ilişkiler hedeﬂeri koymak için altı temel neden bulunmaktadır:

1
2

İletişim ekibi üyeleri arasındaki hareketleri önceliklendirmek için bir yapı yaratmak
Stratejilerin ve taktiklerin hedefe ulaşmayı (ve umut edilir ki aşmayı) desteklediğinden emin
olmak için ekibin odaklanmış kalmasına ve hedeﬂere geri dönmesine izin vermek

3
4

Halkla ilişkiler programı öncesinde, sırasında ve sonrasında tartışma potansiyelini azaltmak
Eldeki kaynakları fark yaratabilecekleri yerlere aktararak etkililiği artırmak ve böylece israfın
önüne geçmek

5

Dikkati ve eylemi, programın daha sonra değerlendirileceği kriterlere yoğunlaştırarak başarılı
halkla ilişkiler programları oluşturmaya yardımcı olmak

6

Halkla ilişkilere kaynak ayrılmasına karar verenlerin halkla ilişkiler programının vaatlerini yerine
getirip getirmediğini belirlemelerini sağlayarak değerlendirme için zemin hazırlamak

HEDEF BELİRLEMEYE YÖNELİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Hedef belirlemeye yardımcı olabilecek araştırma yöntemleri aşağıdakileri içerebilir:
. Çevresel analiz (örneğin pazar araştırması, geleneksel medya analizi, sosyal medya analizi, web analizi ve
dijital medya atıﬂarı) ile elde edilen veri veya bilgiler hedef belirlemeye yardımcı olabilir.
. Hedeﬂerin yöneleceği problem ya da fırsatları doğrulamaya yönelik birincil araştırma [kurum tarafından iç
veya dış paydaşlarla yapılan (kuruma özgü ya da özel alana odaklanmış) anket ya da odak grup
çalışmaları] veya ikincil araştırma (kurumun kendisi ya da başka bir yapı tarafından önceden yapılmış
araştırmalar).
. Halkla ilişkiler hedeﬂerinin, kurumun misyonu ve kamuya açıklanmış önceliklerin gözden geçirilmesi
yoluyla belirlenen genel kurumsal hedeﬂerle uyumlu olmasını sağlamak adına iç araştırma.
. Hedeﬂerin ölçüleceği bir temel olarak önceden mevcut olan kurum verilerinin kullanılması.
6. SMART – Speciﬁc, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound kelimelerinin baş harﬂerinden oluşan bir kısaltmadır.
7. Bir şirkete, ürünlerine veya hizmetlerine gösterilen medya ve kamuoyu ilgisi anlamına gelmektedir.
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ÖLÇÜTLERİN8 VE TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİNİN9 TANIMLANMASI
Hedeﬂeri belirlerken başarıyı gösterebilecek ölçütlerin ve göstergelerin tanımlanması önemlidir. Mesela,
yukarıda verilmiş olan hedef cümlesi örneği “sosyal açıdan sorumlu yatırım fonlarına ilişkin farkındalığı
artırmayı” gözetmektedir. “Farkındalığı artırmak” bir kişi için yatırım fonlarıyla ilgili medya yerleştirmelerini
garantiye almak anlamına gelebilirken, başka biri için ilgili hedef kitlenin (Y kuşağı kadınları) yatırım fonlarının
farkında olup olmadığını kavramak için araştırma yapmak olarak anlaşılabilir. İstenen temel performans
göstergelerinin ve bunların nasıl ölçüleceğinin net bir tanımına sahip olmak, hedeﬂerin potansiyel başarısını
belirler. Ne olursa olsun, ölçütlerin geçerliliği olmalıdır, yani ölçmeleri gereken şeyi gerçekten ölçmeleri gerekir.
Örneğin, bazıları, farkındalığı ölçmek için geçerli bir ölçü birimi olmayan gösterim sayılarını10 farkındalık ölçmek
için kullanabilir. (8)

FARKLI İLETİŞİM HEDEF TÜRLERİ OLAN ÇIKTI HEDEFLERİNİ,
TEPKİ HEDEFLERİNİ VE NİHAİ HEDEFLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK
Ölçülebilir iletişim hedeﬂerinin yazımında çıktı hedeﬂeri, tepki hedeﬂeri ve nihai hedeﬂer arasındaki ölçüm
farklılıklarının farkında olmak gerekmektedir. Sonuçta birbirleriyle ilişkili oldukları için hepsi hedeﬂerde
yansıtılmaktadır.

ÇIKTI11 HEDEFLERİ
Bir iletişim sürecinden ortaya çıkan iletişim ürünlerinin veya hizmetlerinin sayısı; dağıtım sayısı ve / veya
hedeﬂenen bir paydaşa ulaşan sayı.

ÇIKTI HEDEFİ ÖRNEĞİ
Belirli bir konuda kurum kaç adet kurum içi mesaj gönderdi? Çıktılar üretim ve dağıtım ölçümleridir.
Kampanyanın hedef kitlesinde yarattığı tutum ya da davranış değişikliğine değil, kurumun ne yaptığına
odaklanılmaktadır. Diğer önemli ölçütler tepki hedeﬂeri ve nihai hedeﬂeri içermektedir; bunlar özellikle
davranışsal ölçümlerdir ve iletişim profesyonelleri nihai olarak davranışsal dönüşümler yaratmayı istemektedirler.

8. “Metrics” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
9. “KPI” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
10. “Impression” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
11. “Output” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Farklı halkla ilişkiler hedeﬂerinden ilki olan çıktı hedeﬂeri, kampanya için üretilmiş tüm
mesajlara ve bunların dağıtımına, medyada yer alımına, görünürlüklerine ilişkin olarak koyulan hedeﬂeri içerir.
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TEPKİ12 HEDEFLERİ
Paydaşların programlara, girişimlere, kampanyalara ve içeriğe nasıl yanıt verdiğinin ölçülmesi ve analizi, halkla
ilişkiler yatırımlarının değerini optimize etmek ve vurgulamak için temel bir katmandır. Birçok iletişim temel
performans göstergesi, doğası gereği daha algısal olsa da (örneğin, marka ve itibar) açık ve somut oldukları için
(örneğin, görmek, açmak, okumak, paylaşmak, indirmek vb.) tepki hedeﬂeri temel dayanaktır. Bu sebeple tepki
hedeﬂeri “kısa dönemli nihai hedeﬂer” olarak değerlendirilebilir. İnsanlar iletişim programından neler aldılar
sorusunun cevabını vermektedir.

TEPKİ HEDEFİ ÖRNEĞİ
Farkındalık, hatırlama, anlama ve akılda tutma temelinde ölçülen “mesajı alma” derecesi.

NİHAİ13 HEDEFLER
Bu hedeﬂer, önde gelen kıdemli iletişim profesyonellerinin ulaşmak istediği nihai amaç ve ilgili
performans göstergeleriyle alakalıdır. Nihai hedeﬂer, daha makrodur ve genellikle doğası gereği daha
algısaldır. Bunlar genellikle halkla ilişkiler programları, girişimleri veya kampanyalarının bir sonucu
olarak ortaya çıkan farkındalık, bilgi, tutum, ﬁkir, marka/itibar denkliği ve/veya davranış seviyelerinde
ölçülebilir bir değişikliği içermektedir. Nihai hedeﬂerde gerçek bir etkiden bahsedilir, bir dizi iletişim
faaliyetinin veya ürününün sonucu ya da etkisidir; kısa vadeli (anlık) veya uzun vadeli olabilir.

NİHAİ HEDEF ÖRNEĞİ
Nihai hedeﬂer farkındalık, tercih ve satın alma niyeti dahil olmak üzere paydaşların zihnindekileri temsil
etmektedir. Kurumlar aynı zamanda programlarının iş hedeﬂerine olan etkisini de düşünmelidirler.
Örneğin: Halkla ilişkiler programı, yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları veya uygulanan taktikler nedeniyle
insanların kuruma ya da ürününe yönelik tutumlarını nasıl etkiledi?

12. “Outtake” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Halkla ilişkiler kampanyası sürecinde gönderimi yapılmış olan mesajların hedef kitle
tarafından alınma ve anlaşılmasıyla ilgili koyulan hedeﬂeri içerir.
13. “Outcome” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Halkla ilişkiler kampanyası sonucunda hedef kitlede oluşması beklenen bilgi, tutum,
davranış seviyelerindeki değişimlere ilişkin hedeﬂeri içerir.
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İç veya dış iletişim faaliyetlerini ölçümlemek için kullanılabilecek örnek ölçütler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
(Ölçüt tanımları ekte bulunabilir.)

ÇIKTILAR

TEPKİLER

NİHAİ HEDEFLER

Üretilmiş, gönderilmiş ya da

Takipçiler, aboneler

Farkındalık

dağıtımı yapılmış taktiklerin,

Tıklamalar, beğeniler

Bilgi / anlayış

etkinliklerin ya da

Yeniden gönderimler (Retweet)

Tutum / ﬁkir

Kurulan etkileşimler18 (örneğin,

İtibar

yorumlar, paylaşımlar)

Güven

İnternet analizleri (örneğin,

Şeffaﬂık

tekil ziyaretçiler, sayfayı terk

Görünürlük payı

Katılım / ürün - hizmetlerin

etme oranları , indirmeler,

Sirkülasyon/izlerkitle/erişim

değerlendirilmesi

tıklamalar)

Bahsedilme

Açma oranları

Medyada alınan yerin tonu,

Değerlendirmeler, kulanıcı

mesajların istenilen ya da

görüşleri

istenmeyen şekilde anlaşılıp

İzleyicilik / okurluk

materyallerin sayısı (örneğin,
bültenler, broşürler)
Geleneksel ve sosyal medyada
yer alma

14
15

16

19

anlaşılmadığının kontrolü17

Ürün - hizmet tercihi
Müşteri satın alma, edinme ve
elde tutma
Tatmin
Bağlılık
Savunuculuk (örneğin Net
Tavsiye Skoru [NTS]20)
Marka denkliği
Davranış / satış
Diğer davranışsal değişimler
(örneğin, bağış, oy kullanımı,
politika değişikliği)

14. “Coverage” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
15. “Share of Voice” (SOV) kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Rakiplerle karşılaştırıldığında kurumla ilgili tüm çevrimiçi içeriğin ve
konuşmaların yüzdesi, rakiplere kıyasla medyada ne kadar yer alındığı ile ilgili bir ölçüm birimidir.
16. “Mention” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
17. “Message pull-through” kavramının açıklaması olacak şekilde yazılmıştır. Kurum tarafından gönderilen mesajların medyada uygun bir şekilde yer alıp
almadığının kontrolü ile ilgili bir kavramdır.
18. “Engagement” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
19. “Bounce Rate” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
20. “Net Promoter Score” (NPS) kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
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PEKİ YA REKLAM EŞDEĞERLİĞİ?
Reklam eşdeğerliği, itibarını yitirmiş ancak hala kullanılan bir çıktı düzeyi ölçütüdür. Reklam eşdeğerliği, bir
haber öğesinin kapladığı zamanı ve alanı ölçmekte ve ardından eşdeğer miktarda zaman ve alan satın almaya
dayalı bir reklam değeri uygulamaktadır. Bazı durumlarda, reklam eşdeğerliğini kullananlar, kazanılan medyanın
(halkla ilişkiler), satın alınmadığı ve gazetecinin editoryal önemini gösterebildiği için, satın alınan medyadan
(reklam) daha değerli olduğunu varsaymaktadırlar. Sonuç olarak, bazıları, eklenen varsayılan değeri yansıtmak
için temel reklam eşdeğerliğini arttırmaktadır. Bu süreç "çarpan etkisi" olarak adlandırılmaktadır. (Michaelson &
Stacks, 2007, s. 3).(9) Weiner ve Bartholomew'e (2006) göre, "Değer genellikle 2,5 ile 8,0 arasında değişen
çarpanlarla artırılır" (s. 2).(10) Ancak araştırmacılar ve akademisyenler, reklam eşdeğerliğinin ve çarpanların
geçerliliğini çürütmüştür (Michaelson & Stacks, 2007; Watson, 2012).(11) Ek olarak, Association for the
Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) tarafından iletişim ölçümü için kapsayıcı bir çerçeve
olarak geliştirilen Barselona Prensipleri 3.0, reklam eşdeğerliğinin "Halkla ilişkiler veya iletişimin, medya
içeriğinin ve kazanılan medya gibi unsurların değerini ölçmediğini" belirtmektedir. (AMEC, n.d)(12)

ÖRNEK: ARAŞTIRMA ÖLÇÜLEBİLİR,
NİHAİ, HEDEF BAZLI HEDEFLERİN KONMASINI SAĞLAR
Üniversitenin burslu birinci sınıf öğrencilerinin sayısını arttırmak gibi geniş bir amacı vardır. İletişim ekibi, lise
son sınıf öğrencileriyle, kampanya öncesi bir anket gerçekleştirir ve öğrencilerin, üniversitenin öğrencilere
ﬁnansal ihtiyaç ve akademik başarıya dayalı burslar sunduğunun farkında olmadığını keşfeder. Daha önce
yapılan ikincil araştırmalar da bu tür bursların başvuru sahipleri için kritik bir karar faktörü olduğunu
göstermiştir. Ayrıca öğrenciler, sonbahara kadar hangi kolejlere başvuracaklarına karar vermeyi planladıklarını
belirtmişlerdir. Üniversite, bu bilgilerle bir iletişim kampanyası geliştirir.
Kampanyanın hedeﬂerinden biri, Temmuz ayı bitmeden önce hedeﬂenen lise öğrencileri veya rehberlik
danışmanları arasında üniversitenin burs fırsatları ile ilgili farkındalığı % 10 artırmaktır. Bu hedef, sonuç
odaklıdır, veriye dayalıdır ve üniversitenin genel amacıyla uyumludur.
İletişim ekibi, bu hedeﬁ ölçmek için, lise son sınıf öğrencilerinin üniversitenin burs olanakları hakkındaki
farkındalıklarını kampanya öncesi ve sonrası anketlerle değerlendirmeye karar verir. Bunlar, araştırmaya dayalı,
ölçülebilir ve başarı ölçütleri tanımlanmış hedeﬂerdir.
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STRATEJİ GELİŞTİRMEK

Genel durum bir kere anlaşıldıktan ve hedeﬂer belirlendikten sonra, strateji geliştirme süreci başlamaktadır. Hedef
paydaşlarla (hem iç hem de dış) ikna edici ve güvenilir iletişim kurabilmek için hangi mesajların ve araçların en iyi
performans göstereceğinin belirlenmesinde paydaş segmentasyonu, medya önceliklendirmesi ve verilecek
mesajlarla ilgili etki araştırmaları yardımcı olmaktadır. Sonuç, amaca yönelik strateji ve devamındaki taktikler için
zemin hazırlayan paydaş merkezli iletişimdir. Stratejiler, taktiklerin aksine zaman içinde yerinde kalmaktadır ve
bunların sonuçları yönlendirmek için çeşitli taktiksel faaliyet patlamalarını desteklemesi gerekmektedir. Bu
nedenle araştırma, olumlu ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için kısa vadeli piyasa değişimlerinden sağ çıkma
olasılığı en yüksek olan mesajlaşma ve hedeﬂeme yaklaşımlarını oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

PAYDAŞLARI ÖNCELİKLENDİRMEK VE MEDYAYI HEDEFLEMEK
Stratejik kararlar almak için varsayımlar, sezgiler ve deneyimler yeterli değildir. Paydaşların kim olduklarını ve
hangi mesajların onlarda etki uyandıracağını gerçekten anlamak için medya da dahil olmak üzere paydaşlar
hakkında araştırma, analiz ve değerlendirme yapılması gerekmektedir. Hedef paydaş erişimi ve hedef paydaş
penetrasyonu açısından hangi medyanın en iyi performansı gösterdiğini keşfetmek için temel araştırmaya
odaklanmak hayati önem taşımaktadır. (erişim = "toplam kişi sayısı" iken, penetrasyon = "tek bir medya kuruluşu
aracılığıyla ulaşılan en yüksek hedef paydaş yüzdesidir"). Medya hedeﬂeme süreci, aşağıdakileri kapsayan bir tür
temel araştırmayı içermelidir:

.

Paydaşların tek bir medya ortamına yönelik farkındalığını, tutumlarını ve davranışlarını ve ayrıca
medya tüketim tercihlerini ortaya koyacak bir anket yapmak. Bu paydaş nitelikleri, haberlerin ve

.
.

sosyal medyanın içerik analizi ile daha da doğrulanabilir.
Paydaşların yaptıkları yorumlara ve kendilerini nasıl tanımladıklarına ve ayrıca sosyal paylaşım
yoluyla bağlantı oluşturdukları içeriğe göre proﬁllerini çıkarmak için sosyal medya analizi yapmak.
Atıf teknolojisiyle doğrudan ya da üçüncü parti demograﬁk medya veri sağlayıcıları aracılığıyla
doğrudan olmayan yöntemlerle elde edilen demograﬁk/şirket demograﬁsi (ﬁrmographic) analizi
yapmak.

Strateji araştırması, en yüksek potansiyele sahip medyayı belirlemenin yanı sıra, hazırladıkları içerikler medyada
(geleneksel ve sosyal) görünen gazetecilerin ve etkileyicilerin (inﬂuencers) göreceli otoritesini ve yenilikçiliğini
de ortaya çıkarmaktadır.
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MEDYA ANALİZİ
İletişim profesyonelleri kullanacakları mecralarda aşağıdaki konuların dengeleri konusuna dikkat etmelidirler:
a Mecranın paydaşlar için önemli olması
b Mecranın bu kurumla ilgili haberleri büyük olasılıkla kapsayacak olması
c Rakipleri kapsama olasılığı en düşük mecra olması
Demograﬁk analiz ve şirket demograﬁsi analizi, gerçek ve potansiyel müşteriler arasında hangi kaynakların en
yüksek penetrasyonu sağladığını söylerken, hangi medyanın bir haberi yayınlamasının daha olası veya daha
düşük olasılıklı olduğunu göstermemektedir. Ancak, bir medya analizi, hangi mecranın kurumun haberlerine ve
rakiplerine daha açık olduğunu söylemektedir. Bu bilgilerle, içerik analistleri planlanmış ve planlanmamış
mesajları ölçebilmekte, belirli raporlama eğilimlerini yakalayabilmekte ve daha iyi sonuçlara yönelik bir yol
haritası ortaya çıkarabilmektedir.
Bu kombinasyon (demograﬁk denetim ve medya analizi), hangi medyanın en güvenilir olarak kabul edildiğini,
hangilerinin paydaşların çıkarlarıyla eşleştiğini ve hedeﬂenen paydaşlar arasında en yüksek düzeyde etkileşimi
teşvik edeceğini ortaya çıkarmaktadır. Medya demograﬁsini ve anketlerini medya analiziyle birleştirmek,
stratejik aksiyon için bir temel oluşturmaktadır.

MESAJ MÜHENDİSLİĞİ
Konumlandırma veya mesajlaşma tamamen yaratıcı bir çaba değildir. Araştırmaya dayalı "mesaj mühendisliği",
bilim ve yaratıcılığın nasıl bir araya gelerek daha etkili halkla ilişkilerle sonuçlandığının bir örneği olmaktadır.
Halkla ilişkilerin arkasındaki bilim, yaratıcı süreci geliştirip en dikkat çekici ve güvenilir mesajların
geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Mesaj mühendisliği, marka, konu veya kurumsal konumlandırma geliştirmeye yönelik araştırma tabanlı ve
paydaşların yönlendirdiği bir süreçtir. Araştırma, optimal bir mesajlaşma stratejisi geliştirirken, iletişim
profesyonellerinin şunları yapmasına yardımcı olur:
. Hedef kitleyi harekete geçmeye neyin motive ettiğini anlama
. Kurum tarafından yapılan tekliﬁn inandırıcı bir şekilde yapılma ve hedef paydaşın öncelikleri ve
gerçekliğine uyma derecesini belirlemesi
. Rekabetin veya karşıtların bu ihtiyaçlara karşı nasıl performans sergilediğinin değerlendirilmesi
. Mesajlaşmanın yanlış yorumlanma veya belirli bakış açılarından bir şekilde zarar görme potansiyeli
taşıyan yönlerini göz önünde bulundurma
Mesaj mühendisliği, iletişim profesyonellerine çekici, güvenilir ve farklılaştırılmış konumlandırma sağlamak için
bir çerçeve sağlamaktadır. Paydaşlar, en güvenilir medya kanalları aracılığıyla hedeﬂendiğinde, kurumlar kendi
hedeﬂerine ulaşmak için açık, öz ve ikna edici mesajlar verme becerisini kazanmaktadırlar.
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NEDEN ARAŞTIRMAYA DAYALI STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİDİR?
Araştırmaya dayalı stratejiler oluşturmak için altı nedeni vardır:

1. Araştırmaya dayalı strateji geliştirme süreci, daha
verimli taktik planlama ve yürütme imkanı sağlar.

2. Paydaşları ilk sıraya koyarak geleneksel akıl, saf
yaratıcılık veya gösterişten ziyade kaynakları hedefe
odaklar.

3. Stratejiyi önceden test ederek taktiksel
uygulamaya geçmeden önce riski azaltır.

4. Sürdürülebilir bir stratejiye imkan sağlar.

5. Kurumsal iletişim performansını oluşturan veya
değerlendiren yöneticiler arasında erken safhada
uyum yaratmak için ortak bir dil sağlar.

6. Görev çerçevesinde meslektaşlarla uyum
oluşturarak iletişim departmanının gelişmesini
sağlar.
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STRATEJİ GELİŞTİRME İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Araştırmaya dayalı stratejiler geliştirme yöntemleri şunları içermektedir:
. Paydaşların medya tüketim tercihleri ve etki yaratması muhtemel mesajlar hakkında içgörüleri ortaya
çıkarmak için nicel araştırma (anketler) ve nitel araştırma (odak grup çalışmaları) yapmak.
. Hangi konuları kapsadıklarını ve bunları nasıl ele aldıklarını belirlemek için haber kaynaklarının
yayınlanan makalelerinin ve sosyal medya kanallarının analizini yapmak.
. Gerçek ve potansiyel müşteriler, çalışanlar ve diğer hedef gruplar arasında hangi medyanın en yüksek
penetrasyonu sağladığını belirlemek için medya demograﬁk denetimini sağlamak.
. Paydaşların ilgi alanları, tercihleri ve davranışları hakkında iç görü ortaya çıkarmak için, dijital odak
grup çalışması veya medya analizi yoluyla sosyal dinlemeyi gerçekleştirmek.
. Önemli mesajları ana hedef kitlelere ulaştırmada hedef aracıları belirlemek için gazetecilerin ve
etkileyicilerin analizini yapmak.
. Mesajların paylaşıldığı paydaşlar arasında hangi stratejilerin en etkili olduğunu ölçmek için rakip
analizi yapmak.
. Hangi dijital medyanın ve mesajların web sitesine (veya rakiplere) tıklama sağlama olasılığının en
yüksek olduğunu belirlemek ve insanların siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunu izlemek için
ilişkilendirme analizi yapmak (örneğin, ziyaret ettikleri sayfalar, indirdikleri bilgiler ve e-ticaret
yapıldığında satın aldıkları ürün ve hizmetler).

ÖRNEK: ARAŞTIRMAYA DAYALI STRATEJİ,
DOĞRU MESAJA YÖNLENDİRİR
Bir kurum, yılın ikinci yarısındaki ﬁnansal sürecinde gelirleri arttırmak için
yeni bir ürün piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır. İletişim ekibi, sosyal
dinleme araçları ve geleneksel medya analizi sayesinde, yeni ürünleriyle
ilgili konularda güvenlik endişelerinin olduğunu görür. Bu bilgiler ekip
tarafından dikkate alınır ve lansmandan önce ürünün iletişim yöntemi
değiştirilir ve ürünün avantajlarından biri olarak güvenlik ön plana çıkarılır.
Lansman öncesi mesajlar değiştirilmiştir ve güvenliği vurgulamak için ürün
avantajları yeniden sıralanmıştır. İletişim ekibinin buradaki rolü öngörü
sağlamaya yönelik dinleme yolu ile nihai hedeﬂerin bir parçası haline
gelmek olarak tanımlanabilir.
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TAKTİKLERİ OLUŞTURMAK VE
UYGULAMAK

Taktikler, olumlu yanıt verme olasılığı en yüksek olan paydaşlara stratejik mesajlar vermektedir. Araştırma ise bu
süreçte, mesajların hedef paydaşlara ilgi çekici ve güvenilir yollarla iletilebileceği kanalların (geleneksel ve
sosyal medya kaynakları, sözcüler, etkileyiciler, olaylar, ortaklar, nedenler ve daha fazlası) belirlenmesine
yardımcı olur. Taktikler için yapılan araştırmalar zamana dayalıdır ve belirli bir anda hangi iletişim araçlarının
başarı için en yüksek olasılığa sahip olduğunu belirlemek için düzenli olarak güncellenmelidir. Aynı derecede
önemli olan bir diğer konu ise taktiklerin stratejiyi yansıtması ve kurumun hedeﬂerine ulaşmasına veya onları
geçmesine katkıda bulunmasıdır.

ARAŞTIRMA TEMELLİ TAKTİKLER OLUŞTURULMASININ NEDENLERİ
Araştırmaya dayalı taktikler oluşturmanın dört nedeni vardır:

1
Araştırma, taktiklerin
uygun ve hedef
paydaşlara ulaşıp onlarla
uyumlu olmasını
sağlamaya yardımcı olur.

2
Araştırmaya dayalı
taktiklerin kullanımı,
yalnızca içgüdüye ve
geleneksel bilgeliğe
dayalı taktikler
uygulanması yolu ile
ortaya çıkabilecek
gereksiz maliyetleri
önler.

3

4

Hangi geleneksel ve
sosyal medya kanal ve
kaynaklarının, hangi
etkileyici ve etkinliklerin
vb. paydaşlar arasında en
çok yankı uyandıracağını
belirleyen araştırmalar,
gelecekteki program ve
kampanyalara bilgi
sağlar.

İlişkilendirme analizleri,
hedef kitlelerin satın
alma süreçlerinde
onlarla etkileşim
kurarken, hangi dijital
içeriklerin tıklama
yanıtları verme
olasılığının en yüksek
olduğunu ölçer.

TAKTİK OLUŞTURMA SÜRECİNDE KULLANILAN
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Araştırmaya dayalı taktik geliştirme yöntemleri şunları içerebilir:
. En iyi kanalları, kaynakları, etkileyicileri vb. belirlemek için paydaşların oylamalarını içeren
araştırmalar, odak grup çalışmaları veya anketler
. Bir taktiğin / mesajın iki veya daha fazla versiyonundaki performans farklılıklarını karşılaştırmak için
A / B testi21
. Kimlerin paydaşlar üzerinde etki uyandırmak veya onlarla olan etkileşimi arttırmak için sözcü olarak en
iyi hizmet vereceğini belirlemek amacıyla yürütülen etkileyici analizleri (bir ağ analizini dahil ederek)
21. A ve B olmak üzere iki varyasyonlu rastgele deney
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Paydaş tercihleri hakkında ikincil araştırmalar (pazar araştırmaları, üçüncü taraf araştırma
şirketlerinin yaptığı eğilim araştırmaları vb.)
İletişim kampanyası öncesinde, sırasında ve sonrasında taktiksel performansı değerlendirmek için
yürütülen medya içeriği analizleri
Paydaşların etkileşimde bulunma eğiliminde olduğu platformları, etkinlikleri, sözcüleri veya içeriği
belirlemek için dijital ilişkilendirme analizleri

ÖRNEK: WEB VE SOSYAL ANALİTİK
BİLGİ TAKTİKLERİNİN OLUŞTURULMASI
Bir teknoloji kurumunun iletişim uzmanları, şirketin hedef paydaşlarının ziyaretler (geri dönüş
dahil), görüntülemeler, beğeniler, yorumlar, harcanan zaman ve indirmeler gibi yollarla en çok hangi
blog yayınları, web sayfaları, içerikler, konularla etkileşim içine girdiklerini belirlemek için web ve
sosyal analitiği22 kullandılar. Kuruluşun e-bülteni, web sitesi ve sosyal medya platformları
aracılığıyla, paydaşlara en çok hangi içeriği görmekle ilgilendiklerini ve eğer kuruluş oluştursa bir
mobil uygulama kullanıp kullanmayacaklarını sormak için bir anket oluşturdular.
Söz konusu iletişim sorumluları, elde edilen verileri üst yönetime sunarak hedef paydaşlar için
kurumun yeni iletişim kampanyasının bir parçası olarak bir mobil uygulama oluşturmaya yatırım
yapmalarını önerdi. Kurumdan bir ekip, kullanıcıların, kurumun web sitesinde ve sosyal medya
platformlarında etkileşim kurduğu içerik türleriyle uyumlu olan bir mobil uygulama geliştirdi. Mobil
uygulama, lansmanının ilk birkaç ayında 18.000'den fazla kez yüklendi. Taktik oluşturulma
sürecinde araştırmanın bu şekilde kullanılması, doğru bilgiye ulaşıp paydaşların ilgi ve katılımını
sağlayacak içeriğin oluşturulmasını sağlamıştır.

Özetle araştırma, proaktif, yenilikçi ve son gelişmelere dayalı yaratıcı aktivasyona yönelik bir doğal arzuya
dayanır. Bu anlamda, stratejiyi destekleyip ölçülebilir hedeﬂere ulaşılmasına katkıda bulunurken, kaynakları
odaklayan programlar ve etkinlikler tasarlayarak yaratıcılıktan en iyi şekilde yararlanmak gerekmektedir.
22. Sosyal analitik, dijital etkileşimleri ve insanların, konuların, ﬁkirlerin ve içeriğin ilişkilerini izlemeyi, analiz etmeyi, ölçmeyi ve yorumlamayı kapsar.
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HER İLETİŞİM LİDERİNİN
SORMASI GEREKEN SORULAR
1. İş ve iletişim ortamınızı ne kadar iyi anlıyorsunuz?
a. Değerlendirmenizi yapmak için hangi araştırmalara başvurdunuz?
b. Mevcut durumunuz verilerle ne kadar iyi temsil edilmektedir?
c. Planlama yapmak ve strateji geliştirmek için bu verileri ne ölçüde bağlamsallaştırdınız?
2. İletişim hedeﬂeriniz ne ölçüde spesiﬁk, ilgili, eylem odaklı, gerçekçi ve ölçülebilirdir?
a. İletişim hedeﬂeriniz, iş sonuçları da dahil olmak üzere çıktı hedeﬂerini, tepki hedeﬂerini ve nihai
hedeﬂeri kapsamakta mıdır?
b. Hedeﬂeriniz, hangi kitleler nezdinde, ne zamana kadar, hangi oranda neyi başarmak istediğinizi
göstermekte midir?
3. Hedef ve konumlandırma stratejiniz aşağıdaki konuları kapsıyor mu?
a. Hedef kitlenizin tercihlerini ve ihtiyaçlarını ne oranda kapsamaktadır?
b. Kurumunuzun güvenilir ve ikna edici bir şekilde iletebileceği mesajlarla ne ölçüde uyumludur?
c. Hedef kitlenizin dahil olduğu ve inandırıcı bulduğu iletişim kanallarına ne ölçüde nüfuz
etmektedir?
d. Kuruluşunuzu rakiplerinizden ne ölçüde farklılaştırmaktadır?
4. Araştırma, taktiksel karar-verme sürecine ne ölçüde rehberlik ediyor?
“Geleneksel düşünce”(araştırmaya dayalı veriler yerine içgüdüler ile hareket eden düşünce yapısı)
kampanya ile ilgili karar süreçlerinizde ne oranda mevcuttur? Risk potansiyelini azaltırken çığır açan
ve atılım yapacak düşünceler için hazır mısınız?
5. Değerlendirme sisteminiz orijinal hedeﬂerinizle ne kadar örtüşüyor?
Değerlendirme sisteminiz, iş sonuçları da dahil olmak üzere çıktı, tepki hedeﬂeri ve nihai hedeﬂer ile
bağlantılı mıdır? Performans ölçüleriniz iş alanınıza uyumlu mudur? Temel performans
göstergelerinizi eyleme geçirilebilir iç görüler ve stratejik rehberlikle artırabiliyor musunuz?
6. İletişim döngüsünüz zaman içinde iyileştirmeyi mümkün kılıyor mu?
Veri, analizler ve değerlendirme, ileriye dönük bir sürekli iyileştirmeye rehberlik etmekte midir?
(Yoksa sadece geçmişi mi yansıtmaktadır?)
7.İletişim stratejiniz, ﬁnans, pazarlama, satış ve operasyondaki işlevsel emsallerinizle ne kadar uyumlu?
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5

DEĞERLENDİRME VE
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Ücretli, kazanılan, paylaşılan ve sahip olunan medyalar, artık halkla ilişkiler “oyun kitabını” oluşturduğu için
günümüzün profesyonel iletişimcilerinin çalışmaları genellikle reklamcılık veya pazarlama gibi diğer
departmanlarla çakışmaktadır. Bununla birlikte, farklı departmanlardan ve ölçüm platformlarından gelen farklı
verilere sahip olmak, içgörüleri daha karmaşık ve daha zor hale getirmektedir. Bunun yerine, siloları23
parçalamak, bütünleşik bir ölçüm ve değerlendirme sistemi oluşturmak, paydaşların ne söylediği ve ne yaptığı
hakkında daha net veriler sağlayabilmektedir. Bütünleşik bir araştırma, analiz ve değerlendirme yaklaşımı ile
departmanlar, tüketici yolculuğunu en iyi şekilde izlemek ve birleşik başarıyı ölçmek için paydaşlar hakkında
edindikleri içgörüleri paylaşmaktadırlar. Özellikle teknolojinin giderek daha çok yönlü hale gelmesiyle birlikte,
paydaşlarla ilgili bilgiler; web analitiği, müşteri ilişkileri yönetimi verileri, çağrı merkezi verileri, mobil
uygulama verileri, sosyal medya analitikleri, bloglar, haberler, forumlar, yatırımcı raporları ve büyük veriler
sayesinde daha kolay bulunabilmektedirler. Verileri etkin ve bütünsel olarak yönetmek, daha düzenli ve basit bir
süreç sağlamaktadır. Halkla ilişkiler profesyonelleri, işverenleri adına gündemleri ileriye taşımak için önemli
kontrol seviyelerine sahipken, diğer departmanlarla ortaklık kurarak kampanyadaki ve kurumdaki başarı
olasılıklarını artırmaktadırlar.
Toplanan nicel veya nitel verilerin değerlendirilmesiyle yapılan veri analizleri, sonuçların ne anlama geldiğini,
programın başarısını ve ileride nasıl iyileştirilebileceğini belirlemektedir. Değerlendirmenin amacı, kutlama
değil optimizasyondur. Bu aşamada şu sorular sorulabilir:
Halkla ilişkiler araştırmasının temiz bir sayfa açabilmesi için aşağıdaki soruları sorması gerekmektedir:

.
.
.
.
.

Veriler, bize paydaşlar hakkında ne anlatmaktadır?
Bu veriler, mesajların paydaşlar arasında en uygun şekilde etki uyandırdığını göstermekte midir?
İnsanlar kurum hakkında ne söylemektedirler?
Verileri etkileyebilecek temel faktörler nelerdir?
İleriye dönük olarak neler değişmelidir?

23. Silo tabanlı kültür, genel olarak bir şirkette veya bölümde aynı kurumdan başkalarıyla bilgi paylaşmak istemeyen anlayışın hakim olduğu bir kültüre
işaret eder. Bu kültürün benimsendiği kurumlarda oluşan yapılara silo denmesinin nedeni, aynı kurumun çatısı altında özerk, kapalı devre iletişim, bilgi ve
karar ağlarının oluşmasıdır.
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Bir programın ya da kampanyanın sonuna bakmak ve başarılı olup olmadığını değerlendirmek yeterli değildir.
Halkla ilişkiler değerlendirmesi, bir programı ya da kampanyayı oluşturmak ve geliştirmek için araştırmaya
dayalı içgörülerden yararlanarak “gerçek” ve "doğru” zamanlı izleme gerektiren döngüsel bir süreçtir. (Bu
nedenle bazı halkla ilişkiler modelleri, değerlendirmeyi sürekli bir süreç olarak vurgulayan ROPE 924 (13) yerine
EROPE25 kısaltmasını kullanırlar). Araştırmaya dayalı değerlendirmeyi anlamlı ve değerli kılan şey, toplanan
verilerin miktarı değil, çıkarılan içgörülerin kalitesi ve programın/kampanyanın hedeﬂerine ulaşma derecesidir.
İlerlemeyi sürekli olarak ölçmek, stratejilerin ve taktiklerin neden ve nasıl başarılı olduğunu veya yetersiz
kaldığını değerlendirmek ve bu stratejileri ve taktikleri verilere dayalı kararlara dayanarak yenilemek, iletişim
profesyonellerinin halkla ilişkiler performansını iyileştirmesine ve halkla ilişkilerin değerini göstermesine
yardımcı olmak için bilgi sağlamaktadır.
Bu devam eden süreç, farklı hedeﬂer, ölçümler ve temel performans göstergeleri için farklı ritmik araştırmalara
(kadans) dayanmaktadır (Genel bakış tablosu için bkz. sayfa 30). Tipik olarak, bunlar belirli program girişimleri
etrafında "her zaman açık" temel performans göstergelerinden ve günlük veya haftalık (ör. web, içerik ve medya
ölçümleri) olarak gözden geçirilebilen veya rapor edilebilen faaliyetlerden daha makro kurumsal nihai hedef
ölçütlerine kadar uzanmaktadırlar (ör. itibar, marka denkliği). Bunlar devam eden ritmik araştırmalar üzerinden
toplanabilir; ancak genellikle daha az sıklıkta (örneğin, yıllık veya iki yılda bir) resmi olarak rapor edilir ve büyük
olasılıkla belirli üst yönetim temel performans göstergelerine ve yıllık planlama süreçlerine bağlanır.
Daha makro kurumsal nihai hedef ölçütleri için daha köklü iş vakaları ve gerekçeleri olan kurumlar, daha geniş
bir paydaş grubunu (örneğin, müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, politika yapıcılar, yatırımcılar, STK'lar /
savunma grupları / düşünce kuruluşları, topluluk, tedarik zinciri, işle ilgili karar vericiler ve sağlık hizmetlerinde
ise hastalar, bakıcılar, hemşireler, eczacılar, doktorlar, hastane yöneticileri ve ödeme yapanlar) devam eden ritmik
araştırma verilerini kapsama eğilimindedirler (örneğin, bazı makro temel performans göstergeleri üç ayda bir
raporlanabilir, sonuçlar üç aylık mali raporlama ile sıralanabilir).
Kurumsal liderlere stratejik bir danışman olmak, sürekli iyileştirme için değerlendirmeler yapmaya ek olarak,
yöneticilerin dilini de konuşmayı gerektirir. Bu gereklilik, verileri açık ve tutarlı bir şekilde bir araya getirmek ve
raporlamak anlamına gelmektedir. Mesajlar verimli bir şekilde tercüme edilmelidir. Kurumsal liderler sık sık "Ne
olmuş yani?" diye sormaktadırlar ve bu nedenle de iletişim profesyonellerinin, işin işletme üzerindeki etkisini
mümkün olduğunca ortaya koyması gerekmektedir. Yeni teknolojiler (yapay zeka gibi), ölçümü, daha verimli ve
hassas hale getirecek olsa da verilerin arkasındaki anlamı analiz edebilmenin, iletebilmenin ve bunlardan
yararlanabilmenin insani yönü hala hayati önem taşımaktadır.

24. ROPE model stands for research, objectives, programming and evaluation./ ROPE modeli araştırma, hedeﬂer, programlama ve değerlendirme anlamına
gelmektedir.
25. Evaluation-Research-Objective-Program-Evaluation/ Değerlendirme-Araştırma-Hedef-Program-Değerlendirme
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ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME RAPORLAMA KADANS TABLOSU
YILLIK

ARAŞTIRMA VE
İÇGÖRÜ
ÖNCELİKLERİ

• Rekabetçi iş ortamı
analizi

• Gelişmekte olan
trendlerin belirlenmesi

• Rekabetçi iletişim
denetimi

Gelişmekte olan risklerin
belirlenmesi

• Marka ve itibar temeli

• Yükselişte olan
etkileyicilerin
belirlenmesi

• Üst yönetim temel
performans göstergesi
raporlaması

• Muhtemel / mevcut
sorun veya risklerin
belirlenmesi
• Etkileşim fırsatlarının
belirlenmesi
• Program / içerik /
kampanya optimizasyonu

• Senaryo planlama

• Medya takibi

• Sosyal medya takibi

• Sosyal medya takibi

• Web sitesi traﬁğinin
takibi

• Web sitesi traﬁğinin
takibi

•Paydaşlarla çapraz
(paydaşlar-arası)
görüşmeler/ anketler

• Wikipedia traﬁğinin
takibi

Wikipedia traﬁğinin
takibi

Ek Değer Katma:

Ek Değer Katma:

Ek Katma Değer:

• Operasyonel verilerin
entegrasyonu (Ör:
edinme, tutma, saklama)

• Uzman/ etkileyici ağları
takibi

• Uzman/ etkileyici
ağları takibi

• Gerçek zamanlı anketler

• Gerçek zamanlı anketler

• İtibar

• Farkındalık

• Marka denkliği
• Marka değerlemesi

•Düşünme (Göz önüne
alma)

• Hikayeye karşı
duyarlılık

• Farklılaşma

• Duyarlılık eğilimi

• Konuya / etkinliğe karşı
duyarlılık

• Görünürlük/SES payı

•Görünürlük/SES payı

• Konu/ gündem ilgi
düzeyi ve gidişatı

• Konu/ gündem ilgi
düzeyi ve gidişatı

•İç yönetici görüşmeleri

TEMEL
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

GÜNLÜK/HAFTALIK

• Medya takibi

•İkincil araştırma/
materyallerin gözden
geçirilmesi ve sentezi

ÖNCELİK
YÖNTEMLERİ

AYLIK/ÜÇ AYLIK
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ÖRNEK: DEUTSCHE POST DHL GROUP
KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUMSAL SORUMLULUK
FONKSİYONLARININ BÜTÜNLEŞİK ÖLÇÜMÜ
Deutsche Post DHL Group'ta (DPDHL) iletişim departmanı, paydaş algısını etkileyerek itibar oluşturmaya
odaklanırken; sürdürülebilirlik yöneticileri de diyalog ve etkileşim yoluyla paydaş gruplarının çıkarlarını
dengelemeye çalışmaktadır. Kurumsal iletişim, kitle iletişim araçlarını kullanarak medyanın ilgisini çekmeye
odaklanırken; kurumsal sorumluluk, önemli sorunları diyalog yoluyla ve daha küçük izleyicilerle paylaşım yoluyla
takip etmeye odaklanmış haldedir. DPDHL Group, kurumda ayrı olarak faaliyet gösteren bu iki fonksiyon eğer
birlikte çalışırlarsa birbirinden öğrenebilecekleri şeyler olduğunu ve işlevsel alanlarının ötesinde karşılıklı olarak
geliştirici bir etkiye sahip olabileceğini kabul ederek sistematik ve kapsamlı bir iletişim ve sorumluluk yönetimi
süreci oluşturmuştur. Bu bütünleşik süreç beş adımdan oluşmaktadır:
İçgörü toplama
Elde edilen içgörüleri değerlendirme ve önceliklendirme
Fırsatları tanımlama
Raporlama ve
Kalibre etme.
Başlangıç olarak, paydaşlar hakkında ﬁkir edinmek için, 500 uluslararası paydaşın katıldığı anonim bir çevrimiçi
anket, sorumlu iş yönetiminin tüm yönleri hakkında geri bildirim sağladı. Anketin ilk analizi; inovasyon ve
gelecekteki teknolojiler, sürdürülebilir iş stratejisi, çalışanlara saygılı muamele, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın
ortadan kaldırılması dahil olmak üzere DPDHL'nin paydaşlarını özellikle ilgilendiren konular ve sorunlar hakkında
bilgiler verdi. Analizin sonuçları ayrıca DPDHL'nin Uyum, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk,
Tedarik ve Güvenlik ekiplerinden bir iç temsilciler ağının yanı sıra müşteri temsilcileri ve bağımsız sürdürülebilirlik
uzmanlarından oluşan harici bir Sürdürülebilirlik Danışma Konseyi ile kişisel diyalog yoluyla değerlendirildi. Her
departmandan temsilciler bir yandan günlük iş uygulamalarına karşı paydaş gruplarının beklentilerini; diğer
yandan da bilimsel, politik ve etik tartışmaların mevcut durumunu değerlendirdiler. DPDHL'nin kamuoyu
araştırması yoluyla uzun süredir yerleşik olan sorunları izleme uygulamasıyla birleştirilen bu önceliklendirme
analizi, şirketin uzun vadeli stratejik konumlandırma rotasını belirleyen bir pusula olarak iç ve dış paydaş
beklentilerini kullanmasına olanak tanımaktadır. Sürecin son iki aşaması, paydaşlarla şeffaﬂık yaratmak için
bulguların raporlanmasına ve ilave içgörüler elde etmek için paydaşlarla sürekli diyalog ve katılıma
odaklanmaktadır.
Müşterek bir iletişim ve sorumluluk yönetimi sürecinden çıkarılacak ders, kurumsal iletişimin geleneksel rolünün
daha geniş tabanlı bir kaynağın yalnızca bir bileşeni olabileceğidir. Kurumsal iletişimciler, medya ilgi analizleri
(örneğin, tiraj, görüntüleme payı ve tıklanma miktarı) ve önemlilik analizleri (örneğin, paydaş geri bildirimi,
bağımsız sıralama listeleri ve onaylı kalite güvence etiketleri) gibi hem büyük hem de küçük veri araçlarından
yararlanarak, iletişim stratejisine rehberlik etme, stratejisinin ilerlemesini ölçme ve değerlendirme için sağlam bir
kaynak oluşturabilir.

.
.
.
.
.

Araştırma, Analiz ve Değerlendirme: İletişim Profesyonelleri için Bir Yol Haritası

31

HALKLA İLİŞKİLER VE KURUM PERFORMANSI
ARASINDA BAĞLANTI KURMA
İletişim araştırmaları, analizi ve değerlendirmesi, halkla ilişkiler işlevinin kuruma olan benzersiz katkısının doğru bir
şekilde ölçülmesini sağlar. Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, iletişim profesyonellerinin iş performansını
etkilemesinin üç ana yolu bulunmaktadır:

1

Daha azıyla daha fazlasını yaparak verimlilik: Tüm yatırım getirisi unsurları arasında en yaygın olarak
kullanılan araştırma, analiz ve değerlendirme, iletişim kaynaklarının en yüksek potansiyele sahip stratejilere ve
taktiklere odaklanmasına yardımcı olur. Değerlendirme için en basit ölçüm olan kupür sayımını düşünün. Eğer
1.000 dolarlık bütçe 1.000 adet haber getirirse, oluşturulan haber başına maliyet 1 dolardır. Ancak araştırma,
analiz ve değerlendirme, iletişim profesyonellerine aynı bütçeyle daha fazla haber elde etme olanağı
verebilecek, böylece verimliliği artırıp ve getiriyi büyütebilecektir. İletişim profesyonelleri, günlük verimlilik
kararları alırken, bunları genellikle toplam sonuca katkı olarak görmezler; ancak konuya bu şekilde
yaklaşmaları gerekmektedir.

2

Gelir yaratma / Davranış değişikliği: Bu iki konu, yatırım getirisi olasılıklarının en çekici olanlarıdır. Aşağıdaki
yaklaşımlar, iletişim profesyonellerinin veriler aracılığıyla iletişim faaliyetlerini, satın alma davranışı ve gelir
oluşturma da dahil olmak üzere davranışsal değişikliklerle ilişkilendirmelerini sağlar:

.

İlişkilendirme analizi, kazanılmış medyadan e-ticaret aracılığıyla satın alımlara kadar tüm tüketici
tıklamalarını izleyebilir; bir gazete hikayesini/haberini bir hükümete, hükümet dışı kuruluşlara ya da
halk sağlığını iyileştirmek veya traﬁk kazalarını azaltmak gibi kar amacı gütmeyen sonuçlara
uygunluğuna bağlayabilir.

.

Pazar karması modellemesi, göreceli bir satış katkısı elde etmek için pazarlama ve diğer veri akışlarıyla
birlikte halkla ilişkiler verilerini toplar.

3

Yıkıcı maliyetten kaçınma: Halkla ilişkiler nadiren bir krizin temel nedeni olsa da kriz meydana geldiğinde
kurumu temsil etmek için genellikle en ön safta yer alır. Araştırma, analiz ve değerlendirme; kurum
hamlelerinin planlamasına, izlenmesine ve risklerin ne ölçüde azaltıldığının veya ortadan kaldırdığının
anlaşılmasına yardımcı olabilir. İletişim profesyonelleri bir kriz ortaya çıkmadan önce veya ortaya çıktığında

26. SROI (Return on invesment): Yatırım getirisi, her yatırımdan kazanılan kârın bir ölçüsüdür.
27. Basın Kupürü sayımı bir ölçümleme yöntemi olarak marka adınızın gazete, dergi, televizyon veya çevrimiçi medya gibi basında kaç kez anıldığına dair
yapılan çalışmadır.
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hangi cevapların olumlu şekilde yankılanacağı konusunda içgörü sağlayan veriye dayalı "senaryo" analizlerini
yapabilir.
Halkla ilişkilerde yatırım getirisi kavramı; yanıltıcı, kafa karışıklığı yaratan ve alternatif yaklaşımlar üretmeye
devam eden bir kavramdır. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıda yer alan ek okumaları tavsiye ediyoruz.
Bir kurum içindeki diğer departmanlar ve ekiplerle ortaklaşa çalışmak, iletişim işlevine fayda sağlayan yeni
perspektiﬂerin yanı sıra pazarlama, insan kaynakları, ürün geliştirme ve diğer gruplar da dahil olmak üzere,
paydaş yolculuğu çerçevesinde iletişim profesyonellerinin daha bütünsel bir bakış açısına sahip olmalarına
yardımcı olur. İletişim fonksiyonu, kuruma veri ve içgörü sağlarken, genel anlamda departmana ve departmanın
özellikle araştırma, analiz ve değerlendirme araçlarına ve süreçlerine fayda sağlayan sistemlerin
geliştirilmesine ve teknolojilerin dağıtılmasına yardımcı olmak için teknolojiden sorumlu yönetici (CTO) ve
bilişim daire başkanı (CIO) gibi taraﬂarla da çalışmalıdır.

GELİŞMEKTE OLAN TRENDLER
İletişim liderlerinin dikkate alması için kritik öneme sahip birkaç yeni trendden söz edilebilir:

.

Gerçek Zamanlı Anketler: Günümüzün iletişim profesyonelleri, kurulumlarına ilişkin algıyı değerlendirmek
ve algılara ilişkin verileri belirli kampanyalara veya programlara ve pazar olaylarına (örneğin, rakip duyuruları,
sorunlar /risk olayları) bağlamak için sürekli devam eden veya gerçek zamanlı anketlerden ek bir araç olarak
yararlanmaktadır. Bu alandaki çözümler, binlerce markayı içeren platformlardan dahili veritabanları / listeler (ör.
müşteriler ve çalışanlar) dahil olmak üzere birden fazla paydaşa bakan hiper-özel yaklaşımlara kadar
uzanmaktadır.

.

İzleyici- Etkileyici Ağ Analizleri ve İzleme: Medya izleme ve medya analizi halkla ilişkiler ve iletişim
ölçümü için temel bir bileşen olmaya devam etse de izleme ve analiz süreçleri giderek artan bir şekilde izleyici
ve etkileyici düzeyinde de gerçekleşmektedir. Geniş ölçekte, bu alandaki platformlar ve çözümler, belirli
konulara veya ilgi alanlarına göre belirli özel kitlelerden (örneğin, politika yapıcılar, gazeteciler), spesiﬁk
kitlelere ve etkileyicilere (örneğin, siber güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam araçlarının / tekniklerinin erken
benimsenmesi, fantezi futbol) kadar uzanır.
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.

Kazanılan Medyaya Uygulanan Dijital Reklam Etkisi: Dijital reklamcılık, halkla ilişkiler uzmanlarının
halkla ilişkiler ve pazarlamayı etki odaklı veriler aracılığıyla bütünleştirebilmeleri için ilişkilendirme
teknolojisini uygulamalarına olanak tanıyan ölçümleri sunar. İletişim profesyonelleri ve pazarlama uzmanları,
birbirlerini kendi programları ve içerikleri hakkında bilgilendirirler ve böylece halkla ilişkiler ve pazarlama
fonksiyonları, uygulamalarını daha verimli bir şekilde optimize etmek için ortaklaşa çalışmış olur. Pazarlama ve
iletişim, maruz kalmayı ve belirli eylemleri / davranışları izleyerek (örneğin, beğeni, paylaşım yapma, web
sitesine girme, haber bültenine kaydolma, doğrudan ürün / teklif, istihdam veya politika hakkında bilgi isteme)
kaynakları en iyi iş sonuçlarını en verimli şekilde elde edebilecekleri yerlere yönlendirebilir.

.

Marka ve İtibar Değerlemesi: 2019 yılında, dünya çapında tanınan ilk marka değerlendirme standardı ISO
(Uluslararası Standardizasyon Örgütü) aracılığıyla onaylandı. Daha fazla ayrıntıyı ve ISO standardına erişim
bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz.

MARKA & İTİBAR DEĞERLEMESİ: ISO 20671
Markaların ve itibarın ﬁnansal değerini ve etkisini modelleme olarak tanımlanan “marka
değerleme”, pazarlama uzmanları ve iletişim profesyonelleri için tarihsel olarak karanlık bir alan
olmuştur. Söz konusu değerleme, kabul görmüş yüksek proﬁlli indeksler (örneğin, Interbrand’ın En
Değerli Markalar İndeksi) tarafından öne çıkarılmaktadır; ancak yüksek maliyetler ve özel
değerleme süreçlerindeki şeffaﬂık eksikliği nedeniyle, bu kavrama çoğunlukla şüpheyle
yaklaşılmaktadır. Değerlemelerin raporlanması için kullanılacak ﬁnansal gereksinimlere ilişkin bir
kararsızlık da söz konusudur (örneğin, bir değerlemenin P&G’nin Tide markası gibi organik olarak
büyüyen herhangi bir marka için değil; yalnızca Kraft Heinz gibi bir birleşme veya P&G’nin Gillette’i
satın alması gibi bir satın alma durumda rapor edilmesi gerekir). Bu değerleme, gerçek dünyadaki
ﬁnansal sonuçları ve etkileri nedeniyle, üst yönetim toplantılarında önem arz eden bir konuşma
konusu ve anlaşılması, ölçülmesi ve yönetilmesi kritik bir iş varlığı haline gelmektedir (Örneğin,
Kraft Heinz’ın "Marka Değeri" varlığı 15 milyar dolar olarak yazıldığında piyasa değerinde 17 milyar
dolarlık düşüşe neden oldu).
Bir grup önde gelen küresel uygulayıcı ve akademisyen, konu etrafında meydana gelen şüpheleri
gidermek için, 2019 yılında resmi olarak küresel bir standart olarak onaylanan ISO 20671'ı,
tamamen şeffaf ve denetlenebilir bir çerçeve olarak geliştirdi. Geliştirilen standart hakkında daha
fazla bilgiye şu bağlantıdan erişilebilir: https://www.iso.org/standard/68786.html
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KURUMSAL ARAŞTIRMA, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME İÇİN
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARI
İletişim teknolojileri, iletişim profesyonellerinin işlerini hızlı bir şekilde sürdürmelerine yardımcı
olabilir. Teknoloji, kararların dayandığı verileri, genellikle düşük maliyetle veya ücretsiz olarak sunar.
Ancak araştırma, analiz ve değerlendirmedeki teknoloji sınırlıdır. Araçlar hız ve erişilebilirlik
sunarken; araçları yönetmek, verileri yorumlamak ve burada açıklanan tüm iletişim sürekliliğini
şekillendirebilmek ve aynı zamanda eyleme geçirilebilir içgörüler ortaya çıkarmak için sektör
uzmanlığına ve istatistiksel zekaya sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duyulur. "Gerçek zamanlı" hareket
etmek önemlidir; ancak en iyi iletişim profesyonelleri, özellikle risk yüksek olduğunda "doğru zamanı"
da göz önünde bulundurmalıdır.
Ortak araştırma, analiz ve değerlendirme araçları şunları içerir:

.

Web analizi araçları: Google Analytics, site ziyaretçilerini izler, nereden geldiklerini ve ne
kadar süreyle bağlı kaldıklarını belirler ve ziyaretçilerin web sitesi içeriğiyle nasıl etkileşimde
bulunduklarının anlaşılmasını sağlar.

.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve PPC (Tıklama Başına Ödeme) gibi ölçüm
araçları: Paydaşların ilgi duyacağı en önemli anahtar kelimeler öne çıkarılır. Bu araçlarla, bir
kurumun arama motorlarındaki varlığını optimize etmek amaçlanır.

.

Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri haritalama araçları: Müşteri ilişkilerini ve
performansı geliştirmek için her aşamada satış döngüsünü izlemeye yarar.

.
.

Sosyal dinleme araçları: Kurumun ya da markanın kendisi, rakipleri, destekçileri, karşıtları
hakkındaki medya sohbetlerini genellikle gerçek zamanlı olarak takip etmeye yarar.

Çağrı izleme çözümleri: Mevcut ve potansiyel müşterilerden gelen telefon aramalarının
kökeni, süresi ve düzeyi hakkında bilgi edinmeyi sağlayan telefon görüşmelerinin akışını
ölçmeye yarar. Aramalar, randevu oluşturma, bilet satışları veya satın alma gibi davranış
değişikliğiyle bile karşılaştırılabilir.

.

Pazarlama otomasyonu: Otomatik e-postalar oluşturmak gibi pazarlama görevlerine
yardımcı olur. En iyi pazarlama otomasyon platformları, yapılarının ayrılmaz bir parçası olarak
metrikleri ve analiz sistemlerini içerir ve ihtiyaca yönelik istatistiksel raporlar ve analizler
üretebilirler.
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KURUMSAL ARAŞTIRMA, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME İÇİN
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARI

.

Bilgi toplama otomasyonu: Kurum ya da markanın farklı gruplar için hedeﬂenmiş,
kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasını sağlayan paydaş tercihlerini, anahtar kelime aramalarını,

.

sesi, ilgi alanlarını vb. unsurları izleme sistemini ifade eder.

İlişkilendirme teknolojisi: Reklam teknolojisini halkla ilişkiler için yeniden düzenleyerek
dijital olarak kazanılmış medya içeriğinin tıklanma oranını belirler. Tek bir makaleye yapılan
bir tıklamayı belirledikten sonra ilişkilendirme teknolojisi, medya satışından web sitesine,
inceleme sitesine ve daha fazlasına kadar dijital ayak izlerini takip etmek için medya
tüketicisinin yolunu anonim olarak takip eder. Ayrıca kimin, neyi, kimi ve neyi etkilediğini
ölçmek için ayrıntılı olarak hedef kitle demograﬁsi ve şirket demograﬁsi hakkında bilgiler
sağlar.

.

Otomatikleştirilmiş pazar karması modellemesi: İletişim profesyonellerinin,
pazarlama ve iletişim karışımındaki her bir aktif unsurun göreceli performansını belirlemek
için gelişmiş istatistiksel analizlerin "kendin yap" versiyonunu daha hızlı, daha ucuz ve daha
sık bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

.

İtibar takibi: Çalışan bağlılığı, pazardaki itibar vb. gibi birden çok boyutta çeşitli iç ve dış
ölçütlerle 360 derece paydaş bakış açısıyla itibarı izleme anlamına gelir.

.

Makine öğrenimli metin analizi yazılımı: İnsanlar görüşlerini sayılardan çok
kelimelerle ifade ederler. Bu tür yazılımlar da anketlerdeki açık uçlu sorulara yanıt olarak
yapılan yorumlar, odak grup transkriptleri, çevrimiçi yorumlar ve yazışmalar gibi
yapılandırılmamış verilerden içgörüler oluşturur; örneğin, e-posta, mektup, şikayet gibi.

.
.

Sesten metne aktarım yazılımı: Çağrı merkezlerine yapılan aramalar gibi dijital olarak
kaydedilen sesi, metin analizi araçlarını kullanarak analiz için metne aktarır.

Otomatik medya izleme ve içerik analizi: Tüketici, ticaret ve ﬁnans medyası genelinde
dijital medyadaki kurumsal ve marka referanslarını izler.
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SONUÇ
İletişim endüstrisi gelişmeye devam ederken, iletişim liderlerinin rolü de
kurumun itibarını yükseltmek, riski azaltmak ve olumlu iş performansı
sağlamak için onunla birlikte gelişir. Araştırma ve verilere dayanan iletişim
programları ve kampanyaları, profesyonellerin kurumun ihtiyaçlarını
karşılamak için işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına
yardımcı olur. İletişim yaşam döngüsünün beş adımının (çevresel analiz,
hedef belirleme, strateji geliştirme, taktiksel yaratıcılık ve sürekli iyileştirme
için değerlendirme) her birine ölçüm, araştırma ve değerlendirme
uygulamak için kaynaklara yatırım yapmak; iletişim ekiplerinin yönünü
uyumlu hale getirir; diğer departmanlarla ortaklıklar oluşturur; belirsizliği
azaltır ve paydaş tutumları, ﬁkirleri ve davranışları hakkında benzersiz
içgörüler sağlar. Özetle; araştıma, analiz ve değerlendirme kurumun dikkatli
bir şekilde dinlemesini gerekli kılar. Veri ve içgörü geri bildirim döngüsünün
sürekli olması, kurum ve ideal olarak paydaşların kendi yararı için
paydaşlara ulaşan ve onlarla birlikte yankılanan iletişim programlarının,
kampanyaların ve girişimlerin oluşturulmasına izin verir.

EK KAYNAKLAR
.
.
.
.
.
.
.

IPR Measurement Commission: https://instituteforpr.org/ipr-measurement-commission/
Need for standards: See AMEC Barcelona Principles 2.0
Need for integration: See AMEC Integrated Evaluation Framework
Need to write measurable objectives: See IPR Guidelines for Setting Measurable Objectives
Need for common language: See IPR Dictionary of Public Relations Measurement and Research
Need to better understand metrics: Paine Publishing’s Guide to Commonly Used Metrics
Need additional reading: See AMEC's “Readings, Guides, Tools, and Resources for Measurement
and Evaluation of PR and Strategic Communication”

.
.

Need for evaluating public relations: See Evaluating Public Relations
Need for alternative approaches to PR-ROI: Principles for the Use of Return on Investment,
Beneﬁt-Cost Ratio and Cost Effectiveness Analysis in Public Relations
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METRİK TANIMLARI

.
.
.
.

İzlerkitle: Yayın ve kablo içeriğine maruz kalan izleyici ve dinleyici sayısı
Tirej / Dolaşım: Dağıtımı yapılan bir yayının kopya sayısı
Tıklamalar: Bir web sayfasını ziyaret edenlerin kaçının ilk çıkan sayfanın ötesine gittiğinin ve diğer site
içeriğine tıkladıklarının ölçümü (14)

Tıklama Başına Maliyet (TBM): Tıklama başı maliyet tekliﬁ, reklamlarınıza yapılan her tıklama için
ödeme yaptığınız anlamına gelir. Tıklama başına maliyet tekliﬁ kampanyaları için, bir maksimum tıklama
başı maliyet tekliﬁ belirlersiniz. Bu teklif, reklamınızın aldığı bir tıklama için ödemeye hazır olduğunuz en
yüksek tutardır. (15)

.

Etkileşim Başına Maliyet (ETBM): Reklamverenler, etkileşim başına maliyet (ETBM) tekliﬁ ile
yalnızca kullanıcılar reklamlarıyla aktif bir şekilde etkileşimde bulunduğunda ödeme yapar. Örneğin,
reklamverenler lightbox reklamları (boyut olarak çok fazla genişleyebilen bir tür genişletilebilir reklam)
için ETBM esasına göre ödeme yapar; bu da kullanıcılar reklamlarla etkileşimde bulunmayı tercih
ettiklerinde (örneğin reklamları genişletmek için fareyi reklamın üzerinde iki saniye tuttuklarında),

.

yayıncıların bu reklamlardan kazanç elde edeceği anlamına gelir. (16)

Bahsedilmeler: Medyada görünen bir kurum, ürün veya kişinin olaylarının sayısından oluşan bir çıktı
veya sonuçtur. Bahsedilmede bir söz, bir medya yerleşimini teşkil eder; bir tweet, blog veya diğer sosyal

.

medya çıktısının diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından kaç kez konuşulduğu bilgisini verir.(14)

Erişim: Denetlenen bir sisteme dayalı olarak bir iletişime maruz kalan paydaşın boyutunu tahmin eden
bir metriktir (geleneksel medya). birbirinden ayrı olarak farklı sosyal medya bahsedilmelerinin toplam
bahsedilmeye oranıdır (sosyal medya).(14)

.
.
.

Okuyucu: Ortalama olarak bir yayının her sayısını gerçekten okuyan kişi sayısı(14)
Duyarlılık: Bir halkla ilişkiler çıktısının tonunu değerlendiren ve belirleyen bir metrik; pozitiﬁn negatife
oranı; sıklıkla pozitif, nötr veya negatif olarak değerlendirilir.(14)

Ses Payı: Çıktıların veya ortalama frekansın (OTS) yüzde kaçının bir müşteriye veya ürüne ayrıldığını
belirlemek için analiz edilen belirli bir sektörün veya konunun kazanılmış medyadaki toplam kapladığı
alanın ölçümüdür.(14)
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