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ÖZ 

 

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA  

VE KURUMSAL İLETİŞİM 

EKA NDT GÖZETİM MÜM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. ÖRNEĞİ 

 
Dilay Aydöner 

Yüksek LisansTezi  

İşletme Anabilim Dalı Adı  

İşletme Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Belis Şahin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Günümüzde hem ülkemizde hem de bir çok ülkede şirketlerin büyük kısmını aile 

şirketlerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Aile şirketleri ülke ekonomisinin büyümesinde 

önemli katkı sağlayan kuruluşlardır. Aile şirketleri gerek en yaygın rastlanan işletme 

türlerinden olması gerekse üstlendikleri fonksiyonlar açısından toplumlar için büyük 

önem taşımaktadır. Ne var ki ağır rekabet koşulları altında ülke ekonomisi içinde 

önemli yeri olan aile şirketlerinin uzun ömürlü olması kolay değildir.  

Kurumsallaşma aile şirketlerinin varlıklarını bir sonra ki nesillere başarılı bir 

şekilde aktarabilmesi ve ağır rekabet koşullarında ayakta kalabilmeleri açısından gerekli 

ve önemlidir.  

Kurumsal iletişim ise kurumların kendilerini geliştirebilmeleri, çalıştıkları 

kurumu diğer kurumlardan farklı kılıp ön plana çıkması açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmamızda aile şirketleri kavramı, önemi, özellikleri, kurumsallaşma 

kavramı, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi, kurumsal iletişim kavramı, 

kurumsal iletişimin kurumsallaşma açısından önemi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aile Şirketleri, Kurumsallaşma, Kurumsal İletişim. 
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ABSTRACT 

 

INSTITUTIONALIZATION IN FAMILY BUSINESS AND 

CORPORATE COMMUNICATION 

THE CASE OF EKA NDT GOZETIM MUM. SAN. TIC.LTD. STI 

 
Dilay Aydöner 

Master Thesis  

Department of Business Administration 

Business Administration Master Programme 

Thesis Advisor: Assist. Prof. Belis Şahin 

Maltepe Universit Social Sciences Graduate School, 2019 

 

At the present days, we observe that family business composed of large part of 

companies in our country and many of countries in the world as well. Family businesses 

satisfy to add value of the countries’s economical boosts. On the other hand family 

businesses are very significant for society because of in terms of the functions that they 

undertake and due to fact that they are widespread business type. Although nevertheless 

family businesses are in significant position in the interest of countries’s economies, it 

is very difficult to be longlived because of strong contention conditions. 

Intitutionalization is significant and necessary in order to transfer their existance 

towards the nex generations and to be able to survive against to strong contention 

conditions. 

On the other hand, corporate communication is the important stuff about 

enhance themselves, it makes different family business from the other instituties which 

they are in relasion ship and in the way of to come into prominence of the others. 

In this study, it is dwelled on notion of family business, their properties and 

significance, notion of institutionalization, significance of institutionalization, notion of 

corporate communication, significance of corporate communication in terms of family 

business. 

Keywords: Family Business, Institutionalization, Corporate Communication. 
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BÖLÜM 1  

1. GİRİŞ 

Aile şirketleri dünya genelinde ekonomide ve sosyal hayatta önemli bir yer 

kaplamaktadır. Hem iş hacmi hem de istihdam açısından çoğu ülke ekonomisinin büyük 

çoğunluğunu oluştururlar. Kendilerine özgü yönetim tarzları ve yapılarıyla ekonomik ve 

sosyal hayatın vazgeçilmezleri diyebiliriz. Buna rağmen yaşam süreleri oldukça kısadır. 

Yapılan çalışmalar, araştırmalar incelendiğinde durumun en büyük nedeni 

kurumsallaşma konusunda yetersiz kalmaları ve gerekli önemin verilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Yaşam sürelerini uzatıp daha uzun süreli devamlılıklarını 

sağlayabilmeleri için kurumsallaşmalı ve profesyonel yönetilmeleri gerekmektedir. 

Kurumsallaşamayan ve KOBİ niteliğinde olan aile şirketleri devamlılıklarını 

sürdürmekte güçlük çekmektedirler. 

Bu çalışmada aile şirketlerinde kurumsallaşmanın yanında kurumsal iletişimde 

ele alınmıştır. Kurumsal iletişim, iç ve dış iletişim yöntemlerini profesyonelleştirerek, 

kurumsal boyut katmaktadır. 

Tez çalışmamız beş bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ele alınmıştır. İkinci bölümde 

literatür taraması yapılarak aile şirketleri, kurumsallaşma ve kurumsal iletişim konu 

başlıkları incelenmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemine yer verilip dördüncü 

bölümde yapılan mülakat görüşmelerinin bulgu ve yorumlamasına yer verilmiştir. 

Beşinci bölüm sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Aile şirketlerinde aile ve iş ilişkilerinin birbirini etkilediğini hatta aile değer ve 

yargılarının çoğu zaman iş değerlerinden daha önemli hale geldiğini, bu duygusal 

boyutun ağırlıklı olmasının kurumsallaşma sorununu ortaya çıkardığını yapılan 

araştırmalardan görmekteyiz. 
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Bu araştırma, kurumsallaşmanın ve kurumsal iletişimin aile şirketlerindeki yeri 

ve önemini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç ile cevaplandırılmak istenen 

sorular şunlardır: 

 Kurumsal iletişim kurumsallaşma açısından önemli midir? 

 Kurumsallaşmanın sağlanabilmesi ve korunabilmesi için kurumsal 

iletişim yöntem ve araçlarına ihtiyaç var mıdır? 

 Aile şirketlerinde kurumsallaşmada yaşanan güçlükler nelerdir? 

 Aile şirketlerinde kurumsallaşma kurumsal iletişim yönetimi 

uygulamaları ile sağlanabilir mi? 

1.2. Araştırmanın Önemi 

Ülkede yaşanan ekonomik krizler, şirketler arası rekabetin artması, daha dinamik 

ve istikrarlı şirket yapılarını yani kurumsallaşmayı zorunlu kılmaktadır. Kurumsallaşma 

sayesinde daha sistemli bir yapıya kavuşan aile şirketleri yaşam sürelerini 

uzatmaktadırlar ve şirketin verimliliğini arttırarak piyasada rekabet üstünlüğü elde 

etmektedirler. 

İlişkilerin kurumlarda belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmesi iletişim 

sayesinde mümkün olmaktadır. Kurumsal iletişim, bir kurumun bölümleri arasındaki 

her türlü bilgi paylaşımını, bu paylaşım sırasında kullanılan mesaj tekniğini, biçimini, 

yöntemini içermektedir. Kurumsal stratejinin önemli bir parçası olup piyasa 

koşullarında kurumların hayatta kalmasını sağlayan anahtar olarak görülmektedir. 

Bu araştırmada elde edilecek bulgular doğrultusunda aile şirketlerinin 

kurumsallaşma düzeylerinin tespiti ve kurumsallaşma düzeylerini yükseltebilmeleri için 

gerekli unsurların belirlenmesine çalışılarak, iletişimin şirketlerin kurumsal hayatındaki 

önemini anlamalarını ve bu konudaki aksaklıklarını görmelerini sağlamak 

hedeflenmiştir. 
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1.3. Araştırmanın Varsayımları 

Yüzyüze/ derinlemesine görüşme esnasında verilen cevaplar araştırmaya katılan 

kişilerin gerçek görüşlerini yansıtarak yapılacaktır ve böylece; aile şirketlerindeki 

kurumsal iletişimin önemi vurgulanacaktır. 

Çalışmadaki bu örmek olayın, ileriye dönük yapılacak diğer çalışmalara ışık 

tutacağı düşünülmektedir. 

1.4. Araştırmanın Sınırlıkları 

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal iletişimin ele alındığı 

çalışmamızda araştırmanın problemi olan kurumsallaşma sorunu hem ülkemizdeki hem 

dünyadaki bütün aile şirketleri için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ancak 

örneklemin bu kadar büyük tutulması zaman sıkıntısı, maliyet yüksekliği ve kontrol 

güçlüğü yaratacağından araştırma İstanbul İli Anadolu Yakasında faaliyet gösteren 

küçük ve orta ölçekli aile şirketi olan Eka Ndt firması ile sınırlı tutulmuştur. 

Diğer bir sınırlılık ise  çalışanların çoğunluğunun firma dışında sahada çalışıyor 

olması, görüşme için uygun zamanın ayarlanması açısından sıkıntı yaşatmıştır. Yüzyüze 

görüşme gerçekleştirilemeyen çalışanlar görüşme sorularını e-posta aracılığıyla 

cevaplandırmıştır. Çalışma ortamında yoğun tempo arasında soruların cevaplanıyor 

olması da ayrı bir engel oluşturmuştur. 

.  
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BÖLÜM 2  

2. KURUMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Aile Şirketleri 

Aile şirketleri dünyadaki ve Türkiye’de kamu dışındaki işletmelerin 

çoğunluğunu oluşturan, ülke ve dünya ekonomisine büyük katkı sağlayan ve genellikle 

KOBİ niteliğini taşıyan şirketlerdir.(Erdoğmuş, 2007: 67) 

Dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan şirketlerin yaklaşık olarak beşte 

dördünü aile şirketleri oluşturmaktadır. Örneğin ABD’ de %80, Kanada %70, İspanya 

%80, İtalya %95, İsviçre %85, Türkiye %95 oranında aile şirketlerinden 

bahsedilmektedir.( Şahindal, 2014:7) 

Aile şirketlerinin tanımını net olarak yapmakta zorlanırız. Çünkü aile 

şirketlerinin bütün özelliklerini kapsayacak bir tanımı oluşturmak çok zordur. Aile 

şirketi dediğimizde ilk akla gelen, ailenin bir üyesi tarafından kurulan, zamanla ailenin 

diğer üyelerinin de bu şirkette yer aldığı bir işletme türüdür.(Ak, 2010: 45) 

Aile, TDK sözlüğünde(1988: 31) ‘’ evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, 

çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik’’ 

olarak tanımlanmıştır. İşletme ise insanlara mal ve hizmet sunmak için kurulan 

kurumdur. Aile işletmeleri de aralarında kan bağı olan bireyler tarafından mal ya da 

hizmet üretmek için kurulan kar amacı güden örgütlerdir. (Ateş, 2005:1) 

Literatür taraması yapıldığında pek çok aile şirketi tanımı karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan sadece birkaçına bakacak olursak; 

Özalp (1971: 64) aile şirketini, aile reisinin veya ailenin geçiminden sorumlu 

olan bir ferdin başında olduğu şirketlerdir şeklinde tanımlamıştır. 
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Koçel (2005: 17) aile şirketlerini tanımlarken, şirketin yönetiminde sahipliğin, 

temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının büyük bir kısmının ailenin 

üyelerinden oluştuğu şirketlerdir şeklinde ifade etmiştir. 

Karlöf (1993: 218) aile şirketleri kavramına mülkiyet açısından bakmış tanımını 

aile servetinin dağılmaması için kurulmuş şirketler olarak yapmıştır. 

Karpuzoğlu (2004: 19) kitabında aile şirketlerini, ailenin geçimini sağlamak 

ve/veya miras dağılmasını önlemek için kurulmuş, ailenin geçimini üstlenen kişi 

tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin önemli kısmına aile bireylerinin 

yerleştirildiği, kararların alınmasında genellikle aile bireylerinin etkili olduğu ve aileden 

en az iki neslin kurumda çalıştığı şirketler olarak tanımlamıştır. 

Fındıkçı (2017: 37-38) aile şirketi tanımlarının ortak noktalarını maddeler 

halinde belirtmiştir; 

 Aile şirketi, ailenin iş kurmuş şeklidir. 

 Aile şirketi, aileden bir girişimci tarafından başlatılan daha sonra ailenin 

çoğunlukla işin içinde yer aldığı kurumsal yapıdır. 

 Aile şirketi, aileye ait olan kültürün ve geleneğin işe yansıdığı bir sosyal yapıdır. 

 Aile şirketi, tek başına girişimci aile lideri, lider ve eşi, lider ve çocukları, lider 

eşi ve çocukları, lider ve kardeşi, kardeşler ve kuzenler, liderin çocukları, 

damatları ve gelinleri gibi aile üyelerinden oluşan birlikteliklerdir. 

 Aile şirketlerinde yönetim çoğunlukla kan bağı olan girişimcilerin ellerinde olur. 

 Aile şirketlerinde, mülkiyet konusu önemlidir ve aileye aittir. 

 Aile şirketlerinde, aile ve işin birbirlerini etkilemesi söz konusudur. 

 Aile şirketi, genellikle mevcut varlığın dağılmasını engellemek amacıyla kurulan 

birlikteliktir. 

 Aile şirketi, genellikle birlik ve beraberliğin sürdürülmesini sağlamak, mevcut 

insan kaynağının dağılmasını engellemek amacıyla kurulur. 

 Aile şirketi, hakim karakter ve karar vericilerin aynı aileden olduğu şirket 

şeklidir. 

 Aile şirketi, aile üyesi olan bireylerin kendi başlarına yaşamlarını devam 

ettirmelerini sağlayacak, ekonomik bir birlikteliği sağlayan bir yapıdır. 
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 Aile şirketi, aile ve işin birbirlerinden etkilendiği ve karşılıklı etkileşimin 

belirleyici olduğu bir sosyal yapıdır. 

Ortak noktalara bakıldığında aile, mülkiyet, yönetim, işletme ve kültür 

kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Aile şirketi tanımını bu kavramlar ortaya 

çıkarmaktadır. 

2.1.1. Aile Şirketlerinin Önemi, Yapısı Ve Gelişimi 

Aile şirketleri dünya üzerindeki şirketlerin büyük bir bölümünü oluşturmakla 

birlikte ülkelerin ekonomilerinde ve işgücü üretimlerinde büyük bir orana sahiptirler. 

Dünyadaki şirketlerin yaklaşık olarak %60’ı, Avrupa şirketlerinin %70’den fazlasının 

aile şirketi olduğu Avrupa Birliği Komisyonu(2008) raporuna göre açıklamıştır. Ayrıca 

Avrupa’daki işgücünün yaklaşık olarak yarısını oradaki aile şirketleri oluşturmaktadır. 

PwC’nin 2016’da yayınlanan rapora göre, Türkiye’de bulunan şirketlerin yaklaşık 

olarak %95’i ve halka açık kuruluşların ise yaklaşık olarak %75’i aile şirketlerinden 

oluşmaktadır. Bunlar aile şirketlerinin dünya ekonomisine ne kadar etkili olduğunun 

göstergesidir.(Aksoy, 2018:7) 

Aile şirketleri, aile bireylerinin duygularıyla ve mantıklarının sürekli 

sorgulandığı, duygu ve mantıkları arasında dengeyi kuramadıklarında kendi içlerinde 

çatışma yaşamalarına neden olan kurumlardır.(Ak, 2010: 52) 

Aile şirketlerinin kuruldukları zamandan faaliyet gösterdikleri döneme kadar 

yaşadıkları olaylara, evrelere aile şirketlerinin yaşam evreleri denir. Aile şirketlerinin 

yaşam evreleri 9 dönem olarak ele alınmıştır (Fındıkçı, 2017: 41-48) . Bunlar; İşe 

başlama, başarıyı elde etme, büyüme, mülkiyet genişleme, doyum, eski başarıları 

bekleme, sistem arayışı ve profesyonelleşme, yeni kuşaklara devretme ve tasfiyedir. 
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 Şekil 1: Aile Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi 

             Kaynak: (Fındıkçı, 2017:41)  

1. İşe Başlama Evresi: Bu dönem aile şirketlerinde sıfır nokta olarak 

bilinir ve girişimcinin işin işine girdiği dönemdir. İlk girişimci 

genellikle Anadolu’nun kırsal bölgelerinde yetişmiş, eğitim düzeyi 

düşük, aile üyelerine bakmak zorunda olan kişiler olmaktadır. 

Ailesinin refahını arttırmak için ilk girişimi yapar. Girişimci 

çıraklığını yaptığı ya da babadan öğrendiği iş üzerine küçük bir 

girişimde bulunur. Girişimci yıllarca başkaları için çalışmış ve artık 

kendine, ailesine çalışmaktadır. Gözü kara, hırslıdır. Başarıyı isteme 

arzusu, çok çalışması ve bunun için hırsla çabalaması kısa sürede 

bunu elde etmesini sağlar. Bu dönemde önemli olan iştir, işi ayakta 

tutabilmektir. 

2. Başarıyı Elde Etme Evresi: Yoğun iş temposuyla çalışan girişimci 

aile üyelerini de yanına alıp bu evrede iş yerinde ki sürekliliği 

sağlamaktadır. Bu dönemde girişimci başarıyı yakalamıştır. Yüksek 

başarı güdüsü, yoğun çalışma, işle birlikte yaşama özelliklerine sahip 

olması doğal olarak başarıyı tetiklemiştir. Genelde bu evrede aileler 
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kendi işlerini yapmanın verdiği huzur ve rahatlıkla esnaf olarak 

kalmayı yeterli bulurlar. Çoğu zor koşullardan geçerek bu rahatlığa 

kavuşmuşlardır o yüzden bu noktada kalmayı yeterli görürler. Çoğu 

aile şirketlerinin tepe noktası sayılır. Ailelerin seçtikleri iş türüne 

göre de büyüme şekillenir. Bazı işler gelişmeye çok yatkınken 

bazıları belirli bir aşamadan sonra ilerlemez önü tıkalıdır. Sonuç 

olarak aile şirketlerinin kurulması ve geliştiği bu ikinci evre başarıya 

ulaştığı ve girişimcinin tatmin olduğu dönemdir. 

3. Büyüme Evresi: İş girişimleri başarıya ulaşmış olan aile, ekonomik 

olarak rahatlamış olur. İş ve aile arasında gerçekleşen karşılıklı bu 

etkileşim, işin daha çok ilerleyip büyümesini sağlar. Üretim ve 

pazarlama alanındaki işlerin büyümesi bu aşamada daha hızlı olur. 

Bu evre adeta aile şirketlerinin şahlanma dönemidir ama ayrıca 

hassas bir noktadır. Çünkü genelde aile şirketleri bu gelişimi görecek 

kadar uzun ömürlü olmazlar. Yapılan araştırmalara göre her 100 aile 

şirketinden sadece 60’ı bu aşamayı görmektedir. Bu aşamadaki aile 

şirketleri üretimle ilgili iş kolundaysa yeni üretim alanları açar, 

pazarlama ile ilgileniyorlarsa yeni pazar alanlarına ulaşırlar. Bu 

dönemde dikkat etmeleri gereken unsur kontrollü büyüme 

gerçekleştirmektir. Yönetimi kontrol edemeyecek noktaya gelen 

büyüme şirketin bitişine sebep olur. Özellikle farklı alanlara 

yatırımlar yapıp ustası oldukları işi bırakan bazı aile şirketleri bu 

durumda büyük ölçüde zarar görürler. Bu evrede şirket büyüdüğü ve 

istihdam genişlediği için daha çok çalışana ihtiyaç duyarlar. Aile 

şirketlerinin çoğunda da çalışanlar aile üyelerinden, akrabalardan ve 

aynı memleketten olan kişilerden oluşur. Bu kişilere olan güven 

duygusu daha fazla olduğu için şirketin kritik noktalarına 

yerleştirilirler. 

4. Mülkiyet Genişleme Evresi: Yoğun iş temposuyla çalışıp, büyüyüp 

ve gelişen aile şirketlerinin ciro ve karları bu evrede artmaktadır. 

Şirkette bu dönemde mülkiyet genişlemesi olur. Girişimci aile 

üyelerinin mal varlıklarında artış olur. Bu dönemde dikkat edilmesi 



 

9 

 

gereken husus şirket kurucuları ya da aile üyeleri arasında ortaya 

çıkan mal mücadelesidir. Baba ve çocukları arasında veya kardeşler 

arasında kırılmalar olabilir. Bu aşamada ki aile şirketleri mülkiyet 

genişlemesinde adaletli davranmalı, özellikle kardeşlerin birlikte 

olduğu yapılarda hak ve hukuk korunmalıdır. 

5. Doyum Evresi: İş kurmuş, başarılı olmuş, büyüyüp gelişmiş, 

mülkiyet olarak genişlemiş şirketler genelde doyum noktasına 

ulaşmış olur. Ama her şirket bu noktaya ulaşamaz. Doyum evresi 

biraz da kişilerin koydukları hedeflerle ilgilidir. Hedef olarak 

kendilerine belirledikleri noktaya geldiklerinde doyum noktasına 

ulaşmış oldukları söylenebilir. Önemli olan bu noktadan sonra ne 

yapacakları, nereye gidecekleridir. Bu evrede şirket işleri iyidir, iş 

akışı oturmuştur, iş kaygısı ilk zamanlarda olduğu gibi değildir. 

Doyum aşaması olgunlaşma, yeni alanlara yönelme olabildiği gibi 

tasfiye sürecinin de başlangıcı olabilir. 

6. Eski Başarıları Bekleme Evresi: Doyum evresi aile şirketleri yaşam 

eğrisinde genellikle en üst noktayı gösterir. Bu dönemden sonra artık 

şirketler için düşüş başlayacaktır. Yeni bir girişim, sıçrama, farklı bir 

açılım, fikir ortaya koyamayan şirketler için süreç kötüye ilerler. 

Girişimci bu dönemde genelde geçmişe dönüktür. Sürekli geçmişteki 

başarılardan, projelerden bahsedilir. Önceden kazanılmış başarıların 

tekrar olmasını isterler ama çoğu zaman gerçekleştiremezler. 

Geçmişe bir özlem vardır. 

7. Sistem Arayışı ve Profesyonelleşme Evresi: Bu evrede girişimciler 

artık kendi başlarına işleri yoluna sokamayacaklarını anlamışlardır. 

Kurumsallaşma ihtiyacı geç olsa da fark edilir. Artık sistematik arayış 

şart olmuştur. Önemli olan bu noktada girişimcilerin sistematiğe ve 

kurumsallaşmaya olan inançlarıdır. Girişimciler kurumsallaşmayı bu 

zamana kadar hep erteleyip, önemsememişlerdir. Aslında işler 

yolunda olduğu zaman kurumsallaşma çabaları daha rahat olur. Bir 

umut olarak gördükleri sistem arayışları ve kurumsallaşma 

beklentilerinin istenilen sonucu vermesi için kurumsallaşmayı 
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gerçekten isteyip, destekleyip, inanmaları gerekiyor. Girişimciler bu 

noktada artık kurumsallaşmayı ciddiye alıp karmaşık yapılarından 

kurtulup, şirketlerini sistemli bir düzene sokmaları gerektiğini 

anlamalılar. 

8. Yeni Kuşaklara Devretme Evresi: Aile şirketlerinde yaşam 

evresinin son aşamalarından biri yeni kuşaklara devir dönemidir. 

Artık girişimciler şirketlerini yetişmekte olan yeni kuşağa devretme 

sürecine girmişlerdir. Bu süreç şirketin yeniden canlanması, yeniden 

ayaklanması olabileceği gibi, ilk girişimcinin büyük zorluklarla 

kurduğu, emek vererek büyüttüğü işin, yeni kuşak tarafından aynı 

şekilde sahiplenilmeyeceği süreçte olabilir. Yeni kuşak ilk kuşağın 

yaşadığı kaygı ve beklentilerle hareket etmez daha rahattır. Şirkette 

işin başında iken yeni kuşakların yetiştirilmesine önem verilmesi 

gerekiyor. Maalesef aile şirketlerinde işin kuruluş aşamalarında yeni 

kuşağın yetiştirilmesine gerekli önem verilmiyor. İşin 

geliştirilmesiyle birlikte yeni kuşakların yetiştirilmesine de özellikle 

zaman ayrılmalı ve her çocuk ayrı ayrı ele alınmalıdır. 

9. Tasfiye Evresi: Şirketlerin kuruluş ve gelişim dönemlerinin oluşu 

doğal olduğu kadar son bulduğu dönemi de gayet normaldir. Önemli 

olan aile şirketlerinde yaşam süresinin mümkün oldukça uzun 

olmasıdır. Aile şirketlerinde kuruluş ve gelişim aşamalarının en trajik 

aşaması son aşama olan tasfiye dönemidir. İşlerin iyi gitmemesi, 

değer ve gelenekleri oturmamış aile bireylerini birbirine ters düşürür. 

Ailede malların paylaşımı söz konusu olur. Şirketin kurucusu için bu 

çok zordur. Zorluk ve fedakarlıkla kurdukları şirketlerinin yok olması 

büyük üzüntü yaşatır. Dikkat edilmesi gereken girişimcilerin iş 

kurulurken, geliştirilirken, mal mülk edinirken tek taraflı olmayıp, 

yeni kuşağa yatırım yapmaları, yetiştirilmeleri için zaman ayrılmalı 

ve profesyonel bakış açısı geliştirerek kurumsallaşma çalışmaları 

yapmaları gerekir.  
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Tablo 1: Türkiye’de ki Aile Şirketleri ve Yaşam Süreleri 

ŞİRKET KURUCU 
KURULUŞ 

TARİHİ 
NESİL 

VEFA BOZACISI HACI SADIK 1870 4 

HACI BEKİR LOKUM VE AKİDE 

ŞEKERLERİ 
HACI BEKİR 1877 4 

ÇÖGENLER HELVACILIK RASİH EFENDİ 1883 4 

TEKSİMA TEKSTİL 
H.MEHMET 

BOTSALI 
1893 4 

KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ KAMİL KOÇ 1923 3 

EYÜP SABRİ TUNCER KOLONYA 
EYÜP SABRİ 

TUNCER 
1923 3 

DOLUCA ŞARAPLARI NİHAT A. KUTMAN 1926 3 

TATKO 
AHMET EMİN 

YILMAZ 
1926 3 

KOÇ HOLDİNG VEHBİ KOÇ 1926 3 

NUH ÇİMENTO EMİNTAŞ İNŞAAT 
NUH MEHMET 

BALDÖKTÜ 
1942 3 

SABANCI HOLDİNG 
HACI ÖMER 

SABANCI 
1946 3 

ÖRDEKÇİOĞLU MUTFAK EŞYALARI 
AHMET 

ÖRDEKÇİOĞLU 
1919 2 

UZEL MAKİNA İBRAHİM UZEL 1940 2 

Kaynak: (Karpuzoğlu,2004:62) 

 

Kuruluşundan itibaren farklı gelişim evrelerinden geçen aile şirketleri, bu farklı 

dönemlerde farklı yapılarda görülmektedir. Bu yapılar örgütün yapısına, kişilerin 

anlayışına, işlevsel problemlere göre değişiklik gösterir (Aksoy, 2018: 17). 

Ortaklık yapısı ve gelişim evrelerine göre aile şirketleri( Karpuzoğlu, 2004: 93-

124); 

 Girişimcinin sahip olduğu ve yönettiği 1.nesil aile şirketleri 

 Büyüyen ve gelişen aile şirketleri(kardeşlerin ortaklığı) 

 Kompleks aile şirketleri(kuzen ortaklığı) 



 

12 

 

 Sürekli olmayı başaran aile şirketleri şeklinde sıralanabilir. 

Girişimcinin sahip olduğu ve yönettiği birinci nesil aile şirketleri, tek patronun 

kontrolünün hakim olduğu, hisselerin çoğunluğunun ve kontrolünün girişimci kişinin 

elinde olduğu aile şirketleridir ( Ateş, 2005: 26). 

Mülkiyet ve yönetim tam olarak kurucudadır. Eş ortaklığı söz konusu olabilir 

ama genelde bu kağıt üzerinde formaliteden ibaret olur. Yönetim kararları ve 

uygulamaları kurucu tarafından gerçekleşir (Çalışkanel, 2018: 21). Girişimcinin bütün 

işlerle kendisinin ilgilenmesi, müşterilerin artmasını sağlar. Kısa zamanda şirket 

performansı artar ve işler yoğunlaşır. İşlerin yoğunlaşmasıyla tek başına yetemeyen 

girişimci gerek ailesinden gerekse aile dışından şirkete yeni yönetici istihdam ederek 

mevcut işlerin bir kısmını devreder. 

Büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde kardeş ortaklığı, iki ya da daha fazla sayıda 

kardeş hisse çoğunluğuna ve şirket kontrolüne sahiptir. Bazı aile şirketleri kardeş 

ortaklığı şeklinde de kurulmuş olabilir( Ateş, 2005: 28). 

Diğer ülkelerde olduğu gibi kardeş ortaklık yapısı kendi ülkemizde de önemli bir 

yere sahiptir. Genellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde kardeş ortaklıklarına daha çok 

rastlanmaktadır. Büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde kardeşlerin, çocuklarının eğitim 

hayatlarını tamamladıklarından sonra bilgi ve yeteneklerine bakılmaksızın hatta istekleri 

sorulmadan şirkette çalışmalarını istediklerini belirtirler. Bu durum direkt olarak 

söylenmese de ailenin değerleri, geçmişi çocuğun düşüncelerinde etkili olur ve onu 

şirkettin bir parçası olması gerektiğini hissettirir. Kardeş ortaklığının bir başka özelliği 

genişleme sürecinin bu dönemde tamamlanmamasıdır. Şirket ne formalizasyon sürecine 

geçmiştir ne de herkesin uyguladığı, bildiği bir sistem kurmuştur. Diğer bir özellikleri 

tüketiciler tarafından hizmetleri ve ürünleri talep görür. Ayrıca iş değerinden daha çok 

aile değerlerinin önemli olduğu, işin aile bağlarının güçlenmesinde, korunmasında, 

bütünlüğün sağlanmasında sadece bir aracı vazifesi gördüğü anlaşılır.(Karpuzoğlu, 

2004:102-103) 

Kompleks aile şirketlerinde pek çok hissedar kuzen olur ve şirkette çalışan 

çalışmayan hissedarların ayrımı daha belirgindir. Yapı olarak kardeş ortaklığına benzese 
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de kuzen ortaklığında şirkette on veya üzeri ortak olur. Aile şirketlerinin bu aşamada 

olması için en az üç kuşak olması gerekir. Bu yüzden daha karmaşık yapıları vardır. 

Kuzenlerin aynı anne babaya sahip olmamaları, farklı akrabalara ve gelirlere sahip 

olmaları kuzenlerin arasındaki ilişkinin daha politik olmasını sağlar. Bu karmaşık yapıyı 

yönetebilen aile üyeleri, aile üyesi olmak ile şirket hissedarı olmak arasındaki çizgiyi iyi 

ayarlarlar. Genellikle aile şirketlerinde yönetim kurulu pek etkili olmaz ama kuzen 

ortaklığında ortak sayısı fazla olduğu için önemi artar (Ateş, 2005: 31). 

Kompleks aile şirketleri olgunluk aşamasındadırlar. Şirket, gelişen ve büyüyen 

aile şirketlerinde ki kadar hızlı olmamakla birlikte büyür. Şirket piyasada olumlu imaja 

erişir, müşterileri, rakipleri ve tedarikçilerinin karşısında güçlüdür. Bu şirketlerde 

yönetim daha profesyonel ve daha karmaşık olduğu için formalizasyonun sağlanması 

şarttır. Yazılı prosedürler, yetki ve sorumluklar, işbirliği yapılacak departmanlar 

belirlenir. İşlerin kişisellikten uzaklaştırılmasına ve şirketin amaçlarına önem verilir. 

Sürekli olmayı başaran aile şirketleri, iş değerlerinin aile değerlerinden daha çok 

önemli olduğu şirketlerdir. Kurumsallaşma yoğun şekilde hissedilir. Faaliyetler 

gerçekleştirilirken kan bağın ve güvenilirliğin dışında işler ön plandadır. Personel seçme 

ve yerleştirme, terfi, performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi sistemler 

kullanılarak iş değerlerinin öncelikli olarak uygulandığı ortam yaratılır. Uzun vadeli 

amaçlarına ulaşmayı başarmış bu aile şirketlerinde, kurumun gelecekte olmak istediği 

nokta ile şuanda bulunduğu nokta analiz edilerek stratejik planlar belirlenir. Sürekli 

olmayı başaran aile şirketleri sahip oldukları olumlu şirket imajlarını korumak ve 

geliştirmek için faaliyetlerini, toplumsal fayda sağlayacak şekilde düzenlerler. Birey ve 

departmanların ayrı ayrı olarak başarı elde etmesinden çok şirketin bütünüyle başarılı 

olmasına önem verirler. 
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Tablo 2: Aile Şirketleri Gelişim Evreleri ve Temel Karakteristikleri 

  

BİRİNCİ NESİL 

AİLE 

ŞİRKETLERİ 

BÜYÜYEN VE 

GELİŞEN AİLE 

ŞİRKETLERİ 

KOMPLEKS AİLE 

ŞİRKETLERİ 

SÜREKLİ OLMAYI 

BAŞARAN AİLE 

ŞİRKETLERİ 

MÜLKİYET 
İŞLETME 

SAHİBİNDE 

KARDEŞLER 

ARASINDA 

AİLE VE 

PROFESYONELLER 

ARASINDA 

AİLE VE ÇOK 

SAYIDA 

PROFESYONEL 

ARASINDA 

ÖRGÜT YAPISI BASİT MERKEZİ 
BASİT YARI 

MERKEZİ 
KARMAŞIK KARMAŞIK 

KARAR ALMA 

YETKİSİ 

İŞLETME 

SAHİBİNDE 

KARDEŞLER 

ARASINDA 

PROFESYONEL 

YÖNETİCİLER VE 

AİLE BİREYLERİ 

ARASINDA ORTAK 

PROFESYONEL 

YÖNETİCİLERDEN, 

DANIŞMANLARDAN 

VE AİLEDEN 

OLUŞAN KOMİTE 

KARAR ALMA 

ŞEKLİ 
MERKEZİYETÇİ MERKEZİYETÇİ MERKEZKAÇ MERKEZKAÇ 

İLETİŞİM DİKEY DİKEY YATAY 
YATAY DİKEY 

ÇAPRAZ 
ÇOK BOYUTLU 

DEĞERLER 

AİLE VE 

GİRİŞİMCİ 

DEĞERLERİ 

GİRİŞİMCİ 

DEĞERLERİ 
İŞ DEĞERLERİ 

İÇ VE DIŞ PİYASA 

DEĞERLERİ 

Kaynak: (Karpuzoğlu,2004:124) 

2.1.2. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri 

Aile şirketleri onları diğer şirketlerden ayıran, farklı kılan bir takım özelliklere 

sahiptirler. Bu temel özellikleri Karpuzoğlu (2004: 20-21) şöyle sıralamıştır; 

 Çoğunlukla ailenin en az iki jenerasyonu şirket yönetimi ile ilgilenir. 

Anne/baba-çocuk ortaklıkları, kardeşlerin ortaklığı, kuzenlerin ortaklığı 

ve sürekli olmayı başaran ortaklar en az iki jenerasyon barındıran aile 

şirketleridir. Karı-koca arasında kurulan aile şirketleri jenerasyon farkı 

olmazsa da diğer özelliklerine sahip oldukları için aile şirketi olarak 

sayılırlar. 
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 Şirket politikaları genellikle ailenin çıkarlarına uyumludur. Aile 

şirketlerinin çoğunluğu aile varlığını ve bütünlüğünü koruma amacıyla 

kurulmuştur. Ailenin değer ve inançları önemlidir. 

 Yönetimden sorumlu olacak kişilerin belirlenmesinde aile bağları önemli 

bir rol oynamaktadır. Genellikle şirket sahibinin aile içinde sevdiği ve 

güven duyduğu kişiler, şirket içinde de girişimciye yakındır. 

 Şimdi veya daha öncesinde yönetici olan kişilerin çocukları genellikle 

şirket yönetiminde görev alırlar. Şirket sahipleri miras olarak bırakmayı 

düşündükleri işletmeyi, çocuklarının tanımalarını isterler.  

 Genellikle şirketin ismi ve prestiji, ailenin ismi ve prestiji ile anılır. Yani 

aile bireylerinin toplum içindeki statüleri şirketlerinin statüsünü de 

etkiler. 

 Aile bireylerinin şirkette ki görevleri, aile içerisindeki konumlarını da 

etkileyebilir. Şirkette başarılı ve güçlü pozisyonda olanlar aile içinde de 

güçlü konuma sahip olmaları ihtimali yüksektir. 

 Aile şirketlerinde çalışma koşulları aile bireylerinin sağlığını tehlikeye 

sokmayacak şekilde düzenlenebilir, çalışma saatleri ve izinler konusunda 

esneklik gösterilebilir. 

 Ailenin değer ve inançları, şirketteki işlerin yapılış şeklini, kişiler arası 

ilişkileri, işlerin yapılmasında kullanılan yöntemleri vb. yani örgüt 

kültürünü etkiler. 

 Aile şirketleri çoğunlukla aile üyeleri tarafından kurulduğu için kapalı bir 

görünüme sahiptirler. Bu şirketler finansal sıkıntı yaşadıkları zaman 

halka açılmaktan ya da borçlanmaktansa, aile üyelerinin maddi desteğini 

almayı tercih ederler. Şirkete ait bilgilerin dışarıyla paylaşılmak 

istenmemesi temel rol oynar. 

 Aile şirketlerinde idari personeller çoğunlukla aile ve akrabalardan 

seçilir. Aile şirketlerinde güvenilirlik uzmanlıktan önce gelmektedir. Aile 

üyeleri dururken aile dışından personel almak pek hoş karşılanmayan bir 

durumdur. Genellikle personel seçme ve yerleştirmede öncelik aile 

üyelerine verilir. 
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 Aile şirketlerinde firmanın sahibi ile tepe yönetici genellikle aynı kişi 

olur. Şirket kurucuları genellikle sağlıkları yerindeyken şirketlerini 

başkasına devretmeyi düşünmezler. 

Bu özelliklerin ortak noktası şirketin önemli kısmının yönetim ve kontrolünde 

tek bir ailenin hakim olmasıdır. 

2.1.3. Aile Şirketlerinin Üstün ve Zayıf Yönleri 

Aile şirketlerinin diğer şirketler ile karşılaştırıldığı zaman pek çok farklılıkları 

dikkat çekmektedir. Aile şirketleri ekonomik anlamda diğer şirketlere göre daha hızlı 

gelişim göstermektedir. Ama bunun yanı sıra yaşam süreleri bakımından daha çabuk 

son bulurlar. Aile şirketlerinin daha hızlı büyümeleri ve daha hızlı yok olmaları gerçeği 

onların üstün yanlarını ne kadar iyi kullanabildikleri ve zayıf yanlarından ne kadar 

kurtulabildikleri ile doğru orantılı yürümektedir. Bu sebeple, aile şirketleri üstün ve 

zayıf yönlerini bilerek bu yönde kararlarını almalı ve yönetimlerinde de bu kararları 

uygulamayabilmeleri gerekir.(Akça, 2010:6) 

Aile şirketlerinin diğer şirketlere göre avantajlı oldukları yanları kısaca 

belirtecek olursak(Fındıkçı, 2017:100); 

 Kararlarını hızlı verebilmeleri, 

 Yüksek başarı istekleri ve işini ciddiye alarak yapanların çok olması, 

 Hızlı bir şekilde gelişip büyüyebilme eğilimleri, 

 Aile birliğinde gelen gücün olması ve ‘’biz’’ kavramının hızlı gerçekleşmesi, 

 Amatör ruhlarını kaybetmemeleri, 

 Karşılıklı saygı ve itaatin tepe yönetimde daha çabuk oluşması, 

 Yeni kuşağın yani yönetici olacak adayların önceden belli olması ve bu duruma 

hazırlanabilmeleri. 

Türkiye’de çoğunlukla şirketlerin ‘’ aile’’ özelliğini taşımalarının bazı nedenleri 

vardır. Güven duygusu, miras, gelecek beklentileri aile şirketlerinin kurulma 

nedenlerinden sayılabilir. Aile bireylerinin uyguna çalışması, yönetimde tek seslilik de 

aile şirketlerinin üstün yanlarında sayılabilir. Şirketlerin aile bireyleri tarafından 

kurulmuş olmaları, kuruluşlarının ilk zamanlarında üstün yanı olarak ortaya çıkmakla 
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birlikte, büyüyüp gelişmenin getirdiği bu geniş ve örgütsel yapı dezavantaja 

dönüşebilmektedir.(Ak, 2010:66) 

Her şirkette farklı sebeplerle sıkıntılar, şirket içinde ve dışındaki kişilerle 

problemler yaşanabilir. Daha iyi ve güzel olana ulaşmak ise amaç, bu tür sıkıntıların 

yaşanması kaçınılmaz olmalı ve gereklide görülmelidir. En önemlisi aile şirketlerinin bu 

zayıf yönlerini tespit edip, bu zayıf noktaları en aza indirecek uygulamalarda 

bulunmaktır.(Ak, 2010:67) 

Aile şirketlerinin zayıf yönlerini kısaca maddeler halinde yazacak olursak 

(Fındıkçı, 2017:100) ; 

 Kurumsallaşma ve profesyonelleşmede sorun yaşanması, değişme direncinin 

yüksek olması, 

 Şirket sahiplerinin işin içinde yer almasından doğan kurumsal sorunlar, 

 Patron güdümünün, yeni yönelimleri engellemesi, 

 Şirkette öngörü, planlama, bütçeleme, raporlama gibi mantıkların gelişmemesi 

ya da yetersiz gelişmesi, 

 Patronların yer yer profesyonel kişilerle yarışmaları ve onları küçük görme 

eğilimleri, 

 Aile içinde yaşanan sorunların işe yansıtılması, 

 İşin çekirdeğinden gelinmesi ve işin iyi bilinmesine rağmen yönetim alanında 

yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmaması, 

 Gelecek olan yeni kuşağın yani yönetici adaylarının belli olması ve bu durumun 

sistemin önünü tıkayabilmesi. 

Aile şirketlerinin sakıncalı yanlarını Sönmez (2017:63) ise aşağıdaki gibi 

maddelemiştir: 

 Nepotizm; aile üyelerinin, akrabaların  kayırılması, 

 Yetkinin merkezileşmesi; yetkinin belli bir grup elinde toplanması, 

 Yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmemesi, 

 Babaerkilik; girişimcinin işçilerine bir babanın çocuklarına bakışı şeklinde 

ortaya çıkar, 
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 Tutuculuk, 

 Aile bireyleri arasında oluşan rekabet, 

 Yönetim devri sorunu, 

 Yönetim kadrosunu oluşturma zorluğu, 

 Yönetim kadrosunda eğitime gerekli önemin verilmemesi, 

 Motivasyon eksikliği. 

Aile şirketlerinin üstün ve zayıf yönleri belirlendikten sonra bu konudaki temel 

hedef belirlenmelidir. Temel hedef üstün yanların korunması, zayıf yanların etkilerini 

azaltmaktır. Şirketler için önemli olan aile olma vasfını korumak, yani amatör ruhlarını 

kaybetmeden kurumsallaşabilmeleri ve zayıf yönlerini azaltabilmeleridir.( Fındıkçı, 

2017: 99) 
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                Tablo 3: Aile Şirketlerinin Üstünlükleri ve Zayıflıkları 

 

    Kaynak: (Ateş,2005:17) 

2.2. Kurumsallaşma 

Kurumsallaşma, günümüzde iş dünyasının popüler olmuş kavramlarından 

biridir. Türkiye’ de kurumsallaşma, 1990’lı yılların başında aile şirketlerinin 

gündeminden geçmezken dünyayı etkisi altına alan globalleşme ile 1990 yıllarda yerini 

almıştır.(Sönmez, 2017: 73) 

Kurumsallaşmadan bahsedildiğinde,  belli insanlara bağlı olmayan bir ‘sistem’ 

olarak düşünmeliyiz. Kurumsallaşma; şirketlerde amaçlara uygun örgüt yapısının 

oluşturulmasında, iş ve görev tanımlarının yazılmasında, iç yönetmeliklerin 
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oluşturulmasında, yetki sorumlukların uygun kişilere verilerek profesyonel bir yönetime 

geçilmesinde yardımcı olur. (TKYD, 2011: 11) 

Kurumsallaşma, en basit şekilde konunun ne olursa olsun her türlü etkileşimde, 

iletişimde belli kuralların egemen olması şeklidir. Başka bir ifade ile bir kişinin bireysel 

yaşamından ailesinin yaşamına, kurum ve kuruluşlara, toplumlara ve toplumlar arası 

ilişkilere kadar bütün sosyal süreçlerde belirli kuralların hakim olması demektir. 

Kurumsallaşmamış şirketlerde nasıl sorunlar yaşanıyorsa aynı şekilde kişilerinde 

hayatlarında kurumsallaşma olmaması sorun yaşamalarına ve hedeflerine ulaşmakta 

zorluk çekmelerine neden olur. ( Fındıkçı, 2017:102) 

Kurumsallaşma üzerine yapılan tanımlara bakıldığında; 

Kurumsallaşma, bir kurum veya şirketin bireylerden çok kurallara, standartlara, 

prosedürlere sahip olması, kendilerine has selamlama biçimlerini, usül ve yöntemlerini 

içerip böylece diğer şirketlerden farklı olmalarını sağlayan süreçtir.(Sönmez, 2017: 74) 

Kurumsallaşma, şirket ve aileyi dışarda oluşan koşullara uyarlama sürecidir. 

Kurumsallaşma tam olarak uygulandığında ailenin iç huzurunun sağlanması, şirkette 

profesyonel yönetimin oluşmasına, borsada güven telkin edilmesi, iki yabancı ortağa 

güven telkin edilmesine katkı sağlar ve şirketin kuşaktan kuşağa gelişerek sürekliliğinin 

sağlanmasına yardımcı olur. (AGMER, 2010: 56) 

Kurumsallaşma sosyolojik bir yaklaşım olup ve bu açıdan bakıldığı zaman 

kurumlar, üstlendiği işlevin nasıl yerine getirilmesini gösteren ve birlikte eş güdülmüş, 

örgütlenmiş, davranış kuralları ve değer ölçülerinden oluşur. Kurumsallaşma, örgüt 

içinde gelişen, örgütün kendine özgü hikayesini yansıtan, örgütteki bireyleri ve grupları 

belirten çevreye adapte olmayı sağlayacak yollar gösteren bir süreçtir.(Meşe, 2005: 20) 

Selznick’ e göre kurumsallaşma, örgütün farklı bir kimlik kazanması, sosyal 

ihtiyaç ve baskılarla duyarlı, esnek bir yapıya gelmesi sürecidir. Meyer ve Rowan’a 

göre kurumsallaşma, şirketlerin dış çevreleriyle olan etkileşimlerinde ortaya çıkan 

uyumlu ve kontrollü faaliyetler sisteminin sonucunda oluşan kuralların ve prosedürlerin 

uygulanma sürecidir. (Özuysal, 2006: 26-27) 
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Kurumsallaşma, şirketlerin aile ve kişilerin etkisinden çıkarak, şirketin 

belirlenmiş amaçları doğrultusunda yönlendirilmesidir. (Dilli, 2013: 18) 

James L. Price ise kurumsallaşmayı ‘’ Örgütsel kararların çevrede kabul 

görebilme seviyesi ve örgütün sektör içerisinde denge ve değer kazanabilmesini temin 

eden süre.’’  şeklinde tanımlamıştır. (Barbaros, 2017: 22) 

Kurumsallaşma, örgütün farklı zaman ve mekanlarda benzer tepkileri vermesi, 

davranışlarının tutarlı, yerleşmiş belli ilke ve politikalara göre belirlenmesidir. 

Kurumsallaşmış şirket, hem toplumda hem de faaliyet gösterdiği iş alanında bir istikrar 

ve güven unsuru olarak görülür (Ateş, 2005:122). 

Kurumsallaşma, şirketlerin kişilerden bağımsız olarak uzun ömürlü faaliyet 

göstermesi ve kamuoyuna mal olmasıdır (Doğan, 2014:7). 

Karpuzoğlu kurumsallaşmayı ‘’ Herhangi bir davranışın, inanışın, iş yapma usul 

ve yönteminin, kurum tarafından değer verilen kalıplara dönüşmesi sürecidir.’’ şeklinde 

tanımlamıştır (2004:133). 

Akça, kurumsallaşma tanımlarından yola çıkarak kurumsallaşmayı, ‘’Bir 

işletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkesin bildiği bir takım 

kurallar ve prosedürlerle yönetildiği ve bu sayede o işletmenin diğer işletmelerden ayrı 

bir kimlik kazanarak tüm çevre tarafından kabul edilmiş olan; parçalardan oluşan ve bu 

parçaların hem birbirleriyle hem de çevreyle ilişkisi olan bir bütün haline gelmesidir.’’ 

Şeklinde tanımlamıştır (2010: 51). 

2.2.1. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci 

Global Family Business Consultants tarafından yapılmış olan bir araştırma 

sonucuna göre %5 aile çatışması, %14 aileler arası kavga, %19 miras davası, %19 

kardeş-yeğen-kuzenlerin çatışması, %43 kardeşler arasında çıkan çatışma aile 

şirketlerinin yok olması nedenleridir ( Kolay, 2014: 28). 

Kurumsallaşma aile şirketlerinde hem aile hem de şirket için önemlidir. Diğer 

şirketlerde olduğu gibi aile şirketlerinde de kurumsallaşma bir süreç halinde işler. 

Kurumsallaşma aile şirketlerinde iki aşamalı gerçekleşir. İlk aşama ailenin şirketteki 
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durumu, konumu ve yetkisiyle ilgili olan kurumsallaşma, ikincisi şirketin iş akışı ve 

işleyişiyle ilgili olan kurumsallaşmadır. Ailenin kurumsallaşması aşamasında aile kendi 

içinde bazı soruları cevaplandırması gerekir. Şirket kararlarında 1.derece kimin sorumlu 

olduğu, ortakların görev dağılımlarının nasıl yapılacağı, aile değerleri iş ortamına nasıl 

yansıtılacak, aile ile ilgili harcamaların kurallarının nasıl olacağı, şirkette çalışan aile 

bireylerinin maddi kazançlarının nasıl olacağı belirlenmelidir. 

Şirketlerinin kurumsallaşması aşamasında da yöneticilerin bazı sorulara cevap 

vermeleri gerekir. Şirket çalışanlarının görev tanımlarının belirlenmiş olması, şirketin 

nihai karalarını verecek kişi veya kişilerin belirlenmiş olması, şirkete has kuralların 

alışkanlık haline gelmesi, şirket idari iş organizasyonunun olması, mesai saatlerinin ve 

tatillerin uygulanmasında kendine has kurallarının olması şirketin kurumsallaşmasını 

gösterir ( Fındıkçı, 2017: 104-105). 

Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci ailelerin özel durumlarına göre şu 

şekilde biçimlendirilir; 

 Aile Anayasası 

 Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi 

 Yönetimin Devri 

 Ücretlendirme ve Nepotizm 

Aile Anayasası: Aile şirketlerinin gelecekleri hakkındaki belirsizlikleri şirket 

kurucularının korkulu rüyası olmaktadır. Kurucuların korkularından kurtulmalarını 

sağlayacak yollardan biri aile anayasası hazırlamaktır. Yine aile şirketlerinde sorunları 

çözmek ve çatışmaları yönetmek için en etkili yol aile anayasasının hazırlanmasıdır ( 

Erdoğmuş, 2007: 120). 

Aile anayasası, aile şirketlerinin devamlılığına katkı sağlayacak konuları 

içerisinde barındıran bir belge olup, aile bireylerinin birbirleri ile ve iş ilişkilerini 

düzene sokan bir takım ilkeleri içermektedir (Koyuncu, 2015: 30). 

Varlıklarını devam ettiremeyen aile şirketlerinde karşılaşılan en büyük sorun iş 

değerleri ile aile birlikteliklerinin dikkate alınmayıp, iş ve aile ile ilgili görevlerin 

birbirinden ayrılamaması durumudur. Bu yüzden aile anayasası aile şirketleri için önem 
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taşımaktadır. Aile anayasası ile şirketler, önceliğin aileye mi yoksa işe mi verilecek 

kararsızlığından kurtulur (Acar, 2014: 54).  

Aile anayasasını hazırlamak yoğun emek ve uzun zaman isteyen bir meseledir. 

Miras, aile, çalışma koşulları, intikal, sahiplik, emeklilik gibi ailenin geleceğini 

etkileyen bu önemli konular uzun uzun tartışılıp, aile bireylerinin ortak noktası 

sağlanarak karara bağlanması gerekir. Aile anayasası hazırlama sürecinin 16 adımı şu 

şekildedir(Yaşa, 2016: 50): 

1. Aile formunun düzenlenmesi 

2. Aile anayasası hazırlama ihtiyacı 

3. Konsey üyelerinin, seçim yönetiminin, seçim kriterlerinin belirlenmesi 

4. Aile konseyinin oluşturulması 

5. Aile konsey amacının; çalışma, seçim ve görevde koşullarının 

belirlenmesi 

6. Aile misyonun belirlenmesi 

7. Ailenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi 

8. Aile anayasası kapsamının belirlenmesi 

9. Alt çalışma gruplarının oluşturulması 

10. Aile anayasası taslağının hazırlanması 

11. Hazırlanan aile anayasası taslağının, aile formunda sunulup aile 

bireylerinin görüşlerinin alınması 

12. Aile anayasasının nihai hale getirilmesi 

13. Aile anayasasının revize ve değiştirme koşullarının tespit edilmesi 

14. Aile anayasasını uygulamayı teşvik edici sistemlerin geliştirilmesi 

15. Hükümlere aykırı durumlar olması durumunda disiplin sisteminin 

geliştirilmesi 

16. Aile anayasasının nihai halinin, aile formunda sunulması ve aile 

bireylerine dağıtılması. 

İyi hazırlanmış aile anayasası ile sonradan oluşabilecek sorunların, çatışmaların 

önüne geçilmiş olur. Bunun yanında şirkete sağladığı faydaları kısaca maddelersek 

(Erdoğmuş, 2007: 121); 
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 Aile bireylerine yön vererek rehber görevi yapar, 

 Aile içindeki iletişimi güçlendirir, 

 Ailenin temel değerlerini nesilden nesile ulaşmasını sağlar, 

 İşbirliği ve yardımlaşmada teşvik edici olur, 

 Tarafsızdır, güven duygusunu arttırır, 

 Aile önceliklerinin netleşmesini sağlar, 

 Ailenin kararlılığını ortaya koyarak kararlılığın nedenini açıklar, 

 Adalet duygusunun oluşmasını sağlar, 

 Aile sadakatini arttır ve aile duygularını kuvvetlendirir. 

Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi: Aile şirketlerinde kurucular iki farklı karar 

alabilirler. Anayasadaki hazırlanma amacına bakılarak ilk kararın niteliği çocuklara 

bırakacakları bir şirket yerine iyi bir varlık bırakabilmek ikincisi ise şirketi iyi yerlere 

getirmek için yerinde ve zamanında kararlar alabilmektir( Barbaros, 2017: 38). Nitekim 

işin bir adım sonrası, yeni nesillerin yetiştirilmesi ve işe uyumlarıdır. Burada ortaya 

çıkan sorun yeni neslin sayısının fazla olması ve şirket ortaklarının kendi çocuklarını 

başta görmek istemeleridir. Bu konudaki ilke, çocukların sahip oldukları bilgi, beceri ve 

yeteneklerine göre kariyer planlaması yapmaları ve babalarına ait olan şirketi tek iş 

kapısı olarak görmemeleridir. Çünkü şirketin ihtiyaçları ile yetişen yeni neslin 

özellikleri arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkabilmektedir ( Fındıkçı, 2017: 217). 

Yönetimin Devri: Yönetimin devri şirket kurucusunun şirketten ayrılmasından 

sonraki dönemle ilgilidir. Yönetimin devri ile değişimde beraberinde geldiğinden, şirket 

içinde kabul görmüş olan norm ve beklentilerin altüst olma ihtimali bir hayli fazladır. 

Devir işlemleri şirkette gerginliğe neden olan bir süreçtir (Acar, 2014: 58). 

Yönetim devri aile şirketlerinde, şirketin kurucuları ya da var olan yönetici 

konumundaki kişinin aileden bir kişiye ya da aile dışından deneyimli bir idareciye 

devretmesi sonucu ele alınır. Şirket devamlılığı için hayati önem teşkil eden yönetimin 

devri önceden planlanmış olması gerekir. Yönetim devri uzun süreli faaliyet gösteren 

aile şirketlerinde daha fazla görülen bir durumdur. Yönetim devrinin bir süreç şekli 

olduğu söylenebilir (Acar, 2014: 58-59). 
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Erdoğmuş (2007:134)kitabında yönetim devrinin başarılı olabilmesi için bazı 

önerilerde bulunmuştur; 

 Yönetim devri şirketler için zorlu ve riskli bir süreci işaret ettiğinden 

karşılaşacak zorlukları göze alıp, iyi yapılandırılmış ve sistematik bir 

plan hazırlanmalıdır. 

 Planlamaya, meslektaşları ve aile üyelerini de dahil ederek çabuk 

başlanılmalı ve dışardan alınan yardımın avantajlarından 

faydalanılmalıdır. 

 Çocuklarınız şirketinizde kendi tercihleriyle çalışıyorlar ise, onlara 

şirkette oldukları için memnun olduğunuzu bildirin. Eğer farklı bir yerde 

kariyer yapmayı tercih ederlerse, onları anlayışla karşılayıp, 

desteklediğinizi bildirin. 

 Çocuklarınız şirkette çalışmak istediklerini söylediklerinde, onlar için ilk 

başta başka bir yerde iş deneyimi kazanmalarının daha iyi olacağını 

söyleyin ve buna teşvik edin. 

 Çocuklarınız şirkette çalışmaya başladıklarında, onlar için 

potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, ilgili ve faydalı bir yerleştirme 

programı sunun. 

 Mümkün olabilecek kadar önceden emekliliğiniz için bir zaman hedefi 

koyup, işinizi hangi aile üyesine devretmeyi düşünüyorsanız en erken 

zamanda seçin. 

 Yönetim devri gerçekleştirildikten sonra gündelik işlerden çekilip, şirket 

strateji ve politikalarının oluşturulmasına nezaret etmelisiniz. 

Ücretlendirme ve Nepotizm: Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçlerinin 

önemli adımlarından biri de ücretlendirme politikaları ve bu politikalara bağlı olarak 

çok sık karşılaşılan nepotizm sorunudur (Acar, 2014: 61). 

Aile şirketlerinde ailelerin önceliği genellikle şirket kurallarının önüne geçer. 

Özellikle şirket sahipleri, yeteneklerini dikkate almadan aile bireylerini veya 

akrabalarını işe almakta ve onların eksik yanlarını görmezden gelmektedir. Çok sayıda 

aile şirketi şirketlerin önemli pozisyonlarına yetenek ve deneyimine bakmadan aile 
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üyelerinden ya da akrabalarından birini getirip, personel seçme ve değerlendirme 

değişkenlerini dikkate almamaktadır (Ateş, 2005: 12). Aile bireyleri arasında etkin 

çalışan ile çalışmayan kişilere verilen ücretlerde adaletsiz davranılması eşitsizlikleri 

beraberinde getirir. Çalışanlar adil olmayan bir ortamda çalıştıklarını düşünürler. Bu 

koşullar altında güven eksikliği ortaya çıkar ve bu durumda iş performansını etkiler. 

Aile şirketlerinin aile üyelerine yönelik uygulaması gereken ücret politikalarının üzerine 

daha hakkaniyetle eğilmelidirler (Acar, 2014: 61). 

2.2.2. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Önemi 

 Şirketlerin uzun ömürlü olabilmeleri için gerekli olan değişim kurumsallaşma 

ile sağlanabilir. Aile şirketlerinin de hayatta kalabilmeleri için gerekli olan en etkili rol 

kurumsallaşmalarıdır. Son zamanlarda kurumsallaşma adına önemli adımlar attıkları 

görülmektedir. Kurumsallaşma aşamasını tamamlamış olan şirketler işlerini belirli kural 

ve prosedürlere göre yapmaktadır. Böylece kurumsallaşan şirketler kişilere bağımlı 

olmazlar. Sadece ekonomik amaç ile kurulan şirketler ilerleyen süreçlerde engellerle 

karşılaştığında bu engellere karşı koyabilecek dayanıklılıkta olmazlar. Kendisini 

devamlı bir topluluk şekline dönüştürme amacı olan şirketler, içerisindeki kişilerin 

devamlılıklarını ve davranışlarını belirleyip kuralların uygulanmasıyla uzun ömürlü bir 

hayata ve güce sahip olurlar (Koyuncu, 2015: 27). 

Aile şirketlerinin, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için sektörlerinde, bölgelerinde, ülkesinde söz sahibi olabilmeleri 

gerekir. Bu durum ancak profesyonel bir şekilde yönetilme ile olur(Altınkaynak, 2007: 

61). Ayrıca aile şirketlerinde aile üyeleri tarafından şirketteki değişim ve bu 

değişimlerin finansal ve duygusal anlamda nelere yol açabilir gibi durumlara karar 

vermesi gerekirken; aile ilişkilerinin şirkette yoğun olmasından dolayı karar verme 

zorlaşmaktadır. Bu durumlarda alınacak kararlarda profesyonel kişilere danışılıp yardım 

alınması gerekmektedir. Bu durum kurumsallaşmanın önemine bir örnek olarak 

verilebilir (Karpuzoğlu, 2004:126). 

Kurumsallaşamayan aile şirketlerinde kuralsızlık hakimdir. Aile şirketlerinde 

kurumsallaşmanın bir önemli yanı da işin tepe sorumluluğu ve karar verenin sadece aile 

bireyleriyle sınırlı kalmamasıdır. Aile bireyleri dışındaki yöneticilere de yetkiler 
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verilerek, işlerin profesyonel yöneticiler tarafından takip edilmesi amaçlanır (Fındıkçı, 

2017:106). 

Aile şirketlerinde roller iç içe geçmektedir. Dolayısıyla aile şirketlerinde sağlıklı 

rollere sahip çalışanların olabilmesi için bu roller arasında sürekli iletişim sisteminin 

kurulması, aile ve şirkete uygun vizyonun oluşturulması, aile üyesi olmayan çalışanların 

da dikkate alınması gerekmektedir. Roller sisteminin bütünleşip, birini desteklemesi 

ancak kurumsallaşma ile olur (Yıldız, 2014: 78). 

Kurumsallaşma, şirketin çalışanlara güven duygusunu hissettirmesini, işlerin 

etkin şekilde yürütülmesini, üretilen mal ve hizmetlere de güvenin duyulmasını, eğer bir 

hata yapıldıysa zamanında telafi edilmesini, etik bir iş ahlakına sahip olunmasını ve 

servis ağının güvenilir olmasını ifade eder (Özer, 2017: 26). 

Kurumsallaşmanın aile şirketleri üzerindeki bir diğer önemi, şirketin aile 

kültüründen ayrı olarak şirket kültürü yaratılmasına yardımcı olmasıdır. Kurumsallaşma 

ile birlikte şirket çalışanları iş yerlerinden beklentilerinin oluşmasıyla motive olur ve 

işlerine karşı sahiplenme dürtüsü içinde olurlar (Bakırcı, 2007: 74). 

Türkiye’de aile şirketlerinin gelecek nesillere ulaşıp, pazar paylarını artırmaları 

için hızlı bir şekilde kurumsallaşma adına çalışmalar yapıp profesyonelleşmiş şirket 

yapılarını oluşturmaları gerekir. Kurumsallaşmayı geri planda tutarak büyüme 

gerçekleştikten sonra kurumsallaşma alanında çalışma yapmaya çalıştıklarında başarısız 

oldukları görülür. Kurumsallaşma çalışmaları büyüme ve gelişme aşamaları arasında 

yapıldığında sağlıklı sonuçlar verir (Vidinli, 2017: 32). 
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Tablo 4: Kurumsallaşan ve Kurumsallaşmayan Aile Şirketleri Arasındaki Farklar 

Kurumsallaşan Aile Şirketleri Kurumsallaşmayan Aile Şirketleri 

Gelişmeye izin vermeye pozitif 
bakarak esnek davranırlar. 

Değişime direnç gösterirler. 

İş dünyasını harekete geçiren 
riskleri göze alırlar. 

Sadece mevcut durum göz önüne alınır. 

Stratejik planları bulunmaktadır. Stratejik planları yoktur. 

Aile üyesi olmak değil yetenek ön 
plandadır. 

Aile üyesi olmak yetenekli olmaktan önce gelir. 

Kendi yolunu belirlemesi için her 
üyeye fırsat verilir. 

Bağımlılık söz konusu olup her türlü ayrılık reddedilir. 

Kaynak: (Yıldız,2014:80) 

2.3. Kurumsal İletişim 

Toplumsal bir sistem olan kurumların oluşması ve bulundukları çevrede 

varlıklarını sürdürebilmesi iç ve dış çevre ile kurdukları iletişime, bu iletişimi de belirli 

bir düzen dahilinde sürdürmelerine bağlıdır. Bu sebeple kurumların başarısının 

iletişimlerinin etkinliği doğrultusunda arttığı söylenebilir. Kurumun imajının ve 

itibarının güçlenmesi iletişim becerilerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu bağlamda 

kurumun tüm paydaşları ile iletişim halinde olması ve her alanda bunu geliştirmesi 

gerekir (Gümüş ve Öksüz, 2009: 2649-2650). 

Kurumsallık bir bütünü, iletişim de kurum içi ve kurum dışı iletişimi ifade 

etmektedir. Kurumsal iletişim ise, kurum kültürü, kimliği, imajı ve itibarının 

oluşturduğu süreci kapsamaktadır. Ayrıca kurumsal iletişim rekabet avantajı sağlamak 

için kurumların iletişimlerinde kullanılan stratejik bir yönetim sürecidir. Kurumsal 
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iletişim, hem içte hem dışta müşterilerle iletişimi kapsayarak tüm organizasyonu ve 

yaygın bir iletişim yapısının önemini işaret etmektedir. Yani kurumsal iletişim, bir 

kurumun iç çevresi ve dış çevresi ile daima etkileşimini sağlayan bir özellik taşır ( 

Vural ve Bat, 2015: 25). Literatürde kurumsal iletişimle ilgili çok sayıda tanım 

bulunmaktadır. Kurumsal iletişimin uluslararası literatürdeki ilk tanımını yapan 

Jakson’a göre’’ kurumsal iletişim, planlanan hedeflere ulaşmak için bir şirket tarafından 

üretilen toplam iletişim faaliyetleridir’’ ( Gürcüoğlu, 2017: 13). Kurumsal iletişim, 

kurumların hedeflerine ulaşmak amacıyla iç ve dış çevreleriyle sürekli bilgi ve düşünce 

paylaşımı içerisinde oldukları, gerekli bilgi akışı ve iş birliklerinin kurulmasına imkan 

oluşturan bir süreçtir (Tekeli, 2018: 20). Pek çok bileşeni içerisinde bulunduran 

kurumsal iletişim, ‘’ kurumun tüm paydaşlarıyla, hedef kitleleriyle yürüttüğü iletişim 

çalışmaları’’ şeklinde tanımlanmaktadır ( Karsak, 2016: 13). Fombrun ve Van Riel 

(1997), kurumsal iletişimi ‘’ içsel ve dışsal iletişim sürecinin, kurumun paydaşlarıyla 

faydalı bir hareket noktası oluşturabilmek amacıyla yönetilmesi ve planlanması’’ olarak 

tanımlamaktadır ( Karsak, 2016: 13). Kurumsal iletişim, bir kurum, kuruluş ya da 

organizasyona karşı, kamuoyunu ve kurum iklimini etkileme amacında olan bütün 

iletişim tedbirlerinin sistematik şekilde uygulanması şeklidir ( Doğan, 2018: 38). 

Canpolat vd. (2013: 260) kurumsal iletişimi, bir kurumun varlığını sürdürebilmesi için 

gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışındaki yapıyı meydana getiren gruplar 

arasında devamlı biçimde düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan hareketler ile fikirlerin 

ilişki, ortak davranışlar, işaretler ve semboller sistemi aracılığıyla alışverişinin 

yapılması, kurumsal performansın yükseltilmesi ve kamuoyu tarafından beğenilen bir 

yapı halini almasına yönelik alanları ve faaliyetleri ilgilendiren bir ilişki ve iletişim 

yönetimi süreci olarak tanımlamaktadır. Peltekoğlu ise kurumsal iletişimi, ‘’tüketiciden 

kurum içi çalışanına, dağıtımcıdan ortaklara kadar geniş bir yelpaze ile gerçekleştirilen 

stratejik iletişim yönetimidir’’ şeklinde tanımlamıştır (Karakuş, 2010: 16). Kurumsal 

iletişim, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşıp, işleyişi sağlamak için gerekli üretim ve 

yönetim sürecinde, kurumları oluşturan bölümler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, 

motivasyonu, karar almayı, değerlendirmeyi ve denetimi sağlamak maksadıyla belli 

kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim süreci olarak ifade edilir ( Solmaz, 

2004:123). Kurumsal iletişim, örgüt içindeki resmi ve resmi olmayan iletişim akışını 

içeren bir sistemdir (Yargıcı, 2010: 4). Kurumsal iletişim, bir kurum, kuruluş veya 
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organizasyon içerisinde gerçekleştirilen sözlü ya da sözsüz iletişim şeklidir 

(Akhüseyinoğlu, 2010: 42). Kurumsal iletişim, bir amaç etrafından birden fazla kişinin 

toplanmasını sağlayan ve bir araya gelmiş kişilerin güç birliği yaparak örgütün amaçları 

doğrultusunda etkin bir şekilde çalışabilmeleri için kişilerin kendi aralarında olması 

gereken iş birliğini ve çevreleriyle uyumlarında etkili olan formel ve informel 

yapılardaki anlam ifade eden her türlü insan etkinliğinin paylaşılmasıdır (Vural ve Bat, 

2008: 37). Kurumsal iletişim, kurumların devlet, bankalar, yatırıcımlar, kamuoyu gibi 

dış çevrelerine yönelik hedef kitlesini etkin hale getirerek, kurum niteliğinde yaptığı 

iletişim faaliyetleri şeklinde tanımlanmaktadır (Bilbil, 2008: 69). Yapılan tanımlarda 

kurumun iç ve dış çevreye yönelik yaptığı tüm iletişim çalışmalarının kurumsal iletişim 

başlığında toplandığı görülmektedir. Gümüş ve Öksüz (2009:2643), karakteristik 

özellikleri bakımından kurumsal iletişimi değerlendirirken aşağıdaki noktaları önemle 

vurgulamaktadır; 

 Kurumsal yönetişim, çalışan bilgisi, sosyal sorumluluk, finansal bilgi ve 

ürün bilgileri gibi kurumla ilgili mesajlar kurumsal iletişim yoluyla 

iletilir. 

 Bu mesajlar hedef kitlelerine halkla ilişkiler stratejileri izlenerek 

iletilmektedir. 

 Tüketicilerinde dahil olduğu tüm paydaşlar mesajların hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. 

 Tüm bu faaliyetler temelde kurumsal imajı geliştirmeye 

odaklanmaktadır. 

2.3.1. Kurumsal İletişim Fonksiyonları 

Kurumların iletişim faaliyetleri, amaçlanan hedeflere ulaşmak için pek çok 

fonksiyonu içermektedir. Kurumlar söz konusu olan işlevlerin hepsinden 

yararlanabilecekleri gibi, sadece birkaçından faydalanabilir veya zamanla kurumun 

hedefleri doğrultusunda farklı fonksiyonlara da yönelebilmektedir. Gerçekleştirdiği 

işlevler açısından kurumsal iletişim şu şekilde değerlendirilebilir (Akhüseyinoğlu, 2010: 

44); 
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 Kurum içi ve dışı aktiviteleri destekleme ve düzenleme(Düzenleme 

Fonksiyonu) 

 Kurum ve ürün bazlı yönelim doğrultusunda kimlik oluşturma ve ikna 

etme (İkna Etme Fonksiyonu) 

 Kurum içinde ve dışında ki hedef kitleye bilgi sağlama (Bilgi Sağlama 

Fonksiyonu) 

 Bireylerin iyi bir kurumsal vatandaş olarak toplumsallaşması 

(Bütünleştirme Fonksiyonu) 

Düzeleme fonksiyonu, iletişimin kurum içi ve dışında düzenleyici politikaları 

yönetmesi ya da mesajların kurumun devamlılığına katkı sağlamasıdır. İkna etme 

fonksiyonu, yönetim işlevinin bir sonucudur. Bu fonksiyon üstler ve astlar arasında 

ilişkilerin daha iyi kurulmasını sağlar. Yönetici yaptırmak istediği işi emir ile 

yaptırabilirken, çalışanı etkileme çabasına girmektedir. Bilgi sağlama fonksiyonu, 

kişiler işleriyle ilgili süreç veya politika değişikliklerinden haberdar olmak isterler. 

Kişilerin işlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gereksinim duydukları 

bilgiyi vermeyi sağlar. Bütünleştirme fonksiyonu, kişileri birlikte çalıştıran bununla 

birlikte işlerin sorunsuzca ilerlemesini sağlayan bir işlevdir (Tekeli, 2018: 23-24). 

Kurumlar açısından, bir eşgüdüm işlevinin olması kurumsal iletişimin önemli 

parçasıdır. Bu fonksiyonlar arasında bir eşgüdüm söz konusu olmazsa kurumsal iletişim 

zorlaşır. Kurumsal iletişimin beklenen hedeflerini aşağıdaki gibi maddeleyebiliriz 

(Akhüseyinoğlu, 2010: 45); 

 Etkilenmiş kamuoyu ve hedef kitle, 

 Finansal topluluk içinde gelişmiş kurum imajı, 

 Medyada kurumsal aktivitelerin daha çok yer kaplaması, 

 Kurumsal problemlerin, kurum çalışanları ve dağıtımcılar tarafından 

anlaşılmış olması, 

 Kuruma etkisi olan kararlarda yasa yapıcıların ve düzenleyicileri 

etkilenmiş olması, 

 Topluluk üyeleri ve çalışanlar tarafından, kurumda bulunuyor olmanın 

gururu 
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 Hedef kitlede tutum değişikliği yaratmaktır.  

 

 

2.3.2. İç ve Dış Kurumsal İletişim 

Kurumsal iletişim, kurumun içinde ve dışında gerçekleştirdiği tüm çalışmaları, 

faaliyetleri kapsamaktadır. Genel olarak tüm paydaşlar ile kurulan iletişimler, ilanlar, 

reklamlar, duyurular, pazarlama, halkla ilişkiler faaliyetleri, eğitimler, raporlar, yayınlar 

ve çalışan ilişkilerini içine almaktadır. Ayrıca kurumlar tarafından paydaşlara ve 

müşterilere gönderilen informal ya da formal tüm mesajlarda kurumsal iletişime 

dahildir (Silen, 2015: 8).  

Kurum içi kurumsal iletişim, kurumdaki yöneticiler ile çalışalar arasında 

iletişimin kurulmasına ve çalışanların anlayışının, güveninin ve desteğinin alınmasına 

yönelik faaliyetleri kapsamaktadır (Arklan ve Taşdemir, 2010: 32). İç kurumsal iletişim, 

kurum içindeki bütün düzeydeki kurum çalışanları arasında kurulan iletişimdir. 

Kurumun misyon ve vizyonuna bağlı kalmak şartıyla, kurumun işleyişini sağlayan, 

kurumu meydana getiren birimler, kurumun çevresi arasındaki bilgi ve fikir alışverişine 

dayanan bir süreç olarak ifade edilmektedir (Çalışkan, 2016: 61). Kurum içi iletişim, iç 

hedef grupları üzerinde etkili olur. Kurumun çalışanları en temel iç hedef gruplarını 

oluşturur. Çalışanlarla ilişki ve etkileşimin olumlu, başarılı olması kurumun hedeflerine 

ulaşmasında en etkili yoldur (Gökçe, 2018: 7). Kurum içi kurumsal iletişimin, kurumun 

kendi çalışanlarına yönelik olmasından dolayı diğer birimlerle de işbirliğinde olmasını 

gerektirir. Yapılacak olan etkinliklerin ya da organizasyonların çalışanların 

beklentilerine uyumlu olup olmadığı önemli bir noktadır (Kabul, 2016: 22). Kurumsal 

iletişim başarılı bir şekilde işlenmediği kurumlarda, kişi ve gruplar arasında çatışmalara 

yol açar. İyi ilişkilerin sağlanamadığı kurumlarda motivasyonun düşmesiyle verimsizlik 

meydana gelir (Kabul, 2016: 23). 

İç kurumsal iletişim uygulamalarının amaçları şu şekildedir (Arklan ve 

Taşdemir, 2010: 73): 

 İş memnuniyetini sağlamak, 
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 Kurumsal verimliliği arttırmak, 

 Kurumsal kaliteyi yükseltmek, 

 Kurumsal bütünleşmeyi sağlamak. 

Kurumsal iletişim uygulamalarında kurum içi kurumsal iletişimin görevleri şu 

şekildedir (Arklan ve Taşdemir, 2010: 107-108): 

 Kurum içinde bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, 

 Çalışanlar ve yöneticiler arası koordinasyon sağlamak, 

 Kurumun diğer birimleri arasında ve birimler içinde çalışanların 

koordinasyonunu sağlamak, 

 Çalışanlara kurumu benimsetmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak, 

 Gerçekleştirilecek uygulamalarda yönetime danışmanlık yapmak. 

Kurumların iç iletişimi ne kadar önemli ise kurum dışı iletişimleri de bir o kadar 

önemlidir. Kurum dışı iletişim, kurumların çevresindeki ve hedefinde bulunan bütün 

bireylerle ve gruplarla bir amaca yönelik gerçekleştirdiği iletişimdir. Yani kurumların 

çevresinde bulunan diğer kurum ve bireylerle kurduğu iletişimdir. Kurumlar dış 

paydaşlarıyla kurdukları iletişime de en az iç paydaşlarla olan iletişimlerine verdikleri 

kadar önem vermelidir. Çünkü yapı ve gerçekleştirdikleri ürün, hizmetlerle dış çevreye 

yönelik organizasyonlardır ( Çalışkan, 2016: 64). 

Şirketler, ürettikleri mal ve hizmetleri tüketicilere sunup onların satın almasını 

bekler. Pazardaki güç dengelerinin artan rekabet ile tüketicilerin lehine olan değişimi, 

küresel ekonominin artan etkisi, tüketici eğilimlerinde değişim, teknolojinin hızlı 

gelişmesi, reklam uygulamalarının maliyetlerindeki artışa rağmen tüketici üzerindeki 

etkisinin düşmesi, reklam verenlerin beklentilerindeki değişiklik gibi sebepler müşteri 

ile olan ilişkilerin önem kazanmasına yol açarak, müşterinin merkeze oturtulmasını 

gerekli kılmıştır (Karakuş, 2010: 22). 

Başka bir hedef kitle olan tedarikçilerle olan iletişimde, kuruma yönelik olan 

görüşleri doğrultusunda bir iletişim planı hazırlanır. Burada önemli olan husus, 

tedarikçilerle ilişkilerde de karşılıklı güven duygusunun oluşturulabilmesidir ( Karakuş, 

2010: 23). 
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Kurum dışı iletişimin en önemli hedef kitlelerinden biri medyadır. Medya ile 

olan ilişkilerde yakalanan başarı kurumunun dış çevresi ile olan ilişkilerinde de başarıyı 

yakalamayı sağlayacaktır. Kurumların büyük kitlelere ulaşmasında medya araçlarına 

olan ihtiyaçları yok sayılamayacak bir gerçektir. Dış çevresi tarafından tanınmak ve dış 

iletişimi gerçekleştirmek isteyen tüm kurumlar için medya ile ilişkilerini geliştirip, 

düzenli bir ilişkiler ağı kurması şarttır (Çalışkan, 2016: 65-66). 

2.3.3. Kurumsal İletişim Teknikleri 

Kurumsal iletişim tekniklerini en genel şekli ile formel ( biçimsel) ve informel 

(biçimsel olmayan) iletişim olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 

2.3.3.1. Formel iletişim(Biçimsel İletişim) 

Biçimsel iletişim, kurum içerisinde kimin kimle nasıl iletişim sağlayacağı, kimin 

hangi konularda yetki sahibi olduğunu, kimin ne tür bilgileri ve bu bilgileri ne şekilde 

elde edeceği ve hangi aşamalarda toplanacağı, ayrıca ne şekilde kullanacağını tanımlar 

(Vural ve Bat, 2015: 144). Biçimsel iletişim ile ast üst ilişkisi işlerlik kazanır. Biçimsel 

iletişim, otorite kaynağına, kurumdaki otoritenin dağılış şekline, sorumlulukların veriliş 

biçimine göre düzenlenen özel bir iletişim ağını ifade etmektedir (Tekin, 2015: 24). 

Biçimsel iletişim, kurumlardaki her türlü resmi bildirileri, talimatları, raporlama şeklini 

ve dilekleri bildirme şeklini kapsamaktadır. Biçimsel iletişimde amaç, gruplar için 

gerekli olan bilgiyi ve anlayışı sağlamak, kurum çalışanlarının işten tatmin olabilmeleri 

için gerekli tutumu oluşturabilmek ve ilgili kişilere gerektiği zaman bilgiyi ulaştırmaktır 

(Vural ve Bat, 2015: 144). 
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              Şekil 2: Biçimsel İletişim Yolları 

              Kaynak: (Özcan,2014:47) 

Kurumlardaki formel iletişim yöntemlerini dikey, yatay ve çapraz iletişim olmak 

üzere sınıflandırmak mümkündür. 

Dikey iletişim, kurumlardaki hiyerarşik kademe içinde üstlerin ve astların 

arasında gerçekleşen iletişimdir. Yukarıdan aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya doğru 

iletişim şeklinde ilerler. Astların, görev ve üstlerinin kendilerinden ne beklediklerini 

anlamalarını sağlarken üstlerin de astlarının ihtiyaçlarını, şikayetlerini, verdikleri bilgi 

ve emirleri nasıl anladıklarını öğrenmelerini sağlayan bir iletişim şeklidir (Özcan, 2014: 

48). 

Yukarıdan aşağıya doğru olan iletişim, üstlerden astlara doğru iş emir ve 

talimatları, şirketin prosedürleri, amaç ve performans değerlendirmesi vb. bilgilerin; 

aşağıdan yukarı doğru olan iletişim, şirketin gelişmesine yönelik fikir ve düşünceler, 

alınacak kararlarda yardım isteme, birim ve görev faaliyet durum raporu şeklinde 

bilgilerin akışını ifade eder (Karaman, 2017: 28) 

Dikey iletişimin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi kurumdaki tüm kademedeki 

kişilerin kendilerini karşı tarafa ifade edebilmelerini sağlamış olur. Yukarıdan aşağıya 

doğru veya aşağıdan yukarıya doğru uygulanan dikey iletişim, astların üstleriyle olan 

mesafesini de etkilemektedir. Üstlerine istedikleri zaman ulaşıp mesajlarını iletebilen 
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astlar, geri bildirim aldıklarında motive de olurlar. Üstlerin işleri yürütebilmek, astların 

işleri zamanında yapıp, tamamlayabilmeleri için birbirlerine ulaşabilmeleri ve 

anlamaları gerekir (Çalışkan, 2016: 76).  

Yukarıdan aşağıya doğru iletişimde olumsuz bir takım yönlerde bulunmaktadır. 

Kurumun hakim olduğu atmosfer, astların moralini düşürecek olumsuz, otoriter bir 

havada ise yukarıdan aşağıya iletilen bilgilerin çoğu astları etkileyeceği için astların 

sorumlulukları artar. Aşağıdan yukarıya doğru olan iletişimde de ulaştırılan mesajlar 

zaman zaman üstler tarafından fazla önemsenmez. Astlardan geri bildirim almak 

amacıyla öneri- şikayet kutuları, açık kapı politikaları gibi uygulamalar yapılsa da fazla 

etkili olamamaktadır. Çünkü astlar fikirlerini üstlerine rahatlıkla ifade edemezler. 

Kurumdaki astların üstlerine güven duygusunu hissetmesi, alınan kararlara 

katılabilmeleri ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebilmeleri kurum içi iletişimle 

ilgilidir. Bu durum kurumda yukarı doğru iletişimde açık ve etkin olmak ile 

gerçekleşebilir (Karaman, 2017: 29). 

Yatay iletişim, kurumda çalışan aynı hiyerarşik seviyede olan kişiler arasında 

kurulan iletişimdir. Kurumdaki aynı düzeydeki kişiler arasında gerçekleşir. Birimler 

içinde ve aralarında uygulamaların koordinasyonu bu iletişim biçimi ile sağlanır ( 

Çalışkan, 2016: 75). İş bölümlerinde artış ve uzmanlaşmanın sonucu yatay iletişimi 

zorunlu kılar (Tekin, 2015: 27). Otoriter atmosferin hakim olduğu şirketlerde, özellikle 

emir ve talimatların anlaşılmasında dikey iletişim yeterli olamadığı zaman yatay iletişim 

gerçekleştirilir (Özcan, 2014:49). 

Dikey iletişimde, aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağıya doğru iletişim 

gerçekleştirirken ast ve üstler arasında kurulan iletişim, yatay iletişimde eşit 

kademedeki yöneticiler ya da çalışanları ifade etse de yönetici konumundaki kişiler 

arasında gerçekleşerek, örgütsel problemlerin müşterek çözüme kavuşturulması için 

kullanılmaktadır (Vural ve Bat, 2015: 146). 

Yatay iletişim ile kaynaklar, bütçe, koordinasyon ve programlarla ilgili konular 

karşılıklı görüşülerek, aynı kademedeki farklı bölümlerde çalışan yöneticileri buluşturur 

ve son derece gerekli görülen analiz yapılmasının sağlanmasına neden olur (Çelik, 

2016: 40). 
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Çapraz iletişim, bölümler arasında kurulan bir iletişim türüdür. Bu iletişim şekli 

dikey ve yatay iletişim şekline ek olarak kullanılır. Çapraz iletişim, farklı bölüm ve 

kişiler arasındaki bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesine denir. Bu iletişim, bir 

bölümdeki astlarla diğer bölümdeki üstlerle olabileceği gibi bir astla da gerçekleşebilir. 

Emir komuta zinciri aşılarak zamandan ve emekten tasarruf edilmesi sebebiyle 

kurumlar çapraz iletişim biçimini sıklıkla kullanırlar (Vural ve Bat, 2015: 147). 

Kurum hiyerarşisinin farklı bölüm ve kademelerindeki kişilerin basamaksal 

kanalları kullanmayarak kurdukları iletişime çapraz iletişim denilmektedir. Çapraz 

iletişim, genellikle karışık ve dikey iletişimden kaynaklanan sorunların giderilmesini ve 

olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında en kısa zamanda iletişimin kurulması açısından 

önemlidir. Çapraz iletişim şekli farklı bölüm ya da departmanların birbirlerine karşı 

olan sorumluluklarını daha iyi kavramalarını ve bununla birlikte yardımlaşmalarını 

sağlar. Mesela bir yönetici, farklı bölümün kendisinden daha üst kademesindeki 

yöneticiden bir evrak, belge isteyebilir. Aynı yönetici yine farklı bir bölüm çalışanından 

da bir belge isteyebilir. Ast üst fark etmeden zamandan tasarruf edilmek amacıyla bu 

iletişime başvurulur (Çelik, 2016: 41). Ayrıca kurum takım çalışmalarına önem veren ve 

ihtiyaç duyan bir yapıdaysa çapraz iletişim, katılımın sağlanması ve işlerin 

koordinasyonunda rahatlık sağlar (Karaman, 2017: 30). 

Çapraz iletişimin olumlu yanlarının yanında bazı dezavantaj yaratacak yanları da 

vardır. Bilgi alışverişi amacını abartarak, bir yöneticinin farklı birimdeki çalışana 

emirler vermesi veya bilgi alışverişine gerek duyulmayan durumlarda da çapraz 

iletişime başvurulması kurumda karışıklığın oluşmasına ve düzenin bozulmasına neden 

olur. Bir kurumda çapraz iletişim kanalına çok fazla başvuruluyorsa emirleri kim 

kimden alıyor belli olmayan bir durum söz konusu olur ve yetki karmaşası sorunu 

ortaya çıkar(Karaman, 2017: 31). 

2.3.3.2. İnformel İletişim(Biçimsel Olmayan İletişim) 

Formel yapının gerekli gördüğü iletişim her daim bazı ihtiyaçları karşılayamaz 

ve kurum yapısının oluşturduğu iletişim gerçekleri yansıtmaz. Bazı konularda iletişim 

durur, bazı durumlarda da gerçekler saklanabilir. Böyle durumlarda da kurum 
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çalışanları arasında informel iletişim şekli oluşur. Bu iletişim biçimi espirili, esnek ve 

ağır işlemez (Arklan ve Taşdemir, 2010: 96). 

İnformel iletişim, kurum içerinde veya kurumlar arası düzeyde kurulan resmi 

olmayan iletişim şeklidir. Olasılık, söylenti ve dedikodu gibi kurallara bağlı olmayan 

durumları kapsayan iletişim türüdür. Bu iletişim, resmi olmadığı için kontrol edilmeleri 

veya kurallara bağlanmaları zordur(Çalışkan, 2016: 78). 

Kurum çalışanları arasında gayri resmi olarak sosyal ilişkiler gerçekleşir. 

Biçimsel iletişim ya da formel iletişim ne kadar iyi işliyor olsa da, kurum amaçlarını 

gerçekleştirme aşamasında doğal, gayri resmi iletişimin katkısı oldukça önemlidir. 

Biçimsel iletişim kanallarının yetersiz kaldığı durumlarda gayri resmi iletişim ortaya 

çıkar ve gelişir (Ural, 2013: 17). 

İnformel iletişimin oluştuğu durumlara örnek vermek gerekirse,  büyük 

şirketlere değişik yöneticilerin başlaması, departman değişikliği ve görevlerin tekrar 

belirlenmesi gibi zamanlarda ortaya çıkan gizlilik ve rekabet söylentilerin yayılmasını 

sağlar (Çelik, 2016: 43). Yine şirketlerde basamak sayısının çok olması, katı ve fazla 

otoriter bir yapının olması informel iletişim türünün oluşmasını sağlarken, bu iletişim 

şeklinin endişe ve kriz zamanları ile değişim dönemlerinde arttığı görülmüştür (Ural, 

2013: 17). Formel iletişim ile karşılaştırıldığında informel iletişimin şu özellikleri vardır 

(Çalışkan, 2016: 78-79): 

 Mesaj akış hızının yüksek olması, 

 Yöneticilere verdikleri önemli ipuçlarıyla kolaylık sağlamış olur, 

 Formel iletişim türünün ulaştırmadığı farklı mesajları ulaştırır, 

 Güvensizlik ve belirsizlik yaşayan bireylerden bu kanallardan taşınan 

mesajlara daha çok inanır. 

İnformel iletişim, formel iletişimin yükünü azaltır, kurum çalışanlarında birlik ve 

beraberlik ruhunu geliştirir, yöneticiler açısından etkili bir yönetim aracıdır, çevre 

değişikliği durumunda hızlı bilgi sağlanır ve takım çalışmalarının etkinleştirmesi 

açısından çok faydası bulunmaktadır. Ancak informel iletişimin kurumsal iletişime 

olumsuz etki ettiği durumları da unutmamak gerekir. İnformel iletişim kontrolü zor 
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iletişim biçimidir. Doğal gruplar baskı ve emirle bir araya gelmedikleri için dağılıp, 

kopmaları zordur. Bu durumda kurum içi ve dışı iletişimi etkiler. Kriz dönemlerinde 

informel iletişimde hızlı olunması doğruluğu olmayan bilgilerin ve söylentilerin kurum 

içinde kulaktan kulağa yayılarak çalışanlar arasında güvensizliğin oluşmasına yol açar. 

Kurum itibarının zedelenip, zarar görmesi de aynı şekilde hızlıca doğal gruplar 

tarafından kurum dışına taşınabilir. İnformel iletişimin kurumlar için önemi büyüktür. 

Bu yüzden sürekli kontrol edilip, doğru bilgilerin doğru yer ve zamanda ulaşabilmesi 

için gerekli olan tüm çabalar gösterilmelidir (Çalışkan, 2016: 79). 

2.3.4. Kurumsal İletişim Araçları 

Bir kurumdaki iletişimin düzenli ve bilinçli olması, bu iletişimin nasıl ve hangi 

araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesiyle çok ilgilidir. Kurumlar kullandıkları bu araçlar 

ile iletişimi verimli ve etkin bir hale getirirler. Dikkat edilmesi gereken nokta iletişim 

araçlarının ortama, kişilere ve ilişkilere göre karar verilmesidir (Çelik, 2016: 43). 

Kurumsal iletişim araçlarında çok fazla çeşit vardır ve bu nedenle amaç, biçim, strateji, 

içerik açısından değişik özelliklere sahiptirler. Bu yüzden hedef kitlesine ve mesajların 

ulaştırılmasında en uygun olan aracın seçilmesi gerekir (Özcan, 2014: 59). Kurumsal 

iletişim araçlarının belirlenmesinde kullanılan ölçütler (Akhüseyinoğlu, 2010: 48-49); 

 Kurum amaç, politika ve hedefleri, 

 Kurum kültürü, 

 Kuruma ait finansal kaynaklar, 

 Kurumda çalışanların nitelikleri, 

 Kurum içi ve kurum dışı iletişimi ne kadar önemsedikleridir. 

Kurumsal iletişim araçları yazılı, sözlü, görsel-işitsel, sosyal medya ve 

elektronik iletişim araçları şeklinde sınıflandırılabilir. 

2.3.4.1. Yazılı İletişim Araçları 

Kurumların politika ve prosedürleri yazılı şekilde düzenlenmektedir. Yazılı 

iletişim araçları; kurum gazetesi, dergiler, haber bülteni, broşürler, yıllıklar, afişler, İlan 

tablosu, el kitapları ve raporlar gibi araçlardır. 
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 Kurum Gazetesi: Kurum gazetesi, kurum çalışanları için çıkarılan ve 

kurum ile ilgili çalışanları bilgilendirmek, çalışmalardan haberdar etmek 

ve çalışanlar ile yönetim arasındaki ilişkileri güçlendirmek gibi amaçları 

güder. Haftalık, on beş günlük, ya da aylık gibi farklı periyotlarda 

çıkartılır. Kurumun halkla ilişkiler departmanı, personel işleri müdürlüğü 

ve birkaç çalışanın yardımı ile hazırlanır ve ücretsiz olarak dağıtılır. 

Kurum gazetesinde, kurumun ekonomik yapısı, politikaları, çalışana 

yönelik sosyal haklar, ücret, emeklilik, yeni işe girenler, işten ayrılanlar, 

çalışma saatleri, doğum, ölüm, evlenme günleri gibi özel durumlar, 

çalışanın spor, kültür vb. faaliyetlerini içeren haberlere yer verilir (Vural 

ve Bat, 2015: 150). 

 Dergiler: Kurum dergileri, gazetelere nazaran aylık ya da birkaç aylık 

periyotlarla, daha uzun zaman dilimini kapsayan biçimde çıkarılır. 

Gazetelere göre genellikle daha kaliteli kağıda basılır ve daha çok sayfası 

vardır. Dergilerde çeşitli konulara ilişkin haberler, röportajlar, makaleler 

ve magazin konuları yer alır (Ural, 2013: 19). Dergilerin okuyucu kitlesi 

iyi belirlenmeli ve hedef kitlesine yayın politikası şekillendirilmelidir 

(Karakuş, 2010: 30). 

 Haber Bülteni: Haber bültenleri, kurumun faaliyetlerinden iş görenleri 

haberdar etmek için süreli ve süresiz olarak yayınlanmaktadır. Kurum içi 

ve kurum dışı kitleyle olan iletişimde önemli yere sahip yazılı iletişim 

araçlarındandır (Ural, 2013: 20). Eğer bir haber bülteni, güncel bilgi 

içermiyor, haber değeri taşımıyorsa, haber diline uygun olmayacak 

tarzda yazılmışsa ve hedef kitle belirlenmemiş ise etkinlik sağlayamaz ve 

medyada bu haber bültenine yer verilmez (Çelik, 2016: 46). 

 Broşürler: Hedef kitleye şirketi yakından tanıması için bastırılan, 8-16 

sayfalık, az yazısı bol resmi olan, devamlılık aranmayan, görsellik ön 

planda olan ve basit dil kullanılarak hazırlanan bir iletişim ürünüdür. 

Hazırlanan broşürün içeriği, tamamen şirket tarafından belirlenir. Bu 

yüzden istenilen şekilde hazırlayıp, kontrol altında tutmak kolaydır ( 

Arklan ve Taşdemir, 2010: 170). 
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 Yıllıklar: Kurum içi veya dışına yönelik hazırlanarak, şirketin bir yıllık 

faaliyetlerini içeren bir iletişim aracıdır. Yıllıkların hazırlanmasında 

kurumun bir yıl içinde yaptığı çalışmalar ve kurumun yapısal bilgileri 

kronolojik bir sıra ile ve birbirini bütünleyecek şekilde sunulmalıdır. 

Hangi çalışmaların veya hangi kurumsal bilgilerin yer verileceğine 

yönetimin yanında ilgili bölüm ve kişilerin fikirleri de alınmalıdır. 

Sunulan bilgilerden emin olunarak yıllıklarda bu bilgilere yer 

verilmelidir. Genellikle kitap boyutunda yapılan yıllıklar, şirketin 

çevresindekilere ve çalışanlara gönderilir. Yıllıklar, ücretsiz 

gönderilebileceği gibi bazı kesim tarafından da para ile alınabiliyor 

(Tarakçı, 2012: 21). 

 Afişler: Kurum içerisinde çeşit çeşit yerlere asılan iletişim aracıdır. 

İçerikleri yazılı ve resimli mesajlardan oluşur. Afişler, hem çalışan hem 

de müşterileri bilgilendirici ve yönlendirici özelliğe sahiptir. Renkli, 

çizimleriyle ve sloganlarıyla hedef kitlenin dikkatini çeker. Şirket 

içerisinde uygun noktalara asıldığında atmosferde pozitif etki yaratırlar 

(Özcan, 2014: 63). 

 İlan Tabloları: Kurumsal iletişim araçlarının içinde sık kullanılan ve 

etkili olan araçlardan biridir. Hem masrafı az hem de hızlı bir kurum içi 

iletişimi sağlayan araçlardır. Şirket içinde herkesin rahat görebileceği 

yere konulmalıdır. Panolardaki yazıların güncel olmasına dikkat 

edilmelidir. Şirketin resmi duyuruları asıldığı gibi, çalışanlarda kendileri 

ile ilgili olan duyuruları asabilirler. Bu nedenle kurum içi iletişimde 

önemli yere sahiptir (Karakuş, 2010: 32). 

 El Kitapları: Broşürler genelde 16 sayfadan meydana gelirler. Eğer 16 

sayfayı geçiyor ise el kitapları şeklini alır. El kitapları genellikle büyük 

şirketlerde çalışan ve şirketle ilişkisi sık olan kişilerin ve kurumların 

yararlanması için hazırlanmış olan iletişim araçlarıdır. El kitapları ile 

şirketin birimleri ve bu birimlerde yapılan faaliyetler öğrenilmiş olunur. 

El kitapları hazırlanırken daha çok şirketin prestijini arttırmaya önem 

verilir. Ticari bir amaç için hazırlanmaz. Temel amaç şirketin ulaşmak 
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istediği hedef kitleye doğru ve detaylı bilginin verilmesini sağlamaktır 

(Arklan ve Taşdemir, 2010: 174-175). 

 Raporlar: Kurumların sektörlerinde yaşadıkları sorunları, ülke 

ekonomisi, işsizlik sorunu ve işçi işveren ilişkisine dair konularla ilgili 

düşüncelerin ve araştırmaların yer verildiği bir iletişim aracıdır. Bu yazılı 

iletişim araçları yıl sonu raporlarını ve finansal tabloları da içerir. Bu 

raporlar kurumun ilişkisi olduğu diğer kurumların üst düzey 

yöneticilerine, ortaklara ve büyük müşteri gruplarına gönderilir (Ural, 

2013: 21).  

2.3.4.2. Sözlü İletişim Araçları 

Sözlü iletişim araçları, mesajların iletilmesi ve iletişimin daha hızlı sürede 

gerçekleşmesinde çok etkilidir. Sözlü iletişim araçları geri dönüşün daha erken zamanda 

ve etkin biçimde olmasını sağlar. Eğer kurumlarda iletişimin sağlıklı şekilde 

gerçekleşmesi isteniyorsa, bu iletişim araçlarından faydalanmak gerekir. Sözlü iletişim 

araçları kullanılırken tartışma durumlarında belgelenememesi, uzun süreli görüşmelerde 

işlerin aksaması ve farklı farklı basamaklardan geçerken bozulma durumunun olması 

gibi sakıncalı tarafları bulunduğunu unutmamak gerekir (Karakuş, 2010: 34). Çok fazla 

sözlü iletişim araçları bulunmaktadır ama şirketlerde daha çok yüz yüze görüşmeler, 

toplantı, konferans ve seminerler, telefon görüşmeleri, gizli haberler ve dedikodular 

şeklinde yapılır. 

 Yüz yüze Görüşmeler: Sözlü iletişim araçlarından en sık kullanılan yüz 

yüze görüşme veya konuşmalardır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler 

yazılı iletişim araçlarına göre daha etkili olmaktadır. Yazılı iletişim şekli 

genelde tek taraflı işler ama sözlü iletişimde özellikle yüz yüze yapılan 

iletişim çift taraflı olur. Doğal olarak iletişimde uzlaşma daha rahat ve 

hızlı bir şekilde olur. Karşı tarafla soru- cevap şeklinde iletişim 

gerçekleştiği için konu daha rahat anlaşılır ve karşı tarafın ne düşündüğü, 

ne istediği, beklentileri kısa sürede, doğru şekilde anlaşılır. Yüz yüze 

görüşmelerde karşı tarafa güven ve rahatlık verilmeye önem verilmelidir. 

Ayrıca görüşme yapacak kurumu temsil eden kişi; görüşme yaparken 
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sabırlı, kibar, sakin ve güler yüzlü olmalı, güven verici davranmalı bu 

yüzden görüşülen konu ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmalı, karşı tarafın 

görünüş, eğitim, statüsü gibi bilinen ya da görülen özelliklerine göre 

davranış sergilemeli, konuşken sade, basit, anlaşılır bir şekilde dil 

kullanmalı,  karşısındaki kişinin düşünce ve inançlarına saygı göstermeli 

kesinlikle alay etmemelidir (Karakuş, 2010: 34-35). 

 Toplantılar: Toplantı, görüşmelerin daha gelişmiş şeklidir. Şirketlerde iş 

birliği ve anlayış ortamları sağlayarak, sorunlara nasıl çözümler 

getirilebilir araştırılması amacıyla çeşitli konularla ilgili toplantılar 

yapılır. Toplantıların etkili ve verimli olması ancak problemler üzerine 

fikirler yürütülerek, tartışılarak gerçekleşir (Çelik, 2016: 49). Toplantıya 

katılacak kişilere tartışılacak konu ile ilgili öncesinden bilgilendirme 

yapılmalı ve toplantıda gerekli olacak verilerin sağlanması gerekir. 

Toplantılara karar verecek yetkili kişilerin çağrılması doğru olur. 

Düşüncelerini sunabilmeleri için fırsat verilmeli ayrıca zaman ve ortam 

toplantı içeriğine uyacak şekilde ayarlanmalıdır (Altınparmak, 2018: 47). 

Toplantıda alınmış olan kararlar yazılı hale getirilip toplantıya katılmış 

olanlara gönderilmelidir. Toplantıda alınan kararların oy birliği ile 

alınmış olması önemli bir noktadır (Ural, 2013: 25). 

 Konferans ve Seminerler: Konferans, belli konularda uzman olan 

kişiler tarafından bilgi ve tecrübelerini başkalarına sunmak amacı ile 

düzenlenen sözlü iletişim araçlarındandır. Konferanslarda dinleyici 

kişiler ile konuşmayı yapan uzmanlar arasında doğrudan bir diyalog 

sağlanmadığı için iletilmek istenen mesajın nasıl alındığını ölçmek 

zordur. Bu yüzden konferanslarda iletişim tek yönlü gerçekleşir. 

Konuşmacıların amacı, dinleyenlerin ilgisini çekip onlar üzerinde etkili 

olmaktır. Hedef kitlenin ilgisini çekememiş ve etkili olamamış 

konuşmacı amaca ulaşamamıştır. Konferansların etkili ve başarılı olması, 

çoğunlukla konuşmacının başarısı ve yeterliliğine bağlıdır (Tarakçı, 

2012: 22-23). Seminerler ise konferansa göre daha uzun sürer ve eğitim 

amaçlı olarak verilir. Şirketlerde çeşitli kademedeki çalışanların meslek 

ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlamak için gerçekleştirilir 
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(Çelik, 2016: 49). Seminerlerde farklı konular bilimsel yönden tartışılır. 

Genelde birkaç oturum şeklinde olur ve konuşmacı sayısında bir 

sınırlama yoktur (Özcan, 2014: 67). 

 Telefon Görüşmeleri: Şirketlerde farklı birimlerde çalışmakta olan 

farklı kademedeki çalışanların şirket ve iş ile ilgili bilgi alışverişinde 

kullanabilecekleri iletişim araçlarından biridir. Hem çok basit hem ucuz 

maliyeti olan bir yöntemdir. Şirketleri öncelikle müşterilerle ilişkide olan 

çalışanlar temsil etmektedir. Bu nedenle, telefonu cevaplayan kişinin 

tavrı ilk izlenimde çok etkili olur. Yazılı iletişimin zaman aldığı, yüz 

yüze iletişim şansının olmadığı veya gerekli olmadığı zamanlarda telefon 

ile görüşme çok kullanışlıdır. Telefon görüşmesini yapacak kişi karşı 

tarafın müsait olduğu zamanda aramayı planlayıp gerçekleştirmelidir. 

Günümüzde genellikle şirketler kullandıkları santral sistemleriyle, 

telefon yanıtlama hizmetleri standart hale gelmiştir (Tarakçı, 2012: 25). 

 Gizli haberler ve Dedikodular: Bazen gerçekliği olan bir durumu 

yansıtan bazen de gerçekle ilgisi olmayan durumların bilgi alışverişine 

dedikodu denir. Gizli haberler ise; duyulması istenmeyen, saklanan 

mevzuların ya da bilgilerin resmi olmayan kanallar ile kurum içi ve dışı 

çevrede yayılmasıdır. Gizli haberler ve dedikodular, şirketi zor duruma 

düşürecek bilgi alışverişi olarak ifade edilir. Kontrollü olarak yönetilirse 

şirkete zararı değil faydası olur. Kurum kültürünün aktarılmasında 

önemli katkı sağlar (Çalışkan, 2016: 70). 

2.3.4.3. Görsel – İşitsel iletişim araçlar 

Görsel iletişim araçları; slayt, tepegöz, projektör, grafik, üç boyutlu modeller, 

fotoğraflar vb. araçlar olup, hedef kitlenin gözüne hitap ederler. Film, video, kayıt ve 

gösterim cihazları gibi araçlar göze ve kulağa aynı anda hitap ettikleri için görsel-işitsel 

iletişim araçları olarak geçmektedir. Aynı zamanda radyo işitsel, televizyon görsel-

işitsel iletişim araçlarındandır. Bunlar çift yönü bir iletişim sağlayamıyor olsalar da 

kamuoyu oluşumunda çok etkilidirler (Özcan, 2014: 69). Arklan ve Taşdemir (2010: 

194) kitaplarında kapalı devre televizyonu ‘’ belirli bir verici merkezden yapılan 

yayının eş zamanlı olarak birçok televizyon alıcısında yayımlanmasıdır. Bunun 
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sağlanması için birçok televizyon birbirine bağlanmakta ve bir sistem oluşturmaktadır. 

Böylelikle bir merkezden yapılan yayın, aynı anda çok sayıda televizyon birbirine bağlı 

bulundukları için eşzamanlı olarak yayımlanmaktadır’’ şeklinde bahsetmişlerdir. Tek 

yönlü iletişim aracı olup, hem göze hem kulağa hitap etmektedir. Yöneticiler mesajları 

kapalı devre televizyonlar ile görüntülü ve hızlı şekilde iletirler. Bu araçlar ilgi çekici ve 

eğlendirici olurlar. Ama çok fazla kullanılırsa yönetici ve çalışanlar arasında mesafe 

artabilir. Görsel-işitsel iletişim araçlarının olumsuz yanları vardır ama yazılı ve sözlü 

iletişim araçlarına göre daha çok etkili olduğu söylenebilir ( Çalışkan, 2016: 70). 

2.3.4.4. Sosyal Medya 

Sosyal medya, şirketlerin hedef kitlesine ulaşma ve bilinirliklerinin artmasında 

çok etkilidir. Şirketlerin hedef ve amaçlarını daha çok duyurabilmek, hedef kitlelerini 

tanıyabilmek için haklarında bilgiye sahip olmak, reklam yapmak, şikayet ve kriz 

durumlarını kontrol edebilmek, iletişimin hızlı sağlanabilmesi gibi nedenlerden sosyal 

medyayı kullanırlar. Sosyal medya, kurumsal iletişim uygulamalarının rahatça 

uygulandığı bir ortam olarak değerlendirilir. Şirketler sosyal medyayı resmi ve gayri 

resmi iletişim aracı olarak kullanır ve zaman, mekan sınırlandırılması yaşamazlar 

(Çalışkan, 2016: 71). Günümüzde çoğunlukla kullanılan sosyal medya teknikleri 

(Altıparmak, 2018: 58); 

 Bloglar: Blogger, skyblog, wordpress, 

 Fotoğraf paylaşım ağı: İnstagram, 

 Mikrobloglar: Twitter, weibo, 

 Ses ve müzik paylaşım ağı: Youtube, 

 Sosyal ağlar: Facebook, linkedin, VK, 

 Sosyal işaretleme ağı: Pinterest, 

 Video paylaşım ağı: Youtube. 

 Sosyal medya hedef kitleyi tanımak için en etkili olan yollardan biridir. Ayrıca 

sosyal medya iletişim araçlarının önemli özelliklerinden biri, sınır koymayarak kendine 

has toplukları meydana getirmesidir. Özellikle sosyal medya araçları, şirketlerin 

gelişimine, hedef kitlesine rahat ulaşabilmesini sağlaması, çabuk ulaşılabilen bilgi 

kaynağı olmasından dolayı önemlidir. Sosyal medya araçlarının avantajlı yanlarını 
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dikkate almayarak varlığını devam ettiren şirketler için hızlı iletişim bir hayal 

olmaktadır. Sosyal medyayı takip etmeyen şirketler iletişim yöntemlerinde geri kalırlar 

(Çalışkan, 2016: 73). 

2.3.4.5.  Elektronik İletişim Araçları 

Şirketler, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmek için sürekli değişim 

içerisinde olurlar. Bu amaçla şirketlerdeki teknolojik cihazlarda zamanın şartlarına 

uygun olarak değişmektedir. Şirketlerde daha çok kullanılan elektronik iletişim araçları; 

telefon, faks, televizyon, bilgisayar, internet vb. dir (Çalışkan, 2016: 73). 

 Telefon : Hızlı ve maliyeti düşük olmasından dolayı şirket içinde ve dışında en 

çok  kullanılan iletişim aracıdır. Teknolojinin ilerleyip gelişmesiyle sesli arama 

özelliğinin dışında mesajlaşma ve internete bağlanabilme işlevlerinin etkisiyle 

ticari hayattaki önemi iyice artmıştır (Çalışkan, 2016: 73). 

 Faks : İki telefon arasında bağlantı kullanılarak yazılı olarak evrak 

gönderilmesini sağlayan cihazlardır. Şirketlerin zamanla iletişim ağının 

genişlemesi ihtiyacının artması ile teknolojik uygulamalarda geliştirilmiştir. 

Faks ve modem bilgisayara eklenerek bilgiler, karşı tarafın bilgisayarda modem 

var ise aktarılabilir. Bilgisayar ve iletişim ağlarından faydalanarak faks 

otomasyonu ile kurumsal iletişimde etkinlik artar. Faks otomasyonu, faksla 

yapılan bütün manuel işlemlerin elektronik ortamda masa başında 

gerçekleştirilmesini sağlar (Aksaraylı, 2010: 81). 

 Televizyon: Görsel-işitsel iletişim araçlarından en geniş hedef kitleye en hızlı 

şekilde ulaşan televizyondur. Karşı tarafa görüntü, ses, görsel özel efekt 

sunabilmesi mesajın daha etkili olmasını sağlar (Altıparmak, 2018: 52). 

Televizyonun; haberdar etmek, eğitmek, eğlendirmek, mal ve hizmetleri 

tanıtmak, inandırmak ve harekete geçirmek gibi özellikleri olması onu güçlü bir 

iletişim aracı yapar (Tarakçı, 2012: 35). 

 Bilgisayar: Bilgileri depolayabilen, işleyen ve bilgi tekrar gerektiğinde zaman 

istenebilen elektronik cihazlardır. Şirketlerde çalışanlar arasında bilgi 

alışverişini hızlandırarak, kısa zamanda doğru kararlar verebilmek için kurulmuş 

olan bilgisayar ağları şirketlerde çalışma şeklini pozitif etkilemektedir (Ural, 

2013: 26). 
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 İnternet: İnternet, iletişim araçları arasında en yaygın, en yeni ve en popüler 

olanıdır. İnternet iş yaşamında çok etki yaratmıştır. İnternet, kurumsal iletişim 

uygulamalarında çok işlevli iletişim kanalları sunmaktadır. Şirketlerin web 

sitelerini tanıtmada, etkileşim sağlanmasında önemlidir. Elektronik posta 

aracılığıyla iç ve dış hedef kitlesine en önemlisi medyaya çabuk ulaşılmasını 

sağlar. Kurum içi kurumsal iletişim uygulamalarında kullanılan intranet, çabuk 

ve doğru bilgilendirmeyle kurumun bütünleşmesine etki eder. Extranet, 

kurumların işle ilgili bağlantıda olduğu müşterilerle, bayilerle, şirketlerle 

yetkilendirme ile bir araya gelmelerini sağlar. Extranet sistemine dahil 

olabilecek kişilere kurumlar kendileri karar verir. Online veri tabanı, kurumsal 

iletişim faaliyetlerinde kaynak ve tanıtım amacıyla kullanılır. Kurumsal iletişim 

uygulamalarında bloglar aktif iletişim alanı yaratırken, networkler bilgi alıp 

vermede kullanılır. İnternet, şirketlere dinamik bir yapı sunar ve son dakika 

oluşan değişiklikler, güncellenmeler kısa sürede ve az maliyetle gerçekleştirilir 

(Altınparmak, 2018: 54-55). 

2.3.5. Kurumsal İletişimin Öğeleri 

Kurumsal iletişim, içerisinde birçok unsuru bulundurmaktadır. Bu özelliğiyle 

etkileşimde olduğu çokça kavram duyulmaktadır. Kurumsal iletişimin öğeleri olarak 

bahsedeceğimiz bu kavramlar; paydaşlar, kurum kültürü, kurumsal imaj, kurumsal 

kimlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar ve halkla ilişkiler şeklindedir. 

2.3.5.1. Paydaşlar 

Şirketler pek çok grupla faaliyetlerini devam ettirebilmek için iletişim içerisinde 

olurlar. Şirketlerin iletişim halinde olduğu bu gruplara paydaşlar denmektedir. 

Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı olarak şirketlerin amaçlarına ulaşmasını etkileyen 

veya etkilenen kişilere, gruplara denir (Akhüseyinoğlu, 2010: 26). 

Paydaş kavramı, ilk defa 1963 senesinde ‘’ Stanford Araştırma Enstitüsü 

Bildirisi ‘’ nde geçmiştir. O tarihten bu yana paydaş kuramı, stratejik gelişim 

literatüründe daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Freeman’ın (1984) Strategic 
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Management: A Stakeholder Approach yayını ile daha popüler olmuştur ( Vural ve Bat, 

2015: 59).  

Paydaşlar, şirketlerin faaliyetleri sırasında zarar ya da karlı olan kişi veya 

kurumları işaret etmektedir.  Paydaş kuramına göre, şirketler veya kurumlar yaptıkları iş 

ya da içinde oldukları ortam itibariyle birçok paydaşa sahiptir. Bunlar çalışanlar, ana 

kurucu/sermayedar, kurumsal yatırıcımlar, hissedarlar, tedarikçiler, rakipler, banka ve 

kreditörler, sendikalar, yabancı ortaklar ve müşterilerdir (Vural ve Bat, 2015: 60). 

 

             Şekil 3: Kurumlarda Başlıca Paydaşlar (Menfaat Sahipleri) 

             Kaynak: (Vural ve Bat, 2015:61) 

İç ve dış şeklinde iki grupta toplanan paydaş yapılanmasında; işlevsel bölümleri, 

çalışanları ve ilgili iç toplulukları kapsayan grupları iç paydaşlar; rakipler, reklam 

ajansları, herhangi bir konuda düzenleyici sorumlulukları olan toplulukları da dış 

paydaşlar olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca paydaş özelliklerine göre çalışanlar, 

müşteriler, yatırıcımlar, tedarikçiler ve hissedarlar gibi işlerin sürdürülebilir olması için 

gerekli olan birincil paydaşlar ve kurumlar için hayati öneme sahip olmayan medya, 
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meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ikincil paydaşlar olarak tanımlanır. Sektörlere 

ve kurumlara göre değişiklik gösteren paydaşlarla iletişim her daim çift yönlü 

gerçekleşmektedir. Kurum ve paydaşların karşılıklı olarak birbirlerinden talepleri 

olmaktadır (Vural ve Bat, 2015: 60-61). Kurumların paydaşlarına karşı olan 

sorumlulukları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Vural ve Bat, 2015: 64): 

 Çalışanlara, 

 Müşterilerine, 

 Hissedarlara, 

 Doğa ve çevreye, 

 Devlete, 

 Tedarikçilere, 

 Rakiplere, 

 Topluma karşı sorumluluktur. 

Şirketler, paydaşlarımız kimlerdir, şirkete yönelik risk ve fırsat durumları nedir, 

paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımız nelerdir, risk ve fırsatlara karşı kullanılacak en 

doğru yöntemler nelerdir gibi soruların yanıtını aldığı paydaş yönetimi sürecinde iki 

temel ilkeyi esas almalıdırlar. Birincisi şirketlerin, paydaşlarının yararlarının 

gözetilmesi, ikincisi ise yönetimin güven odaklı ilişki içerisinde olmalarıdır. Freeman ‘ 

a göre kurumların paydaş yönetim süreci araştırma ve incelemelerin yapıldığı hazırlık 

aşaması, sürecin paydaş özellikleri ile uyumlu hale getirilmesi olarak ifade ettiği süreç 

aşaması ve son olarak değerlendirme aşaması olarak üçe ayrılır (Vural ve Bat, 2015: 65-

66). 

Bu süreçler ile kurumsal iletişim paydaşlar haritasını çıkarır, paydaşlar 

üzerindeki algı ve beklentileri belirleyen araştırmalar yaparak paydaşlar doğru analiz 

edilirse iletişim başarısı da o kadar yüksek olur. 

2.3.5.2. Kurum Kültürü 

Günümüzde rekabet artışının fazla olması ile kurumların diğerlerinden farklı 

olabilmeleri için kendilerine has değerler oluşturmalı ve bu oluşturdukları değerleri 

etkin biçimde kullanmaları gerekir. Kurum kültürü, tüm kurumların içerinde hakim olan 
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ve kendilerine has değerlerin bütününe denmektedir. Kurum kültürü, yine kurumların 

içerisindeki alışkanlıklar ve inançlar sisteminden oluşur. Kurum kültürü, şirketlerin 

amaçlarından, misyonundan ve başarılı olabilmeleri için şart olan tüm ihtiyaçlarından 

oluşur. Çalışanların motive olmasında büyük etkisi olan kurum kültürü, kurumu bir 

arada tutan bir özelliğe sahiptir. Motivasyonu yüksek olan çalışanda rekabet ortamında 

fark yaratmada önemli derecede etkili olmaktadır (Vural ve Bat, 2008: 35-36). 

Kurum kültürü, tüm kurumlar için aynı değildir ve bu yüzden kurum kültürü için 

yapılan çok fazla tanım mevcuttur. 

İlk tanımlama 1952 yılında Eliot Jaques tarafından yapılmıştır. Jaques’e göre 

‘’Bir kurumun kültürü, müşterilerin yapısı ve bütün çalışanlarca paylaşılan ayrıca işe 

yeni katılacak olanların da öğrenmeleri ve paylaşmaları beklenen geleneksel düşünme 

ve uygulama faaliyetleri üzerine kuruludur. Bu yüzden kültür pek çok davranış biçimini 

içerir: üretim yöntemleri, iş becerileri ve teknik bilgi, disiplin ve ceza durumundaki 

tutumlar, yönetici tutumlarındaki alışkanlıklar, kurumun hedefleri, iş görme şekilleri, 

ödeme yöntemleri, farklı tarzda işlere verilen önem düzeyleri, demokratik yaşam ile 

ilgili inançlar ve müzakere, bilinç düzeyi düşük teamül ve tabular’’dır (Kesken, 2011: 

22). Deal ve Kennedy kurum kültüründen, kurumdaki kişilerce benimsenen değer, 

norm, inanç ve varsayım modeli olarak bahsetmiştir. Peters ve Waterman, kurum 

kültürünün, paylaşılmış değerler bütünü olduğunu söylemişlerdir (Kesken, 2011: 22). 

Uzunoğlu’na göre kurum kültürü, bir kurum içerisindeki kişilerin nasıl 

davranışta bulunması, birbirlerini ne şekilde etkilemesi gerektiğini şekillendiren, işlerin 

yapılışını gösteren, inanç, tutum, beklentiler sistemidir (2001: 342).  

Kurum kültürü çeşitli sembollerden oluşmaktadır. Kurum içerisinde bu 

sembollerin önemli bir yeri vardır. Schwarz 12 madde ile bu sembollerin etkisinden 

bahsetmiştir (Uzunoğlu, 2001: 342-343). 

 Davranış için güvenlik oluşturması, 

 Birbirine aitlik duygusu ve bütünleşmeyi geliştirmesi, 

 ‘’Biz’’ duygusunu desteklemesi, 

 Temel değerleri güçlendirip, onaylaması, 
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 Aidiyet duygusunu oluşturması, 

 Kurum içinde güçlü beraberlik sağlamak, 

 Kurum içindeki bireyler arasında mesafenin aza inmesi, 

 Çalışanlarda hızlı entegrasyon, 

 Duygusal bütünleşmeyi desteklemek, 

 Gelişim sürecinin açıklanması için bir araç olması, 

 Kültür ile ilgilenmek ve değiştirmek için hareket noktası olmasıdır. 

Kurum çalışanları kurum kültürünü, değerlerini kurum kültürü sembolleriyle 

öğrenirler. Schwarz kurum kültürü sembollerini dört grupta sınıflandırmıştır. 

 

     

Şekil 4: Kurum Kültürü Sembolleri 

Kaynak: (Uzunoğlu,2001:343) 

 

Aksiyon/Hareket Sembolleri: Bu semboller, çalışanların arasında ortaklığın 

oluşmasında ve bir gruba ait olmalarında etkili olurlar. Gruba dahil olan unsurlar 

şunlardır: 

Dil; kurumda kullanılmakta olan yazılı ve sözlü dil içindeki argolar ifadeler, 

şakalar, deyimler, sloganlar, benzetmeler, selamlaşmaların bu gruba ait olduğunu 

gösterir. 



 

52 

 

Ritüeller ve Seromoniler; kurumlarda sembolik bir değeri olan ve geleneksek 

olarak yapılan, planlanan faaliyeletlerdir. Yıldönümü, kep-cüppe giyme, kurumda 

yapılan toplantılar gibi. 

Sembolik Davranışlar; kurumda çalışanların oryantasyonu için işaretler koymak 

bu grubu ifade eder. Kurum içi olayların kurum gazetelerinde yer verilmesi, çalışanların 

isim kartları taşıması ve çalışanların ilk isimleriyle seslenilmesi gibi. 

Ortaklık Oluşturan Davranışlar; kurum çalışanları arasında ortaklık duygusunun 

desteklenip, güçlendirilmesi ve tüm çalışanların bütünleşmesi için yapılan faaliyetlerdir. 

Geziler, ödül törenleri, hoş geldin partilerinin düzenlenmesi gibi (Uzunoğlu, 2001: 343-

344). 

Stil/Tarz Sembolleri: Tarz sembolleri ile hedef gruplarına kurumu çağrıştırıp, 

hatırlatarak olumlu bir imaj yaratmak istenir. Kurum dizaynı, kurum binası ve çevresi 

düzenlemesi, iç düzenleme, çalışma alanlarının düzenlenmesi, kılık-kıyafet ile ilgi 

yönetmelik bunlara örnek gösterilir (Uzunoğlu, 2001: 344). 

İlgi Sembolleri: Schwarz bu sembolleri iki gruba ayırmıştır. İlki öncüler, 

ikincisi ürün ve projelerdir. Öncüler, kurumda özel olarak değer gören kişilerdir. 

(kurucular, yönetim kurulu başkanı, tüm yönetici kademesindeki kişiler vb.) Ürün ve 

projeler ise çoğunlukla çalışanların şekillendirdiği sembollerdir (Uzunoğlu, 2001: 344). 

Tarihi Semboller: Kurum kültüründe, kurumun tarihi ve geçmişinde yaşanan 

olayların önemli bir yeri vardır. Kurumla ilgili hikayeler, anılar, kurumun başarıları, 

kurumun çalışanları ve özellikle kuruma yeni giren kişiler için kurumun değerlerinin 

öğrenilmesinde önemli rol oynamaktadır.(Uzunoğlu, 2001: 344). 

Kurum kültürü, kurum içi ve dışını etkileyen bir sistem olduğu için 

kurumsallaşmaya da etki etmektedir. Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan kurumlar, 

kurumsal yapının algılanışında olumlu etkiye sahiptirler. Kurum kültürünün 

özelliklerini kurumsallaşma ile eşleştirmek mümkün olabilir. Kurum kültürünün 

özellikleri; 

 Ayırt edicidir, 
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 Kararlı bir yapıya sahiptir, 

 İfade edilmese de anlaşılır, 

 Sembolik, 

 Bütünleştirici, 

 Kabul görmüş, 

 Üst yönetimin yansıması şeklinde sıralanabilir (Çalışkan, 2016: 86). 

 

2.3.5.3.  Kurumsal Kimlik 

Kimlik, bireyler için ne kadar önemli ise kurumlar içinde o kadar önem arz 

etmektedir. Kurum kimliği, kurumların ne oldukları, hangi yöne doğru yol aldıkları, 

kurumun tarihçesi, yönetim şekli, iletişim politikaları ve faaliyetleri, terminolojisi ve 

yeterliliklerini gösteren unsurların toplamıdır (Vural ve Erkan, 2018: 11-13). 

Kurum kimliği, kurumun ürün ve hizmetlerinin adı, logosu, antetli kağıdı, 

kullandıkları araçların dizaynı, kurum binasının dış görünümü, iç dizaynı, çalışanların 

kıyafeti, davranışları, yönetim şekli, hizmet ve servis anlayışı, reklam ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde kullandıkları tüm görüntü, stil ve mesajların hepsini kapsamaktadır 

(Büyükbaykal, 2005:61). 

Kurumsal kimlik, bir kurumun kendisini hedef kitleye ifade etmesi ve 

tanıtmasıdır. Ürün ve hizmetlerinden önce kurumun tanınmasıdır. Kurum kimliği, 

firmanın bize kim olduğunu anlatır yani firmanın imzası olarak kabul edebiliriz 

(Altıparmak, 2018: 16). 

Yirmi birinci yüzyılda kurumlar ancak rekabet gücü kazanıp, farklılıklarını 

gösterebildikleri takdirde varlıklarını uzun süre devam ettirebilirler. Kurumsal kimlik 

işte bu noktada önemli rol oynamaktadır. Kurumlar kumsal kimlikleri ile farklılık 

yaratırlar. Kurumların ekonomik başarıyı elde etmesi, hedef kitleleriyle etkili iletişimi 

sağlaması, pazardaki gücü, bütün kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

temelini kurum kimliği oluşturmaktadır (Vural ve Bat, 2015: 87). 
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             Şekil 5: Kurumsal Kimliğin Unsurları 

  Kaynak: (Vural ve Bat,2015: 102) 

Yukarıdaki şekilden anlaşıldığı gibi kurum kimliği; kurumsal iletişimden, 

pazardaki rakiplerinden ayrılmasını sağlayarak hedef kitlenin aklında kalan kurumun 

görsel ifade etme biçimi olan kurumsal dizayndan, kurum kültüründen, kurumlardaki 

insan davranışlarının algılanması olarak tanımlanan kurumsal davranıştan, kurumsal 

yapı, endüstri kimliği ve kurumsal strateji unsurlarından oluşmaktadır. Kurumsal 

iletişim, iletişim yapısı ile; kurumsal dizayn, görsel kimlik sistemi ve onun uygulamaları 

ile, kurum kültürü, kurumsal felsefe, kurumsal değerler, kurum misyonu, kurum ilkeleri, 

kurumsal rehberler, kurum tarihi, kurumun kurucusu, kurumun kökeni ve alt kökeni ile; 
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kurumsal davranış, davranış, çalışan davranışı ve yönetim davranışı ile; kurumsal yapı, 

marka ve kurumsal yapı ile; kurumsal strateji ise farklılaştırma stratejisi ve 

konumlandırma stratejisi ile kurum kimliğini etkiler (Vural ve Bat, 2015:101). 

2.3.5.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) 

Günümüzde insanlar gelişen teknoloji ile ve onun getirilerinden tam olarak 

faydalanmayı tercih etmekte ve bunları sunan markaları önemsemektedir. Böylece bu 

markalara olan sadakatleri artmaktadır. Bu yüzden kurumlar toplumsal değer yaratmak 

ve diğer kurumlardan farklı olmak adına kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden 

yararlanmaktadırlar (Ural, 2013: 52). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri sadece iş 

dünyasında değil, sosyal faydaya önem veren tüm organizasyonlar tarafından da çok sık 

tercih edilen bir uygulama alanıdır (Güven, 2016: 134). 

1953 yılında yayımlanmış olan H. Bowen’in ‘İşadamlarının Sosyal 

Sorumlulukları’ (Social Responsibilities of the Businessman) adlı kitabında kavramsal 

olarak kurumsal sosyal sorumluluktan ilk kez bahsedilmiştir. Bowen, işadamlarının 

toplumun değerlerine ters düşmeyen sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermeleri 

gerektiğini vurgulamıştır   (Çalışkan, 2016: 93).  

Vural ve Bat ( 2015: 105) kurumsal sosyal sorumluğu, ‘’kurumlarca, çeşitli 

eylemlerinin sosyal paydaşlarına karşı oluşturduğu çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri 

ölçmek; oluşan olumsuz etkileri azaltmak, toplumun ve kurumun aynı anda gelişmesine 

katkı sağlayabilecek işlemleri hayata geçirmek’’ şeklinde tanımlama yapmıştır. Farklı 

bir ifadeyle kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların ekonomik ve yasal şartlara, iş 

ahlakına, kurum içi ve dışı hedef kitlelerinin beklentilerini karşılayan bir çalışma 

stratejisi gerçekleştirmesidir (Gökçe, 2018: 20). 

Kadıbeşegil (2012: 135) kitabında kurumsal sosyal sorumluğu, bina temelinde 

kullanılan harcın bir parçası olarak benzetme yapmış ve bu harcın içerisinde kurumsal 

sosyal sorumluluk kadar etik ve ahlaki değerler, vizyon ve kurum kültürünün de 

olduğunu ifade etmiştir. Bu harç olmazsa ya da iyi bir harç değilse binanın çökeceğini 

ifade ederek kurumsal sosyal sorumluluğun önemini vurgulamıştır. 
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Vural ve Bat, kurumsal sosyal sorumluğun faydalarını aşağıdaki gibi 

maddelemiştir (2015: 106); 

 İyi niyeti geliştirmek 

 Müşterilerin bağlılığını arttırmak 

 Bağlantılı kurumlara fayda sağlamak 

 Çalışanların bağlılığını arttırmak 

 Perakende satışlarını arttırmak 

 Paydaş ilişkileri kurmak 

 İtibar sağlamak ve geliştirmek 

 Rekabet avantajı sağlamaktır. 

Carroll tarafından 1979 yılında sunulmuş olan üç boyutlu performans modeli, 

bugünkü dört boyutlu kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin oluşmasını sağlamıştır 

(Gürcüoğlu, 2017: 23). 

 

Şekil 6: Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: (Vural ve Bat, 2015: 111) 
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Şekilde kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutundan ilk basamağı ekonomik 

sorumluklardır. Ekonomik sorumluluk, kurumların müşterilerinin istek ve 

gereksinimlerini karşılama amacıyla ürettikleri mal ve hizmetleri kar sağlayacak şekilde 

satılmasını gerekli kılmaktadır. İkinci basamak yasal sorumluluk, kurumların 

faaliyetlerini yasalara uygun şekilde gerçekleştirme zorunluluğunu ifade etmektedir. 

Diğer bir basamak olan etik sorumluluk, kurumların hedefleri doğrultusunda 

çalışmalarını yaparken toplumun beklentilerini de göz önünde bulundurmasını gerekli 

kılan sorumluklardır. Piramidin en üst basamağını oluşturan gönüllü sorumluklar ise, 

kurumların karlarını göz ardı ederek toplumun çıkarlarına yönelik hareket ettiği taktirde 

toplumun sempatisine yol açan sorumluluklardır (Vural ve Bat, 2015: 111-112). 

2.3.5.5. Kurumsal İmaj 

Kurumsal imaj, paydaşların ve hedef kitlelerin beyninde kuruma dair yer etmiş 

algılar ve beklentiler toplamından oluşmaktadır. Kurumsal imaj kurumun sadece yapısı 

olmayıp kurum kaynakları ile teşvik ve etkilerle birlikte kurum uygulamalarının 

sonucudur. Buna bağlı olarak kurumsal imajın, kurumsal değer, fark edilen kalite, 

müşteri tatmini ile müşteri bağlılığını yani sadakatini etkilediğini ve kaynaklık ettiği 

söylenebilir (Vural ve Bat, 2015: 123). 
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 Şekil 7: Kavramsal Model 

 Kaynak: (Vural ve Bat, 2015: 123) 

Peltekoğlu kurumsal imajı, “ kamuya sunulan kişiliğin kamu tarafından nasıl 

algılandığı ve bir kişi ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu 

kadar, rasyonel bağdaştırmaların bütünüdür ” şeklinde tanımlamıştır (1993: 203-204). 

Kurumların bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda 

kurum imajı oluşmaktadır. Kurumlar kurum imajının nasıl algılandığını belirlemesi 

gerekir. Kurum imajı, paydaş ve hedef kitlelerin nezdinde yarattıkları etkiye göre 

olumlu, olumsuz ya da nötr olabilir. Kurumların üretilen bir ürün veya verilen bir 

hizmette hoş olmayan bir durumla karşılaşması, kurum hakkında duyulan olumsuz 

haberler ya da bir kişinin kurumla yaşadığı sıkıntılı bir olay olumsuz bir imaj 

yaratabileceği gibi kurumsal imajı olumlu olan kurumun imajında da değişiklik 

yaratabilir (Aydın, 2019: 7). 

Uzoğlu çalışmasında kurumsal imajın belirleyicilerini aşağıdaki gibi 

maddelemiştir (2001: 347); 

 Yönetim kalitesi 

 Üretilen ürün ya da verilen hizmetin kalitesi 

 Finansal açıdan mükemmellik 

 Kurumun değeri 

 Kurum kaynaklarının kullanımı 

 Yaşanılan yer ve çevreye duyulan sorumluluk 

 Yenilikçilik 

 Yetenekli kişilerin dikkatini çekme, onları geliştirmesi ve tutması 

Kurumların bu özelliklerin her birinden aldıkları puan kurumsal imajı 

etkilemektedir. Kuşkusuz bu maddeler iyi bir kurumda aranan ve beklenen özelliklerdir 

(Uzoğlu, 2001: 347). 

2.3.5.6.  Kurumsal İtibar 
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Kurumsal itibar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yöneticiler, 

medya ve toplum tarafından kuruma dair olumlu, olumsuz, güçlü ya da zayıf gibi 

besledikleri hisleri anlatan kavramdır (Kara, 2014: 33). 

Mengü (2015: 55), kurumsal itibarı “ stratejik iletişim ile yaratılan, medya ile 

ulaştırılan bilgiler doğrultusunda iç ve dış müşterilerde oluşan yansımalar ve tüm 

paydaşlar tarafından yapılan değerlendirmelerdir” şeklinde ifade etmiştir. 

İtibarı olmayan bir kurumun varlığını sürdürebilmesi çok güçtür bu yüzden 

kurumsal itibar bir kurumun en önemli ve değerli sermayesi olarak görülmektedir 

(Kadıbeşegil, 2012: 135). 

Kurumsal itibar ile ilgili yapılan bazı tanımlar şöyledir(Gümüş ve Öksüz, 2019: 

2639-2640); 

 Kurum içi ve dışındaki kişilerin sahip oldukları algılamalardır. 

 Geçmişteki davranışların ortaya çıkardığı etkilerin tarihsel birikimin 

yansımasıdır. 

 Kurumun farklı hedef kitleler tarafından imajının kolektif 

betimlemesidir. 

 Kurumun hedef kitlesinin beklentilerini karşılayabilme yeteneğine ilişkin 

algılamadır. 

 Uzun vadede değişik hedef kitlelerce paylaşılan kuruma ilişkin 

algılamalardır. 

 Bir şirketin veya kurumun kilit paydaşları tarafından olumlu veya 

olumsuz ne şekilde algılandığıdır. 

Kurumsal itibar; kurumsal davranışa dayalı, kurumsal iletişime dayalı ve 

kurumsal simgelere dayalı imajlar ile etkileşim içindedir. Ayrıca kurumsal itibar; 

politik, ekonomik, sosyal dış çevre, teknolojik ve rekabetçi alanlar tarafından da 

etkilenmektedir (Vural ve Bat, 2015: 130). 
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   Şekil 8: Kurumsal İtibar 

   Kaynak: (Vural ve Bat, 2015: 131) 

Güçlü bir itibarın kurumlara sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz (Gümüş ve 

Öksüz, 2009: 2641; Kara, 2014: 36-38); 

 Müşteri, çalışan, hissedarlar ile ilişkileri güçlendirmek, 

 Nitelikli, kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek, 

 Moral ve bağlılığı güçlendirerek, çalışan ve müşteri sadakatini arttırmak, 

 Müşterileri çekerek, satışları arttırmak, 

 Maliyetleri azaltmak ve finansal kazanç sağlamak, 

 İstikrarı sağlamak, 

 Pazar değerini kuvvetlendirmek, 

 Riski azaltmak, 

 Rahat bir hareket sahası yaratmaktır. 

Güçlü bir itibara sahip olmak isteyen kurumlar, çalışanlarını kurumsal itibar 

bütünlüğünün bir parçası haline getirmeli ayrıca çalışanlarını itibar sürecine katılmaları 

konusuna yönelik teşvik etmelidir. Bu şekilde çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini, 
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ne şekilde davranış sergilerlerse kurum itibarını olumlu mu olumsuz mu etkilediklerini 

anlamış olacaklardır (Gümüş ve Öksüz, 2009: 2653-2654). 

2.3.5.7. Halkla İlişkiler 

Halkla ilişkiler, iletişimin bir altdalı ve bir mesleki uygulama alanıdır. 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Eğitimi Birliği (AEJMC), Uluslararası İletişim Birliği 

(ICA), Ulusal İletişim Birliği’nin (NCA) halkla ilişkiler bölümlerine ve 2003 yılında 

Uluslararası Halkla İlişkiler Araştırma Konferansına gönderilmiş olan yaklaşık olarak 

250 makale, halkla ilişkilerin, iletişimde en fazla araştırılan alanlardan birisi olduğunu 

kanıtlamaktadır (Mengü, 2015: 128). 

Arat ve Uygun (2018: 234), çalışmalarında halkla ilişkileri “özel ya da tüzel 

kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu 

inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi böylece 

karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir 

yöneticilik sanatıdır.” şeklinde tanımlama yapmışlardır. 

Halkla ilişkiler, kurumlar ve hedef kitleleri arasında iletişim ve ilişkilerin 

stratejik biçimde yürütülmesidir. Halkla ilişkiler, toplumu belli bir tutumu kabul veya 

uygulama biçimini izlemeye inandırma sanatıdır (Gökçe, 2018: 14). 

Halkla ilişkiler, toplumu etkileyebilen söz, hareket veya olaylardır. Halkla 

ilişkiler; çalışanlar, müşteriler, hedef kitlesindeki tüm kişiler tarafından o kuruma sevgi 

ve saygı duyulmasını sağlama sanatıdır. Daha geniş bir ifade ile halkla ilişkiler, 

kurumların toplum ile bütünleşebilme amacıyla harcadıkları çabaların tümüne denir 

(Tekeli, 2018: 30). 

Halkla ilişkiler uygulamalarının sürekli ve tutarlı olması, kuruma karşı güven 

duygusunun kalıcılığını sağlar. Kurum ilişkilerinin sürekli değişmekte olan toplumsal 

şartlara uyum sağlayabilmesinde önemli rolü olan halkla ilişkiler, hem kurumun iletişim 

halinde olduğu çevreyi hem de kurumu devamlı güncelleyen, bunu sağlarken çevreyi de 

etkileyebilen çift yönlü bir iletişim sürecidir (Gürcüoğlu, 2017: 35). Kurumsal iletişim 

uygulamalarında önemli bir rolü olan halkla ilişkiler, kurumların kamuoyu ve hedef 

kitlelerinde olumlu bir algı yakalamasına çok katkı sağlamaktadır (Gökçe, 2018: 15). 
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2.3.6. Kurumsal İletişimin Kurumsallaşma Açısından Önemi 

Kurumlarda etkin iletişimin gerçekleşmesi kurumsallaşma adına önemli yer 

etmektedir. Yöneticiler zamanlarının büyük bölümünü koordinasyon için iletişime 

ayırırlar ve iletişim sayesinde yönetim planlama, örgütleme, yönlendirme ve yönetim 

fonksiyonu etkili bir şekilde gerçekleşir. Kurumsal iletişim, canlılarda ki kan dolaşımı 

gibidir. Kurumsal iletişimde yaşanan bir sorun, dolaşım sisteminde yaşanan sorunların 

sonucunda gerçekleşen olumsuz durumların tekrarlanması kaçınılmaz olur. Kurumsal 

iletişim, bir yönetim fonksiyonu olarak kurumlarda etkili koordinasyonu sağlayan bir 

gereksinimdir (Karakuş, 2010: 25). Kurumsal iletişim, kurumların varlığını uzun süre 

devam ettirebilmesi ve gelişmesi için şart olan kurum içi ve dışıyla arasındaki iletişimde 

önemli rol oynamaktadır. Kurumsal iletişim, kurumların efektif ve kârlı iletişim için 

gösterdikleri çabaların tümü olup profesyonellerce stratejik bir hareket olarak 

uygulanmaktadır (Akhüseyinoğlu, 2010: 44). 

Kurumların çalışanlarda ve kamuoyunda olumlu algı yaratabilmeleri için 

kurumsal iletişimlerine önem vermeleri gerekmektedir. İyi bir iletişim sistemi 

oluşturulmuş kurumlarda, yanlış anlaşılmalar ortandan kalkarak sağlıklı bir iletişim 

gerçekleştirilmiş olur bu da kurumların kurumsallaşma adımlarında önemli faktördür 

(Özcan, 2014: 41). 

Mengü, ‘Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar’ adlı kitabında stratejik 

iletişim biçimlerini kurumsal açıdan değerlendirmiş ve kurumsal iletişim stratejisinin 

oluşturulmasına dair önerilerde bulunmuştur. Kurumsal iletişim, dış imajın 

geliştirilmesine önem verdiği gibi kurum içi faaliyetlere de aynı şekilde önem 

vermelidir. Bu faaliyetler, kurumun bir bütün olarak düşünülen hedeflerini 

gerçekleştirmek için sadece işlevsel görevlere odaklanmak değildir. Ayrıca çalışanların 

beraber hareket etmesini sağlayacak olan “ teşhis ve dönüşüm” becerisinin 

sağlanmasıdır. Kurumsal iletişime, profesyonel markalar üzerinden değerlendirme 

yapılarak kurumlar için iletişim yönetiminin amaçlarından söz edilmiştir. Kurumsal 

iletişimin sorumlukları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Mengü, 2015: 188-189): 
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 Kurumsal marka profilini ortaya çıkarmak, 

 Kurumun istenen kimliği ile marka özellikleri arasındaki uyumsuzluğu 

aza indirmeyi sağlayacak faaliyetleri geliştirmek, 

 İletişim alanında hangi işlerin kimler tarafından yapılacağını ayarlamak, 

 İletişim ile ilgili olan durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak adına 

etkili yöntemleri açık şekilde belirtip ve uygulamak, 

 Kurumsal hedeflerin ardında olan iç ve dış desteği harekete geçirmek. 

Z. Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat,  ‘Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim’ adlı 

kitaplarında kurumsallaşma ve kurumsallaşmanın gerçekleşmesinde etkili olan iletişim 

yöntemlerinden bahsetmişlerdir. Vural ve Bat’ a göre, “Kurumsallaşma, kuruluşların 

faaliyet gösterdikleri çevreleriyle olan uyum sürecini ve bu kuruluşlarda zamanla oluşan 

ilerlemeyi açıklamaktadır. Kurumlarda ilişkilerin belirli bir düzen içinde 

gerçekleştirilmesi iletişim sayesinde mümkün olabilmektedir. İletişim bir kurumun 

iklimini, kurumda çalışanların birbiri ile nasıl iletişim kuracağını ve birbirlerine karşı 

olan davranış tarzlarını belirlemektedir” (2015: 19-21). Vural ve Bat, kurumlar için 

önem arz eden ve kurumsallığın iletişim boyutu olan kurum kültürü, kurumsal imajı, 

kurumsal itibarı, kurumsal kimliği, kurumsal sosyal sorumluluğu ve kurum kültürünü 

ele alarak kurumsal iletişimin kurumsallaşmada ki önemine değinmişlerdir. 
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BÖLÜM 3 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1. Araştırma Türü ve Çalışma Grubu 

Çalışmaya katılan kişilerin -bir aile şirketinde çalışan-  “aile şirketlerinde 

kurumsallaşma ve kurumsal iletişime” yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 

derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmış nitel bir araştırmadır. Örnek büyüklüğü 

hesabı yapılmadan “doygunluk” noktasına ulaşana kadar veri toplanmaya devam 

edilmiş ve araştırma şirkette çalışan 14  (on dört) kişi ile sonlandırılmıştır. 

3.2. Verilerin Toplanması ve Veri Analizi 

Veriler 10.04.2019-10.05.2019 tarihleri arasında araştırmacı tarafından 

toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından çalışmaya katılan kişiler ile 

bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında, görüşmeye yön verecek ve 

araştırmanın amacına uygun bilgilerin toplanmasına yardımcı olacak, anlaşılır ve yarı 

yapılandırılmış soruların yer aldığı görüşme formu kullanılmıştır. Kullanılan görüşme 

formunda çalışmaya katılanların cinsiyetleri ve eğitim durumlarını kapsayan 

demografik bilgiler ve çalışmaya katılanların kurumsallaşma, aile şirketlerinde 

kurumsallaşma, kurumsal iletişim ve aile şirketlerinde kurumsal iletişim önemi ve 

çalıştıkları şirketteki kurumsallaşma ve kurumsal iletişime ilişkin görüşleri yer 

almaktadır.  Görüşmeler araştırmacı ve katılımcının bulunduğu bir odada yürütülmüştür. 

Görüşmeye başlamadan önce katılımcılara çalışmanın amacı, nasıl yürütüleceği 

konusunda bilgi verilerek, katılımcılardan sözlü onay alınmış olup görüşmeler yaklaşık 

1 (bir) saat sürmüştür. Görüşme kayıtları yazıya dökülerek incelenmiştir. Veriler, elde 

edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmak amacı ile betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler betimsel bir yaklaşımla sunularak temalar ve 

temalar arası ilişkiler belirlenmiştir. Eş denetleme (uzman incelemesi) ve katılımcı 

onayı gibi stratejiler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik sağlanmış, veri setleri 
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incelenerek yanlış ya da eksik cevap olup olmadığı kontrol edilmiştir. Çalışmaya 

katılanlarının isimlerinin kullanılması uygun görülmediğinden katılımcılar 

numaralandırılmıştır. Bu çalışma çalışmanın yapıldığı aile şirketinde çalışan kişilerin 

görüşleri ile sınırlıdır. 
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BÖLÜM 4  

4. BULGULAR  

4.1. Demografik Özellikler  

Çalışmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler frekans analizi 

yardımıyla test edilmiştir. Demografik özellikler cinsiyet ve eğitim durumu 

değişkenlerinden oluşmaktadır. (N=14) 

Tablo 5:Cinsiyet Durumu Dağılımı  

Cinsiyet Frekans Geçerli  Yüzde 

Kadın 3 %21.4 

Erkek 11 %78.6 

Toplam 14 %100 

Tablo 6: Eğitim Durumu Dağılımı  

Eğitim Durumu Frekans Geçerli  Yüzde 

Lise 3 %21.4 

Ön lisans  1 %7.15 

Lisans 9 %64.3 

Yüksek lisans 1 %7.15 

Toplam 14 %100 
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4.2. Araştırma Soruları 

4.2.1. Kurumsallaşma kavramını tanımlayabilir misiniz? Sorusunun Analizi 

Tablo 7: Kurumsallaşma kavramını tanımlayabilir misiniz? 

KATILIMCI CEVAPLAR 

Katılımcı 1 Bir şirketin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebileceği yapıya sahip olması 

Katılımcı 2 Firma sahibine bağlı olmadan ekip olarak faaliyetlerini sürdürmesi 

Katılımcı 3 Kimseye bağımlı olmadan işlerin aynı düzende aksamadan yürütülebildiği sistem 

Katılımcı 4 Şahıslara bağlı kalmadan faaliyetlerini sürdürmesi 

Katılımcı 5 Şirketlerin kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini sürdürmesi 

Katılımcı 6 Kişilere bağlı kalmadan organizasyon yapısını koruyabilen ve sürekliliğini sağlayan yapılar 

Katılımcı 7 
Firmada çalışanların görevlerinin belli olması ve görev tanımlarıyla beraber yönetilen yönetim 

sistemi 

Katılımcı 8 

İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan işletmelere kurumsal şirket denir. Kurumsal 

firmalarda yapılacak her iş önceden planlanmış, belirli kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne 

bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla her departmanın uzman bir yöneticisi veya çalışanları vardır. 

Çalışanlar neyi nasıl yapması gerektiğini önceden bilirler. Kurumsallaşmış şirketlerin bir 

organizasyon şeması mevcut olup, personeller, tepedeki bir kişinin yönetimiyle değil, bağlı 

oldukları departmanın yönetimiyle çalışırlar. Bir kişinin eksikliği veya düşüncesi genel işleyişi 

değiştirmez. 

Katılımcı 9 

Açıkçası çok kullanılan bir kelime olmasına rağmen tam bir tanımlama yapabileceğimi 

sanmıyorum, daha çok profesyonelleşme, her işi uzmanının yaptığı şirketler için kullanılan bir 

tabir olarak biliyorum. 

Katılımcı 10 

Günümüzde ve ülkemizde aile şirketleri oluşumları ile yapıları kuran aile bireylerinin şirket 

sahipliği ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler gittikçe artan oranlarda sıkıntı yaratmaya 

başlamıştır. Bu noktada hem aile içi olası sıkıntıları aktif olarak azaltmak hem de şirketin daha 

uzun ömürlü olmasını sağlamak için profesyonelleşmek ve yazılı kurallar oluşturmaktır. 

Katılımcı 11 İş süreçlerinin ve personel yapısının belli bir disipline oturmasıdır 

Katılımcı 12 
Bir kurumun, bir kuruluşun, işletmenin veya markanın şahıslara bağımlı olmadan faaliyetlerini 

sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya sahip olması işlemine denir. 

Katılımcı 13 Verimliliğin, etkinliğin ve rekabet avantajının sağlanmasıdır. 

Katılımcı 14 

İş tanımlarının ve süreçlerin kalite yönetim standartlarına uygun olarak kurum çalışanlarından 

bağımsız bir düzen içerisinde disiplin altında tutulması ve buna yönelik gerekli tüm formların 

oluşturulması 
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Veri seti incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu kurumsallaşmayı 

şahıslara bağlı kalmadan şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi olarak tanımlamıştır. 

Katılımcılar, kurumsal şirketlerde görev tanımlarının belli olduğunu, işlerin belirli 

kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne bağlı olarak yapıldığını, profesyonelleşmenin 

söz konusu olduğunu ve işlerin uzmanları tarafından yapıldığını belirtmiştir. 

4.2.2.  Kurumsallaşma şirketler için gerekli ve önemli midir bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? Sorusunun Analizi 

Tablo 8: Kurumsallaşma şirketler için gerekli ve önemli midir bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?  

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 
Kurumsallaşma şirketler için gereklidir. Kurumsallaşınca faaliyetler daha 

hızlı ve etkin biçimde sürdürülebilir, gelişme ve büyüme daha kolay gelir. 

Katılımcı 2 

Kesinlikle önemlidir, kurumsal olmayan firmaların rakipleri karşısında şansı 

yoktur, kurumsallığı seçen firmaların kendi piyasasında kalıcı olması daha 

kolaydır, kurumsallık istikrar için gerekli demirbaşlardan biridir. 

Katılımcı 3 

Elbette gereklidir. Sistemli bir şekilde çalışmak bir şirketi büyütmek ileriye 

taşımak için gereklidir ve en önemli kilit noktalardan birisidir ayrıca tüm 

çalışanların birbiriyle koordineli çalışmasını sağlar. 

Katılımcı 4 
Şahıslar üzerine çalışan bir sistem değil şirket sistemi üzerinde çalışan 

personeller olacağı için kurumsallaşma önemli ve gereklidir 

Katılımcı 5 Kişilere bağlı kalmadan işlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereklidir 

Katılımcı 6 

Kurumsallaşma şirketlerin büyümesi şahıslara bağlı kalmaksızın ömrünü 

devam ettirebilmesi hizmetlerini ve ürünlerini geliştirebilmesi ve bunları 

yaparken sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir 

Katılımcı 7 Kesinlikle önemlidir 

Katılımcı 8 

Kurumsallaşma, şirketler için çok önemlidir. Zira kurumsallaşma şirketlerde 

her departmanın başında çalışma iş kolu ile alakalı nitelikli kişiler 

mevcuttur. Dolayısı ile bu kişilerin yapmış oldukları, gerek Yönetimin 

Gözden Geçirme Toplantılarında ve gerekse olağanüstü toplantılarda ortaya 

atacakları fikirler mutlaka şirketi ileri götürmek için alınmış kararlardır. 

Yani yalın olarak bir kişinin fikri değil nitelikli birkaç kişinin fikirleri ile 

alınan ortak kararlar şirket için daha faydalı ve yapıcı olur. 

Katılımcı 9 

Yukarıda yaptığım tanım doğrultusunda kurumsallaşma tabi ki şirketler için 

çok önemli, neticede şirketin yaptığı işleri, alanında uzman kişilere 

yaptırması yönettirmesi denetletmesi, şirketin sağlıklı büyümesi maddi 

manevi hukuki zararlarla karşılaşmasının önlenmesi bakımından ciddi önem 

arz ediyor, 

Katılımcı 10 

Tabi ki. Kurumsallaşma, işletmenin bir sistem haline gelmesidir. 

Kurumsallaşma şirketin tamamen profesyonellere terk edilmesi, kontrolün 

elden çıkartılması değil, şirketin kuralları, standartları, prosedürleri, 

kendisine özgü değerleri, iş yapma usul ve yöntemleri, çalışma biçimleri 

olması ve kişilerden bağımsız kalması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, 

profesyonel bir yönetime geçilmesi, aile ve iş ilişkilerinin birbirinden 

ayrılması gerekmektedir. 
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Katılımcı 11 
Büyüyen yapılar için gereklidir. Ancak sihirli değnek değildir. Yanlış 

uygulamaları kurumlar için zararlı, yıkıcı sonuçlara yol açabilir 

Katılımcı 12 

Bir kurumun büyüyebilmesi ve gelecek nesillere bir iş olanağı 

sağlayabilmesi ve ülkeye bir yatırım olarak fayda sağlaması için çok 

önemlidir. Kurumsal firmalarda genç çalışanlar kendilerini geliştirme 

imkanı bularak hem kendine hem de firmaya çok yarar sağlar, böylelikle 

öğrenilen bilgiler alt nesillere aktarmak kolaylaşır. 

Katılımcı 13 

Şirketler üstlendikleri fonksiyonlar açısından toplum için büyük önem 

taşıyan organizasyonlardır. Kurumsallaşma şirketlerin iyi bir biçimden 

büyüyüp rekabet avantajı kazandırarak sürekli olmayı uzun süreli yaşamayı 

başarmasını sağlar 

Katılımcı 14 
İş süreçlerinin kontrol altında tutulması ve hataların / aksamaların asgari 

düzeyde tutulması için son derece gerekli ve önemlidir. 

Katılımcılara göre kurumsallaşma şirketler için gerekli ve çok önemli bir 

unsurdur.  Kurumsallaşma şirketlerin iyi bir biçimde büyüyüp rekabet avantajı 

kazandırarak sürekli olmayı uzun süreli yaşamayı başarmasını, iş süreçlerinin kontrol 

altında ve aksamaların asgari düzeyde tutulmasını sağlar.  Kurumsallaşma bir kurumun 

büyüyebilmesi ve gelecek nesillere bir iş olanağı sağlayabilmesi,  ülkeye bir yatırım 

olarak fayda sağlaması,  sistemli bir şekilde çalışması, ileriye taşınması, hizmetlerini ve 

ürünlerini geliştirebilmesi için gereklidir. Kurumsallaşan şirketlerde gelişme ve büyüme 

daha kolay gelir, kendi piyasasında kalıcı olması daha kolaydır, kurumsal olmayan 

firmaların rakipleri karşısında şansı yoktur. Kurumsal firmalarda genç çalışanlar 

kendilerini geliştirme imkanı bulurlar. Kurumsallaşma büyüyen yapılar için gereklidir 

ancak sihirli değnek değildir. 

 

4.2.3. Sizce kurumsallaşma önünde ki engeller nelerdir? Sorusunun Analizi 

Tablo 9: Sizce kurumsallaşma önünde ki engeller nelerdir ? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Yönetimin profesyonel olmaması, yöneticilerin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip 

olmaması, şirket yapısının talimat ve yönetmeliklerle netleştirilmemesi, görev, yetki 

ve sorumlulukların kesin çizgilerle birbirinden ayrılmamış olması, şirket 

yöneticilerinin ve çalışanların yeniliklere açık olmaması, şirket bünyesinde 

kurumsallaşmayı sağlayabilecek yeterlikte ve sayıda personel olmaması 
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Katılımcı 2 

En büyük engel bireysel kararlardır, firma sahibi yaptığı görev paylaşımına göre 

karar almalıdır, her departman personeli kendi sorumluluk alanında kararını 

vermesi gerekir, kurumsallık için departman görevlileri karar verme tecrübe ve 

başarılarını ispat etmiş bireylerden oluşmuş olması gerekmektedir. 

Katılımcı 3 

Gerçekten yetkin ve sorumluluk sahibi insanlarla çalışılmaması, şirketin birden 

fazla alanda bilgi birikimi olmasa da rağmen maddi kazancını arttırmak için 

faaliyet göstermesi 

Katılımcı 4 Eski alışkanlıklar ve kurumsallaşmaya geçiş süreci 

Katılımcı 5 Firma sahibinin veya yöneticinin ben merkezci olması ve ileri görüşlü olmaması 

Katılımcı 6 

Nitelikli personel azlığı ve maddi kaynak yetersizliği, kilit personelin mevcut 

durumu korumak istemesi “ben merkezci yaklaşım”, geçiş aşamasında uygun 

strateji belirlenmemesi, belirlenen stratejinin personele yeterince anlatılmaması 

Katılımcı 7 
Akrabalık ilişkilerinin firma içerisindeki yönetime etki etmesi, profesyonel yönetimin 

sağlanamaması 

Katılımcı 8 

Şirketi kuran kişinin sadece kendine güvenmesi ve kendisi dışındaki kişilerin bu işi 

yapamayacak kadar beceriksiz olduğunu düşünmek ve biraz da hep yetkinin 

kendisinde olmasını düşünmek. Bencillik düşüncesinden kurtulamamış olmak. 

Katılımcı 9 

Ülkemiz anlamında bakıldığında uzmanlaşmaya pek önem verilmiyor, şirketler 

büyük ölçüde aile şirketi şeklinde kurulduğu için şirket yönetim kademeleri daha 

çok aile bireylerinden oluşturulmaya çalışılıyor, uzmanlaşma maliyetlerinden 

kaçınılıyor, hatta gereksiz görülüyor, ar-ge gereksiz ve boşa maliyet olarak 

görülüyor, reklam yine aynı şekilde, bu nedenle ülkemizde kurumsallaşabilen, 

uluslararası çalışabilen firma sayısı çok az, büyük çoğunluğu ancak bankacılık ve 

finans alanındaki şirketler. 

Katılımcı 10 

Aile şirketleri patrona dayalı şirketlerdir. Bu tür işletmelerde profesyonel yönetim 

anlayışını yerleştirmek zordur, Bu tür işletmelerde üst düzey yönetimin daha çok 

aile üyelerinden olması aile şirketlerinde aile üyesi olmak profesyonellikten önce 

geldiği için buda kurumsallaşmanın önünde önemli şekilde engel teşkil eder. 

Katılımcı 11 
Eski alışkanlıklar, aile yönetimlerinin kendini aşamaması ve hisse devri/ miras vs 

aktarmalar; ortak hedeflerin geliştirilmemesi 

Katılımcı 12 

Şahıslara bağımlılık kurumsallaşmanın önündeki en önemli etkendir. Kurumsal 

firmada çalışan her çalışanın kendini “ben olmasa firma batar" mantığında olması 

kurumsallaşma yolunda en büyük engeldir. Böyle düşünen insanlar bencil ve 

firmaya o anki zaman diliminde faydalı olsalar da ilerleyen yıllarda zararı 

anlaşılacaktır. 

Katılımcı 13 

Sistemler ve prensipler çerçevesinde durmamak daha sonraki nesillere şirketi 

aktarmayı istememek anlayışıdır. Kurumsallaşma bilincini ve alt yapısının 

getireceği faydaların göz ardı edilmesine veya bir başka deyişle adım atmakta 

cesaret edilmemesidir. 

Katılımcı 14 
Yönetenlerin sürekli karar değiştirmesi, çalışanların konusunda uzman olmaması, 

kurumsallaşmaya geçişteki sıkıntılar (zaman, uyum, vb...) 

Çalışmaya katılan kişiler kurumsallaşmanın önündeki engelleri profesyonel 

şahıslara bağımlılık, eski alışkanlıklar, cesaretsizlik, kararsızlık, çalışanların uzman 
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olmaması, ortak hedeflerin geliştirilmemesi, yönetimin profesyonel olmayarak 

yöneticilerin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmaması, uzmanlaşma maliyetlerinden 

kaçınılması, nitelikli personel azlığı- yetkin ve sorumluluk sahibi insanlarla 

çalışılmaması, maddi kaynak yetersizliği, kilit personelin mevcut durumu korumak 

istemesi “ben merkezci” yaklaşım sergilemesi, görev, yetki ve sorumlulukların kesin 

çizgilerle birbirinden ayrılmamış olması, şirket yöneticilerinin ve çalışanların 

yeniliklere açık olmaması olarak belirtmişlerdir. 

4.2.4. Aile şirketlerinde kurumsallaşma söz konusu mudur? Sorusunun Analizi 

Tablo 10: Aile şirketlerinde kurumsallaşma söz konusu mudur? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Profesyonel yönetim, gerekli bilgi ve yeteneğe sahip yöneticiler, talimat ve 

yönetmeliklerle netleşmiş şirket yapısı, görev yetki ve sorumlulukların 

tanımlanması, yeniliklere açık çalışan ve yöneticiler, yeterli personel olması ile 

söz konusu olacaktır. 

Katılımcı 2 Zor ama sistem kurulduktan sonra imkansız değildir. 

Katılımcı 3 

Şirket bu anlamda vizyonu oluşturmuş, hedeflerini belirlemiş ve planlı bir sistem 

kurmayı başarmışsa kurumsallıkta beraberinde gelir, görev tanımları net olarak 

belirlenmeli herkese eşit mesafede yaklaşılmalı, şahıslara yönelik hareket 

etmektense organizasyona dayalı faaliyetlerini sürdürmelidir 

Katılımcı 4 Evet söz konusudur, eğer vizyon net ise kurumsallaşmak zor olmayacaktır. 

Katılımcı 5 Hayır 

Katılımcı 6 Evet, ülkemizde kurumsallaşmış pek çok aile şirketi bulunmaktadır 

Katılımcı 7 Doğru adımlar atıldığı sürece herhangi bir problem ya da engel oluşturmaz. 

Katılımcı 8 
Aile şirketlerinde de kurumsallaşmak tabi ki söz konusudur. Yeter ki şirketi 

kuran kişi 3. Madde de anlatılan ruh yapısında olmasın. 

Katılımcı 9 

Aile şirketlerinde kurumsallaşma çok zor, uzmanlaşma ve maliyeti gereksiz 

görüldüğünden aile bireylerine yaptırmak, aile içinde istihdam yaratmak daha 

çok tercih ediliyor. Ancak bugün kurumsal olarak niteleyebileceğimiz KOÇ 

Holding gibi firmalara bakıldığında aile şirketi şeklinde kurulmasına rağmen, 

hemen tüm yönetim pozisyonlarının profesyonel ve uzman kişilere verildiği 

görülüyor 

Katılımcı 10 

Aslında aile şirketlerinde kurumsallaşmanın olduğunu pek söylemek doğru 

olamaz. Ben merkezci olduğu için her şeye hakim olunmak istenir. Bu da 

işletmeyi profesyonellikten uzaklaştırır. Yazılı kurallar çoğu zaman aile ortakları 

tarafından izlenmez. 

Katılımcı 11 Evet ancak zordur; genelde bölünmeler ve vefat durumları süreci bitirebilir 

Katılımcı 12 
Koç Holding, Sabancı Holding gibi firmaları örnek olarak alacak olursak söz 

konusudur. 
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Katılımcı 13 

Aile şirketi sahipliği ve yönetimim bir kişi veya aileye ait işletmedir. Şirket 

büyümek daha fazla kar etmek ve uzun süreli yaşamayı hedefliyor ise 

kurumsallaşması zorunludur. Kısıtlı katma değer sağlayan makine, personel, 

yazılım gibi yatırımlar yapmak ve bunlara ısrarcı olmak yerine kurumsallaşma 

sürecine destek vermek, şirketin sürekliliğini sağlayacak verimini arttıracak 

ailenin gelecek nesillerine kendilerinden aktarılan değerli bir miras olacaktır. 

Katılımcı 14 Kurumsallaşma mümkündür, geçiş ve uygulamada sıkıntılar yaşanabilir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu aile şirketlerinde kurumsallaşmanın mümkün 

olduğunu belirterek ülkemizde yer alan kurumsallaşmış aile şirketlerini örnek vermiştir. 

Bazı katılımcılar aile şirketlerinde kurumsallaşmanın zor olacağını geçiş ve uygulamada 

sıkıntılar yaşanabileceği, genelde bölünmeler ve vefat durumlarının süreci 

bitirebileceği,  uzmanlaşma ve maliyeti gereksiz görüldüğünden aile bireylerine 

yaptırmanın ve aile içinde istihdam yaratmanın daha çok tercih edildiğini belirterek, aile 

şirketi hedeflerini belirlemiş ve planlı bir sistem kurmayı başarmışsa kurumsallıkta 

beraberinde  gelir demiştir. Katılımcılara göre; aile şirketlerinde kurumsallaşmak için 

görev tanımları net olarak belirlenmeli, herkese eşit mesafede yaklaşılmalı, şahıslara 

yönelik hareket etmektense organizasyona dayalı faaliyetler sürdürülmeli,  profesyonel 

yönetim, gerekli bilgi ve yeteneğe sahip yöneticiler, talimat ve yönetmeliklerle 

netleşmiş şirket yapısı, görev yetki ve sorumlulukların tanımlanması, yeniliklere açık 

çalışan ve yöneticilerle kurumsallaşma gerçekleşir. Katılımcılardan bir tanesi de aile 

şirketlerinde kurumsallaşmanın olmayacağını belirtmiştir. 

4.2.5. Aile şirketlerinde kurumsallaşma nasıl gerçekleşebilir? Sorusunun Analizi 

Tablo 11: Aile şirketlerinde kurumsallaşma nasıl gerçekleşebilir? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Organizasyon şeması belirlenmeli, yönetici ve çalışanlar yetki ve 

sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeli, yönetici ve çalışanlar iş ile 

ilgili eğitim almalı, yeterli sayı ve yetenekte personel olmalı 

Katılımcı 2 

Görev ve sorumluluklar paylaşıldıktan sonra alınan kararların hukuk 

çerçevesi içinde sonuca bağlanması gerekmektedir, her birey görev 

sınırlarını bildikten sonra zor değildir. 
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Katılımcı 3 

Bilgi ve becerisi yeterli insanlara uygun görev ve sorumluluklar 

verilmeli, prosedür görev tanımı gibi dökümanlarla netleştirilmeli, 

herkesin sisteme uygun hareket etmesi sağlanmalı, eşitlik ve güven 

ortamı oluşturulmalıdır. 

Katılımcı 4 

Aile ve şirket ilişkilerini birbirine karıştırmayıp, bağımsız bir çalışan 

veya yönetici olmak ve iş dünyasında ailevi ilişkilerini katmadan 

görevleri yerine getirmek 

Katılımcı 5 
Aile içindeki durumları veya davranışları şirket içinde belli bir çizgide 

olmalı, şirkette şeffaf olmalı, vizyon ve misyonları olmalıdır 

Katılımcı 6 

Üst yönetim süreçte uygulanacak stratejiyi belirlemesi ve uygulanacak 

adımları tüm çalışanlara ve süreç içerisinde yer alacak diğer 

paydaşlara doğru ve net bir şekilde anlatmasıyla gerçekleşebilir 

Katılımcı 7 
Yönetim organizasyonunu kişinin özelliklerine göre yapılarak 

başlanabilir,  

Katılımcı 8 

Şirketi kuran veya ailenin sözü geçen kişi aile bireylerini toplar ve 

kurumsallaşma ruhunu onlara anlatır. Aşamalı olarak nitelikli ve 

gerekirse profesyonel personel arayışına gidilir. Şirket bünyesine 

alınan bu personeller ile belli süreler için çalışmaya devam edilerek 

şirkete sağlayacak menfaatler değerlendirilir. Değerlendirme sonunda 

şirkete faydalı olacak nitelik ve ruha sahip olan kişilerle 

kurumsallaşma yönünde adımlar atılır. 

Katılımcı 9 

Kesinlikle ar-ge yatırımları, reklam yatırımı, yönetimin mümkün  

olduğunca profesyonel ve uzman kadrolara emanet edilmesi ile 

gerçekleşebilir, tabi ki bu uzmanlar aile içinde edinilebiliniyorsa daha 

da faydalı olacaktır. 

Katılımcı 10 
Yazılı kurallara göre iş bölümü yapılmalı, her bölüme işe yetkin 

personel çalıştırılmalıdır. 

Katılımcı 11 

Hedef  farkları rasyonel olarak hesaplanıp şirket yapısını günlük 

yönetimin dışına çıkartarak, eğer şirket büyük değilse ortaklık tasfiyesi 

ile 

Katılımcı 12 

Aile bireylerinin şirketteki bulunacakları konumda gerekli eğitimi 

alması, eğer eğitimi almamışsa şirkette görev ve yetki verilmemesi. 

Sırf aile içinde kalsın diye görev vermek yerine o görevi daha iyi 

yapabilecek insanlar tercih edilmelidir. 

Katılımcı 13 

Gerekli kontrol mekanizmalarının kurulması güçlerin ayrışması yetki 

ve sorumlulukların paylaşımı periyodik değerlendirme toplantıları 

yapılması 

Katılımcı 14 
Ancak yönetimdeki aile bireylerinin iş tanımlarının net olması ve 

riayet edilmesi ile mümkündür. 
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Çalışmaya katılan kişilere göre aile şirketlerinde kurumsallaşma için 

yönetimdeki aile bireylerinin iş tanımları net olmalı ve tanımlamalara riayet edilmeli, 

organizasyon şeması belirlenmeli, yazılı kurallara göre iş bölümü yapılmalı her bölüme 

işe yetkin personel çalıştırılmalıdır. Yönetici ve çalışanlar yetki ve sorumluluklar 

hakkında bilgilendirilmeli, yetki ve sorumluluklar paylaşılmalı, iş ile ilgili eğitimlerin 

alınması sağlanmalı, yeterli sayı ve yetenekte personel olmalı, tüm çalışanlar sisteme 

uygun hareket etmeli, eşitlik ve güven ortamı oluşturulmalı, kontrol mekanizmaları 

kurulmalı, güçler ayrışmalı, periyodik değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. Aile ve 

şirket ilişkilerini birbirine karıştırmayıp, bağımsız bir çalışan veya yönetici olunmalı, iş 

dünyasında ailevi ilişkileri katılmadan görevler yerine getirilmeli, yönetim 

organizasyonu kişinin özelliklerine göre yapılmalı, ar-ge ve tanıtım yatırımları 

yapılmalı, yönetim mümkün olduğunca profesyonel ve uzman kadrolara emanet 

edilmelidir.  

4.2.6. Kurumsal iletişim kavramı sizin için ne ifade ediyor, nasıl tanımlarsınız? 

Sorusunun Analizi 

Tablo 12: Kurumsal iletişim kavramı sizin için ne ifade ediyor, nasıl tanımlarsınız? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 
Firma verimliliğinin arttırılması ve beğenilen, tercih edilen bir firma 

haline gelebilmesi için şirket içi ve dışında oluşturdukları ilişkinin bütünü  

Katılımcı 2 
Kurumsal iletişim firmanın kendi piyasasındaki hedeflerini gerçekleştirmek 

için yapmış olduğu tüm iletişim kanallarını uygun bir şekilde yönetmesidir 

Katılımcı 3 
Kurumun çalışanları ile kurduğu iç iletişim ve şirket kültürüne bağlı 

kalınarak müşteri, tedarikçi gibi dışarıda kurulan iletişim 

Katılımcı 4 Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar 

Katılımcı 5 Firmanın kendi içindeki personellerin ve firma dışındaki kişilerin iletişimi 

Katılımcı 6 
Kişinin kiminle ne zaman ve ne şekilde iletişime geçeceğinin tanımlandığı 

ve belli kontrol noktaları olan iletişim sistemidir 

Katılımcı 7 Mesafe ve dengeyi ifade ediyor 
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Katılımcı 8 

Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini 

sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan 

bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü bilgi akışını, motivasyonu, 

bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak 

amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir. 

Katılımcı 9 

Bu konuda bir fikrim yok, belki şirket müşterilerine karşı daha profesyonel 

yaklaşım, sorunlarla profesyonelce ilgilenme, şirket içinde bir iletişim, 

halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi uzman birimlerin kurulması şeklinde 

tanımlanabilir, 

Katılımcı 10 
Firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasında kurumsal iletişimin önemi 

büyüktür. 

Katılımcı 11 
Bir kurumun dışa dönük dili, duruşu ve ahlakı ile içe dönük geleneği, dili, 

geliştirici kapsayıcı ilişkiler bütünüdür. 

Katılımcı 12 

Sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliğini artırılması ve hedef kitle 

tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine 

yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. 

Katılımcı 13 Ortak hedef belirleme hedeflere olan uzaklığı öz değerlendirme yöntemi 

Katılımcı 14 
Uzmanlık gerektiren konularda ast/üst ilişkilerin oturması ve önceliğin 

yapılan işe yönelik olarak iş ahlakının çalışanlar arasında  tesisi 

Katılımcılara göre; kurumsal iletişimi kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada, 

sürdürülebilirlik anlayışıyla, üretim ve yönetim süreci içerisinde firma verimliliğinin 

arttırılması ve beğenilen, hedef kitle tarafından beğenilen, takdir ve tercih edilen bir 

firma haline gelebilmesi için, kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümlü 

bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve 

denetimi sağlamak amacıyla şirket içi ve dışında oluşturdukları ilişkinin bütünü ve belli 

kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir. Ayrıca, bir kurumun dışa dönük dili, 

duruşu ve ahlakı ile içe dönük geleneği, dili, geliştirici kapsayıcı ilişkiler bütünü olup 

şirketin iç ve dış müşterilerine karşı daha profesyonel yaklaşım, sorunlarla 

profesyonelce ilgilenme, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi uzman birimlerin 

kurulması şeklinde de tanımlanabileceğini belirtmişlerdir. 
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4.2.7. Aile şirketlerinde kurumsal iletişim ne şekilde olabilir? Sorusunun Analizi 

Tablo 13: Aile şirketlerinde kurumsal iletişim ne şekilde olabilir? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Kurumsal iletişimin amacı firmayı beğenilen ve tercih edilen bir 

firma haline getirmek olduğundan aile şirketlerindeki amaç da farklı 

değildir etkin bir organizasyon şeması oluşturarak kurumsal iletişim 

sağlanabilir. 

Katılımcı 2 
Kurumsal iletişim istikrar ve piyasada yer tutmak isteyen her firma 

için gereklidir 

Katılımcı 3 

İç iletişime önem verilmelidir, şirketin imajını çalışanlar nezdinde 

güçlendirmek için çeşitli eğitim ve etkinliklerle güvenli ve dinamik 

bir ortam oluşturmak en önemli adımlardan biridir, daha sonra bu 

enerjiyi dışarıdaki müşterilere yansıtmak daha kolay ve etkili 

olacaktır. 

Katılımcı 4 Aile bireylerinin görev ve sorumluluklara itaat etmesi 

Katılımcı 5 Bilgi akışının sağlanması ve eğitim 

Katılımcı 6 

Üst yönetim tarafından iletişim yöntemleri net bir şekilde belirlenir 

ve tüm personelin ulaşabileceği şekilde ilan edilir, personellere 

gerekli eğitimler verilir. 

Katılımcı 7 Akrabalık, ilişkiler ve sıfatlar kullanılmamalı 

Katılımcı 8 

Kurumsal iletişimin asla sözlü olarak yapılması düşünülemez, 

mutlaka iletişimin yazılı olması ve olası bir durumda yapılan 

iletişimin ibraz edilebilmesi için izlenebilir olmalıdır. 

Katılımcı 9 
Bunun mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Ancak aile şirketinde 

iletişim konusunda uzman kişiler varsa mümkün olabilir 

Katılımcı 10 
Bir işletmenin kendini en iyi tanıtacağı  ve taktir toplayacağı yer 

kurumsal iletişimdir 

Katılımcı 11 
Profesyonel bir yönetici ve ayrıca bu konuda danışmanlık alarak 

mümkündür 

Katılımcı 12 

Aile şirketinin başında bulunan (CEO, Genel müdür vs) oluşan 

durumlara duygusal bakmayıp adil ve adaletli davrandığı takdirde 

mümkündür 

Katılımcı 13 
Kurumsal iletişim kişiye bağlı kalmaksızın şirketin her kademesine 

işlerin yürütülmesi imkanının verilmesidir 
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Katılımcı 14 

İş yerinde akrabalık ilişkilerinden kurtulup en alttan yönetici(ler) 

seviyesine kadar iş disiplinin gereği ne ise ona yönelik diyalogların 

kurulması. Bir şirkette çalışan herkesin bir görevi olduğu ve bu 

görevi layıkıyla yapması gerektiği unutulmamalı, süreçlerden ilgili 

kişilerin  sürekli haberdar edilmesi 

Katılımcılar, etkin bir organizasyon şeması oluşturulması,  yöneticilerin adil ve 

adaletli davranması, yönetim konusunda danışmanlık alınması, aile bireylerinin görev 

ve sorumluluklara itaat etmesi, kişiye bağlı kalmaksızın şirketin her kademesine işlerin 

ve bilgi akışının sağlanması, eğitimler düzenlenmesi,  yazılı ve izlenebilir olmasının 

sağlanması,  akrabalık ilişkilerinin ve sıfatların kullanılmaması, herkesin bir görevi 

olduğu ve bu görevi layıkıyla yapması gerektiğinin unutulmaması durumlarında  aile 

şirketlerinde kurumsal iletişimin olabileceğini belirtmişlerdir. Bir katılımcı aile 

şirketlerinde kurumsal iletişimin mümkün olabileceğini zannetmediğini belirterek,  

ancak aile şirketinde iletişim konusunda uzman kişiler varsa mümkün olabilir demiştir. 

4.2.8. Kurumsal iletişimin kurumsallaşmaya katkıları nasıl olabilir? Sorusunun 

Analizi 

Tablo 14: Kurumsal iletişimin kurumsallaşmaya katkıları nasıl olabilir? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Kurumsal iletişim ile firma eksiklerini, yanlışlarını, politikalarını hedef kitlesini 

rakiplerini sahip olduğu imkanları gözden geçirerek bu konularda yeni 

düzenlemeler ve düzeltmeler yaparak kurumsallaşma yolunda önemli adımlar 

atabilir 

Katılımcı 2 
Kurumsallaşmak isteyen her firma kurumsal iletişimi kullanmak zorundadır, çünkü 

kurumsal iletişim bu süreçteki atılan her adımın gerekliliğidir 

Katılımcı 3 

Kurumsal iletişimin sağlıklı olarak kurulması şirketin vizyonunun gelişmesini 

sağlar ve bu sayede bütünleşme sağlanır. Daha mutlu çalışanlar sorunların 

çözüme kavuşturulmasında kolaylık ve hedeflerin stratejik olarak uygulanmasını 

sağlayacaktır 

Katılımcı 4 
Bir kurumun iç yapısına ve rakiplerine aynı dille konuşması, aynı imajı vermesi ve 

kaliteyi sunması 

Katılımcı 5 Personel motivasyonunu arttırır işin koordinasyonunu sağlar 
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Katılımcı 6 

Gereksiz bilgi kirliliğini ortadan kaldırır, çalışanların sorumluluk bilincini 

geliştirir, geriye dönük araştırma imkanı sağlar, iletişimin verimliliğini  arttırır, 

yetkisiz kişilerin süreçlere dahil olmasını engeller 

Katılımcı 7 

Gerçek kişilerin görev tanımlarıyla belirtilen tüzel kişilere daha hızlı bir şekilde 

ulaşmayı sağlayacaktır bu durumda aile içindeki hiyerarşiyi kestiği için olumlu 

etkileri olacaktır 

Katılımcı 8 

Disiplinli ve düzenli bir çalışmaya yardımcı olur. Belli bir konuda kendisine 

iletilmiş olan bir konunun mutlaka yerine getirilmesi zorunluluğu hasıl olur. Yani 

kişi biliyor ki kendisine tevdi edilen bir konu yapılmadığı takdirde kendisine hesap 

sorulacaktır ve bu konu bana iletilmedi diyerek sorumluluktan kaçamayacaktır. 

Dolayısı ile kurumsal iletişim personellere sorumluluk bilincini de yükleyecektir 

Katılımcı 9 

Dışarıya karşı güven duygusunu perçinlemesi kuvvetle muhtemeldir, şirkette teması 

olan  gerek müşteri gerekse tedarikçiler uzman bir iletişim birimi ile 

karşılaştıklarında şirkete olan güven daha da sağlamlaşacaktır. 

Katılımcı 10 

Kurumsal iletişim bir çalışmanın verimli olarak sürdürülebilmesi, yöneticilerden 

çalışanlara, tedarikçilere, alıcılara iletişimin etkili bir çizgide kurulmuş olması 

firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bilgi akışında denetiminde hatta 

karar alma süreçlerinde katkı sağlayacağı tartışılmazdır 

Katılımcı 11 
İletişim, kurumsallaşmayı çalışır hale getirebilir. Eksikleri görmeyi ve gelişmeyi 

sağlar 

Katılımcı 12 

Hedef belli olduğu için hedefe ilerleyiş biçimi de ona göre olacaktır. Bu hedef 

doğrultusunda yapılan gayret ve çabalar kurumsallaşma yolunda büyük katkı 

sağlamaktadır 

Katılımcı 13 

Kurumsal iletişim doğru zamanda doğru ifadelerle doğru kişi tarafından doğru 

hedef kitleye doğru bilginin doğru araçlar ile yapılmalıdır. Kurumsal iletişim üst 

yönetimin görevini gerçekleştirebilmesinin temel aracıdır 

Katılımcı 14 
Disiplinler kontrol altında daha kolay tutulur ve geleceğe yönelik hedefler geçmişe 

yönelik değerlendirmeler kolaylaşarak sistem işler hale gelir 

Kurumsal iletişimin kurumsallaşmaya katkıları konusunda katılımcılara göre; 

kurumsal iletişim doğru zamanda,  doğru bilgi, doğru kişi tarafından doğru hedef kitleye 

doğru araçlar ile yapılmalıdır. Kurumsal iletişim ile firma eksiklerini, yanlışlarını, 
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politikalarını hedef kitlesini rakiplerini sahip olduğu imkanları gözden geçirerek bu 

konularda yeni düzenlemeler ve düzeltmeler yapar. Kurumsal iletişim şirket vizyonunun 

gelişmesini sağlar, kurumun iç yapısına ve rakiplerine aynı dille konuşması, aynı imajı 

vermesi ve kaliteyi sunması, personel motivasyonunu arttırır işin koordinasyonunu 

sağlar.  Gereksiz bilgi kirliliğini ortadan kaldırarak çalışanların sorumluluk bilincini 

geliştirir, geriye dönük araştırma imkanı sağlayarak geçmişe yönelik değerlendirme 

kolaylaşır.. Aile içindeki hiyerarşiyi keserek yetkisiz kişilerin süreçlere dahil olmasını 

engeller ve firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Hedef belli olduğu için 

hedefe ilerleyiş biçimi de ona göre olacaktır. Kurumsal iletişim, kurumsallaşmayı çalışır 

hale getirebilir, eksikleri görmeyi ve gelişmeyi sağlar. Kurumsallaşmak isteyen her 

firma kurumsal iletişimi kullanmak zorundadır, çünkü kurumsal iletişim bu süreçteki 

atılan her adımın gerekliliğidir. 

4.2.9. Kurumsal iletişim aile şirketlerinin kurumsallaşmasına katkıda bulunabilir 

mi? Sorusunun Analizi 

Tablo 15: Kurumsal iletişim aile şirketlerinin kurumsallaşmasına katkıda bulunabilir 

mi?  

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 Bulunabilir 

Katılımcı 2 Kesinlikle bulunabilir 

Katılımcı 3 Bulunabilir 

Katılımcı 4 Bulunabilir tabi ki. 

Katılımcı 5 
Evet katkıda bulunabilir. Kurumsallığın bir parçası da kurumsal 

iletişimdir 

Katılımcı 6 

Başarılı aile şirketlerinde kurumsallaşmanın en çok katkı aldığı nokta 

iletişimdir. Açık ve iç görüsü yüksek bir iletişim ile şirket değişen 

koşullara daha kolaya uyum sağlayabilir, kurumsal iletişim aynı zamanda 

şirketin markalaşmasına ve sürekli yenilenmesine katkı sağlayacaktır 

Katılımcı 7 Kurumsallaşmak isterlerse çok büyük katkı sağlayacaktır 
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Katılımcı 8 

8.maddede sayılan katkılarda bulunabilir. Ayrıca Kurumsal iletişim, 

kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir 

alt sistemdir. Böylece, çalışanlar ve birimler hem uyumlu ve hem de 

eşgüdümlü çalışabilirler. Kurumsal iletişim, kurumda çalışan kişi ve 

grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri ileti 

alışverişidir. Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve 

yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile gerçekleşebilir. 

Kurumsal iletişim dış dünya ile örgüt arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi 

sağlayabilir. Hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında 

kurumların kendilerini yeni koşullara uyarlamaları da kurumsal iletişim 

ile sağlanabilir 

Katılımcı 9 Kesinlikle ciddi bir katkısı olacaktır kanaatindeyim 

Katılımcı 10 Elbette bulunabilir. 

Katılımcı 11 Aile şirketlerine faydası olur ama yeterli değildir 

Katılımcı 12 
Bulunabilir. Yönetici sınıfı adaletli olduğu ve duygusal olmadığı takdirde 

mümkündür 

Katılımcı 13 

Etkin yönetim etkin iletişimden geçer. Ne istediğini bilmeyen istediğini 

etkin bir şekilde karşısındakilere iletemeyen, kurumsallaşmayan hiçbir 

şirket veya ticari kuruluş uzun ömürlü olamaz, başarılı olamaz 

Katılımcı 14 Yöneticilerin kurumsallığa bakışı ile doğrudan alakalıdır 

Katılımcıların büyük çoğunluğu kurumsal iletişim aile şirketlerinin 

kurumsallaşmasına katkıda bulunabileceğini belirterek,  başarılı aile şirketlerinde 

kurumsallaşmanın en çok katkı aldığı nokta iletişimdir, kurumsal iletişim, kurumda 

çalışan kişi ve grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri ileti 

alışverişidir, kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün 

oluşturulması kurumsal iletişim ile gerçekleşebilir demiştir. Etkin yönetim etkin 

iletişimden geçer.  Hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında kurumların 

kendilerini yeni koşullara uyarlamaları da kurumsal iletişim ile sağlanabilir. Bir 

katılımcıya göre kurumsal iletişimin  aile şirketlerine faydası olur ama yeterli değildir.  

4.2.10. Şirketinizin bir aile şirketi olduğu düşünüldüğünde kurumsallaşma ve 

kurumsal iletişim adına neler yapılıyor? Sorusunun Analizi 
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Tablo 16:Şirketinizin bir aile şirketi olduğu düşünüldüğünde kurumsallaşma ve 

kurumsal iletişim adına neler yapılıyor? 

KATILIMCILAR CEVAPLAR 

Katılımcı 1 

Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş, değişen konulara uyum için yeni 

düzenlemeler yapılıyor, gerektiği konularda dışarıdan profesyonel yardım 

alınıyor,  kitleden gelen geri dönüşler  ile ilgili faaliyetler gözden geçiriliyor, 

gerekiyorsa yeni düzenlemeler yapılıyor, yeni fikir ve düşüncelerin 

oluşturulabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için özgür bir çalışma ortamı 

sağlanıyor 

Katılımcı 2 

Türk Akreditasyon Kurumundan akredite bir kuruluştur, TSE & ISO 9001, 

14001, 18001 sistemlerinden entegre olarak denetlenmiş ve her yıl başarılı 

olarak kalite sistemini sürdürmektedir, Kurumsal kimliğe önem vermekte, 

bireysellikten uzak her departman  kendi görev ve sorumluluğunda 

faaliyetlerini sürdürmektedir 

Katılımcı 3 

Kurumsallaşma adına hedeflerimize ve vizyonumuza uygun bir yapılaşma 

oluşturduk, yönetim kadrosuna baktığımda yetki ve sorumlulukların 

profesyonel olarak  dağıtıldığını görüyorum.  Kalite yönetim sistemi ile 

sürekli olarak geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz. Prosedür, görev 

tanımı hedef performans ilişkisini sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Kurumsal 

iletişim adına personel eğitimlerine ağırlık verilmekte değişime teşvik eden 

bir anlayışla iç ve dışta hizmetler sürdürülmekte ve tanıtım çalışmaları 

yürütülmektedir 

Katılımcı 4 

İlişkileri ile değil şirket kalite ve sistemi üzerinden görev ve sorumluluklara 

itaat edilen ve tüm çalışan ekipler ile birlikte uyum içinde hedef sadece 

vizyona yöneliktir 

Katılımcı 5 
Teknoloji ve yeniliklere açık, amaç ve hedeflere ulaşıldıkça yeni hedefler 

belirlenmekte, eğitime ve yeni bilgilere önem verilmekte 

Katılımcı 6 

Ulusal ve uluslararası standardize olmuş kalite yönetim sistemlerini model 

olarak uyguluyoruz. Belirli dönemlerde yapılan iç ve dış denetimlerle 

sistemin etkinliğini hem kendi içimizde hem de dış denetçiler 

değerlendiriyoruz, çıkan sonuçlara göre zayıf noktalara belirlenerek sebep 

sonuç analizleri yapılıyor. Tüm süreçlerin ne zamana ne şekilde ve kimler 

tarafından yapılacağı prosedür ve talimatlarla belirlenmiştir, Sürece dahil 

olan tedarikçi, müşteri personel ve dış denetçiler ilgili dökümanlar 

konusunda bilgilendiriliyor, yazılı hale getirilerek izlenebilirlik açışından 

belirli bir sistemde saklanıyor 

Katılımcı 7 
Görev tanımları ile hareket edilmekte, aile içindeki sıfatlar ( abi, abla, baba 

vb.) kullanılmamaktadır 

Katılımcı 8 

Şirketimiz, aile şirketi olarak kurulmuş olmasına rağmen tamamen kurumsal 

bir ruh taşımakta ve kurumsallaşmanın tüm şartlarını da yerine 

getirmektedir. Örneğin: Şirketimizin çalışma alanı olan Tahribatsız 

Muayene Hizmetleri olarak TURKAK 'tan akredite olmuş ve organizasyon 

şeması ile Kalite Yönetim sistemini kurarak ISO 9001 Kalite belgesi 14001 

Çevre Yönetim sistemi ile OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

Sistemini kurmuştur. Söz konusu kalite belgelerinin yıllık denetimleri düzenli 

olarak yapılmakta ve şirketimizin bu konudan sorumlu olan Departmanı 

Kalite Güvence Müdürlüğü gereken hazırlıkların titizlikle sürdürmektedir. 

Katılımcı 9 

Şirket türkak'tan akredite belgesi olan bir firma, kalite belgelerine sahip, bu 

sistem ile ilgili denetimlere giriyor. Tam kurumsal bir şirket olduğunu 

söyleyemem ama bunun için adımlar atan bir firma diyebilirim 
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Katılımcı 10 

Öncelikle işletmenin bir sistem haline dönüştürülmesinde ciddi çalışmalar 

yapılmaya başlandığı gibi, işle ilgili o meslekte eğitim almış yetkinliği olan 

profesyonel personellerle iş hayatına devam etmeye gayret ediyor 

Katılımcı 11 
Büyüme eğilimi olmayan şirketlerde bu konularda planlar çalışma 

yapılmıyor. Sadece dönemsel seminer ve eğitimlerle bilgi alınıyor 

Katılımcı 12 

Patronum kurumsallaşma konusunda ve kurumsal iletişim konusunda 

duygusal davranmıyor. İşi anlayana ve işi hak edene işi verdiğini 

gözlemledim. Sırf akrabası kazansın para dışarı gitmesin mantığından çok 

uzakta bir yaklaşım sergilemektedir. Sorunuza patronumun bir sözüyle nokta 

koymak istiyorum; Bir sistem kuracağız bu kurduğumuz sistem en üstümüz 

olacak, bu sistemin üzerinde kimse yoktur, ne siz ne ben 

Katılımcı 13 
Performanslar ölçülüyor, periyodik değerlendirme toplantıları yapılıyor, 

medya ve sosyal ağlar kullanıyor, müşteri anketleri yapılıyor 

Katılımcı 14 

Yetki ve sorumluluklar belirlenmiş olsa da tam olarak uygulandığını 

söyleyemem, ama çalışan ve müşterilerin fikir ve görüşlerine önem veriliyor, 

alanında akredite olmuş bir firma olduğu için standartlara, prosedürlere 

uyuluyor, çeşitli denetimlerden geçiyor 

Çalıştıkları şirkette kurumsallaşma ve kurumsal iletişime yönelik yapılanlar 

konusunda katılımcılar;   görev, yetki ve sorumluluklar belirlendiğini, değişen konulara 

uyum için yeni düzenlemeler yapıldığını, gerektiği konularda dışarıdan profesyonel 

yardım alındığını, yeni fikir ve düşüncelerin oluşturulabilmesi ve hayata geçirilebilmesi 

için özgür bir çalışma ortamı sağlandığını, ulusal ve uluslararası standardize olmuş 

kalite yönetim sistemlerinin model olarak uygulandığını, meslekte eğitim almış 

yetkinliği olan profesyonel personellerle iş hayatına devam etmeye gayret edildiğini 

belirtmişlerdir. Şirketlerinde performansların ölçüldüğünü, periyodik değerlendirme 

toplantılarının yapıldığını, medya ve sosyal ağların kullanıldığını, müşteri anketlerinin 

yapıldığını ifade etmişlerdir. Bir katılımcı “iş yeri sahibinin işi anlayana ve işi hak 

edene işi verdiğini gözlemledim. Sırf akrabası kazansın para dışarı gitmesin 

mantığından çok uzakta bir yaklaşım sergilemektedir”, diğer bir katılımcı  “tam 

kurumsal bir şirket olduğunu söyleyemem ama bunun için adımlar atan bir firma 

diyebilirim, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş olsa da tam olarak uygulandığını 

söyleyemem, ama çalışan ve müşterilerin fikir ve görüşlerine önem veriliyor, alanında 

akredite olmuş bir firma olduğu için standartlara, prosedürlere uyuluyor, çeşitli 

denetimlerden geçiyor” ifadesini kullanmıştır. 
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BÖLÜM 5  

5. SONUÇ 

Aileden bir girişimcinin başlattığı ve daha sonra ailenin çoğunlukla işin içinde 

yer aldığı kurumsal yapılara aile şirketi denilmekte olup hem dünya da hem de 

Türkiye’de aile şirketlerinin ekonomideki ve sosyal hayattaki yeri ile devamlılıkları çok 

önemlidir. Ülkemizde bulunan aile şirketlerine bakıldığında ortalama yaşam sürelerinin 

yirmi beş yıl olduğu görülmektedir. Aile şirketlerinin uzun süre devamlılıklarını 

sağlayabilmeleri için kurumsallaşması ve profesyonel yönetilmesi gerekmektedir. 

İşletmelerin rekabetin çok şiddetli olduğu pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri, 

pazarın isteklerini ve beklentilerini karşılayabilme yetenekleri ile yakından ilgilidir. 

Aile şirketlerinin varlıklarını sürdürebilmesi için ise değişen düzene uyum sağlamaları 

ve kurumsallaşmaları çok önemlidir. Kurumsallaşma, aile şirketlerinin sürdürülebilir 

olmaları ve büyüme ile varlıklarını devam ettirebilmeleri için en etkili araçtır. 

Kurumlarda ilişkilerin belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmesi ise iletişim 

sayesinde mümkün olmaktadır. Kurumsal iletişim, bir kurumun çeşitli bölümleri 

arasındaki her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşımın süreci içinde kullanılan mesaj 

biçimini, teknik ve yöntemleri içermekte olup kurumsal stratejinin önemli bir parçası ve 

piyasa koşullarında kurumların hayatta kalabilmesinin anahtarı olarak görülmektedir.  

Bu çalışmada elde edilecek bulgular doğrultusunda aile şirketlerinin 

kurumsallaşma düzeyinin tespiti ve kurumsallaşma düzeylerini yükseltebilmeleri için 

gerekli unsurların belirlenmesine çalışılarak, iletişimin şirketlerin kurumsal hayatındaki 

önemini anlamalarını ve bu konudaki aksaklıkları görmelerini sağlamak hedeflenmiş 

olup bir aile şirketinde çalışanların kurumsallaşma ve kurumsal iletişimin 

kurumsallaşmaya etkileri hakkındaki görüşlerine başvurulmuştur. 

Çalışmada bir aile şirketinde çalışan 14 kişi ile görüşme yapılmış olup 

katılımcıların % 78.6’sı erkek, % 64.3’ü lisans mezunudur. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu kurumsallaşmayı şahıslara bağlı kalmadan şirketlerin faaliyetlerini 

sürdürmesi olarak tanımlayarak,  kurumsal şirketlerde görev tanımlarının belli 

olduğunu, işlerin belirli kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne bağlı olarak 
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yapıldığını, profesyonelleşmenin söz konusu olduğunu ve işlerin uzmanları tarafından 

yapıldığını belirtmiştir. 

Kurumsallaşmanın şirketler için gerekli ve çok önemli bir unsur olduğu 

çalışmaya katılanlar tarafından da vurgulanmıştır. Çalışmada; kurumsallaşmanın 

şirketlerin iyi bir biçimde büyüyüp sürekli olması, uzun süreli yaşamayı başarması,  

büyüyebilmesi, gelecek nesillere bir iş olanağı sağlayabilmesi,  ülkeye bir yatırım olarak 

fayda sağlaması, sistemli bir şekilde çalışması, hizmetlerini ve ürünlerini 

geliştirebilmesi için gerekli olduğu belirtilmiştir. Kurumsallaşan şirketlerde gelişme ve 

büyüme daha kolay gelerek, kendi piyasasında kalıcı olması daha kolaylaşır, kurumsal 

olmayan firmaların rakipleri karşısında şansının olmadığı bilinmelidir. 

Kurumsallaşmanın önündeki engellere bakıldığında katılımcılar; profesyonel 

şahıslara bağımlılık, eski alışkanlıklar, cesaretsizlik, kararsızlık, çalışanların uzman 

olmaması, ortak hedeflerin geliştirilmemesi, yönetimin profesyonel olmayarak 

yöneticilerin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmaması, uzmanlaşma maliyetlerinden 

kaçınılması, nitelikli personel azlığı- yetkin ve sorumluluk sahibi insanlarla 

çalışılmaması, maddi kaynak yetersizliği, kilit personelin mevcut durumu korumak 

istemesi “ben merkezci” yaklaşım sergilemesi, görev, yetki ve sorumlulukların kesin 

çizgilerle birbirinden ayrılmamış olması, şirket yöneticilerinin ve çalışanların 

yeniliklere açık olmaması olarak belirtmişlerdir. 

Katılımcılar aile şirketlerinde kurumsallaşmanın mümkün olduğunu belirterek 

ülkemizde yer alan kurumsallaşmış aile şirketlerini örnek vermiştir. Katılımcılara göre; 

aile şirketlerinde kurumsallaşmak için görev tanımları net olarak belirlenmeli, herkese 

eşit mesafede yaklaşılmalı, şahıslara yönelik hareket etmektense organizasyona dayalı 

faaliyetler sürdürülmeli,  profesyonel yönetim, gerekli bilgi ve yeteneğe sahip 

yöneticiler, talimat ve yönetmeliklerle netleşmiş şirket yapısı, görev yetki ve 

sorumlulukların tanımlanması, yeniliklere açık çalışan ve yöneticilerle kurumsallaşma 

gerçekleşir.  

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın gerçekleşmesi için katılımcılar aşağıdaki 

hususları belirtmiş olup literatür incelendiğinde de benzer sonuçların yer aldığı 

görülmüştür. 
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 Yönetimdeki aile bireylerinin iş tanımları net olmalı, yönetici ve 

çalışanlar yetki ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmeli 

 Organizasyon şeması belirlenmeli, yetki ve sorumluluklar paylaşılmalı, 

güçler ayrışmalı 

 Her bölüme/işe yetkin personel çalıştırılmalı, iş ile ilgili eğitimlerin 

alınması sağlanmalı  

 Yeterli sayı ve yetenekte personel olmalı, tüm çalışanlar sisteme uygun 

hareket etmeli,  

 Eşitlik ve güven ortamı oluşturulmalı,  

 Kontrol mekanizmaları kurulmalı, periyodik değerlendirme toplantıları 

yapılmalı 

 Aile ve şirket ilişkilerini birbirine karıştırmayıp, bağımsız bir çalışan 

veya yönetici olunmalı,  

 İş dünyasında ailevi ilişkileri katılmadan görevler yerine getirilmeli,  

 Yönetim organizasyonu kişinin özelliklerine göre yapılmalı, yönetim 

mümkün olduğunca profesyonel ve uzman kadrolara emanet edilmeli  

 Ar-ge ve tanıtım yatırımları yapılmalı, 

Katılımcılar; kurumsal iletişimi kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada, üretim ve 

yönetim süreci içerisinde firma verimliliğinin arttırılması ve beğenilen, hedef kitle 

tarafından beğenilen, takdir ve tercih edilen bir firma haline gelebilmesi için, kurumu 

oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümlü bilgi akışını, motivasyonu, 

bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla 

şirket içi ve dışında oluşturdukları ilişkinin bütünü ve belli kurallar içinde gerçekleşen 

iletişim süreci şeklinde tanımlamışlardır. Ayrıca, bir kurumun dışa dönük dili, duruşu ve 

ahlakı ile içe dönük geleneği, dili, geliştirici kapsayıcı ilişkiler bütünü olup şirketin iç ve 

dış müşterilerine karşı daha profesyonel yaklaşım, sorunlarla profesyonelce ilgilenme, 

halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi uzman birimlerin kurulması şeklinde de 

tanımlanabileceğini belirtmişlerdir. 

Aile şirketlerinde kurumsal iletişimin olması için;  şirkette etkin bir 

organizasyon şeması oluşturulmalı,  yöneticiler adil ve adaletli davranmalı, yönetim 

konusunda danışmanlık alınmalı, tüm çalışanlar görev ve sorumluluklara itaat etmeli, 
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eğitimler düzenlenmeli,  işlerin yerine getirilmesinde yaşanan süreçler yazılı ve 

izlenebilir olmalı,  akrabalık ilişkileri kullanılmamalı, verilen görevler layıkıyla 

yapılmalıdır. 

Kurumsal iletişimin kurumsallaşmaya katkılarına bakıldığında; kurumsal 

iletişim doğru zamanda,  doğru bilgi, doğru kişi tarafından doğru hedef kitleye doğru 

araçlar ile yapılmalıdır. Kurumsal iletişim ile firma eksiklerini, yanlışlarını, 

politikalarını hedef kitlesini rakiplerini sahip olduğu olanakları gözden geçirerek bu 

konularda yeni düzenlemeler ve düzeltmeler yapar. Kurumsal iletişim şirket vizyonunun 

gelişmesini sağlar, kurum çalışanları ve rakipleri ile aynı dili konuşması, aynı imajı 

vermesi ve kaliteyi sunması, personel motivasyonunu arttırarak işin koordinasyonunu 

sağlar.  Gereksiz bilgi kirliliğini ortadan kaldırır, çalışanların sorumluluk bilincini 

geliştirir. Aile içindeki hiyerarşiyi keserek yetkisiz kişilerin süreçlere karışmasını 

engeller ve firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Kurumsal iletişim, 

kurumsallaşmayı çalışır hale getirebilir, eksikleri görmeyi ve gelişmeyi sağlar. 

Kurumsallaşmak isteyen her firma kurumsal iletişimi kullanmak zorundadır, çünkü 

kurumsal iletişim bu süreçteki atılan her adımın gerekliliğidir 

Katılımcıların büyük çoğunluğu kurumsal iletişimin aile şirketlerinin 

kurumsallaşmasına katkıda bulunabileceğini belirterek başarılı aile şirketlerinde 

kurumsallaşmanın en çok katkı aldığı nokta iletişimdir demişlerdir. Kurumsal iletişim, 

kurumda çalışan kişi ve grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda 

gerçekleştirdikleri ileti alışverişidir, kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların 

çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile gerçekleşebilir.  Etkin 

yönetim etkin iletişimden geçer.  Hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında 

kurumların kendilerini yeni koşullara uyarlamaları da kurumsal iletişim ile sağlanabilir.  

Katılımcıların çalıştıkları şirkette kurumsallaşma ve kurumsal iletişime yönelik 

neler yapıldığı konusunda belirttiği hususlara bakıldığında kurumsallaşma yönünde 

önemli adımların atıldığını göstermektedir. Çalıştıkları şirkette; 

 Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. 

 Değişen konulara uyum için yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Gerektiği konularda dışarıdan profesyonel yardım alınmaktadır. 
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 Yeni fikir ve düşüncelerin oluşturulabilmesi ve hayata geçirilebilmesi 

için özgür bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. 

 Ulusal ve uluslararası standardize olmuş kalite yönetim sistemlerinin 

model olarak uygulanmaktadır.  

 Meslekte eğitim almış yetkinliği olan profesyonel personellerle iş 

hayatına devam etmeye gayret edilmektedir. 

 Çalışanların performansları ölçülmektedir, periyodik değerlendirme 

toplantılarının yapılmaktadır.  

 Medya ve sosyal ağlar kullanılmakta, iç ve dış müşteri anketleri 

yapılmaktadır. 

Kurumsallaşamayan şirketlerin ve özellikle aile şirketlerinin ömürlerinin kısa 

olduğu bilinmekte olup şirketlerin kurumsallaşma seviyeleri ile ilgili kabul görmüş ve 

kullanılan bir ölçek bulunmamaktadır.  Çalışmamız için hazırlanan görüşme formunda 

yer alan ifadeler katılımcıların kurumsallaşma ve kurumsallaşmaya yönelik görüşleri ile 

sınırlıdır. Çalışmamızın yapıldığı aile şirketinde çalışanların görüşleri doğrultusunda 

elde edilen sonuçlar belirtilmiş olup kurumsallaşma adına önemli adımların atıldığı göz 

önünde bulundurularak, aile şirketlerine aşağıda yer verilen önerilerde bulunulabilir; 

 Kurumsallaşmanın temelinde; kurumda sürekliliğin sağlanması için var 

olan değerlerin korunması ve yeni değerlerin kuruma uyumu yer 

almaktadır. 

 Şirketlerde kişilere göre iş ayarlanması yerine işe göre personel istihdam 

edilmesi,  yönetici ve çalışanlara sürekli eğitimler verilmesi, işinde 

uzman elemanlar yetiştirilmesinin kurumsallaşma için en gerekli unsurlar 

olduğu unutulmamalıdır. 

 Şirkette çalışanların görev dağılımları tam yapılmalı, tüm kural, talimat, 

prosedür, değer ve süreçler kişilerden bağımsız olmalı, aile ve şirketteki 

rollerin birbirine karışması önlenmelidir 

 Aile şirketleri değişime açık olmalı ve değişime direnmemeli, gerektiği 

durumlarda profesyonel kişilerden danışmanlık hizmeti almalı  

 Şirkette yükselme veya işe alım söz konusu olduğunda kesinlikle aile 

üyelerine öncelik tanınmamalı tamamen objektif ölçüler dikkate alınmalı  
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 Aile üyeleri ile diğer çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ağı 

kurulmalı, kurumsal iletişim sağlanmalı 

 Kurum içi ve durum dışı iletişim etkinlikleri arttırılmalı, yazılı/görsel 

tüm iletişim kanalları, medya ve sosyal iletişim kaynakları etkin 

kullanılmalı 

 İyi bir kurumsal iletişim sağlandığında şirket hedeflerine daha kolay 

ulaşılabileceği ve sürekliliğin sağlanabileceği unutulmamalı, özellikle 

şirketin kriz zamanlarında gerçekleştirilen etkin iletişim kurumsal 

yapının korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı bilinmelidir. 

  



 

89 

 

KAYNAKÇA 

Acar, S. (2014). Kurumsallaşmada Stratejik Yönetimin Rolü: Burdur İlindeki Aile 

İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Burdur: Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi. 

Ak, B. G. (2010). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın İşletme Başarısına Olan Etkileri: 

Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Örneği . Yüksek Lisans Tezi. Aydın: 

Adnan Menderes Üniversitesi. 

Akça, N. (2010). Aile İşletmelerinin Tanımı, Özellikleri ve Aile İşletmelerinde 

Kurumsallaşma, Denizli İlinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale 

Üniversitesi. 

Akhüseyinoğlu, A. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Yürütülmesinde 

Kurumsal İletişim Araçlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Aksaraylı, M. F. (2010). Kurumsal Bilgi Yönetiminin Kurumsal İletişim Araçlarına 

Etkisinin Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Altınkaynak, S. K.(2007). Küçük ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. 

Altıparmak, N. Ü.(2018). Kurumsal İletişim Yönetimi Çerçevesinde İletişim 

Uygulamaları: Konya Büyükşehir Belediyesi . Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk 

Üniversitesi. 

Arat, T. , & Uygun, E. (2018). Otel İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi 

(Konya’da Bir Araştırma) . Avrasya Uluslararası Araştırmalar  Dergisi, 6(14), 233-253. 

Arklan, Ü., & Taşdemir, E. (2010). Kurum İçi Halkla İlişkiler. Konya: Literatürk 

Yayınları. 

Ateş, Ö. (2005). Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik. Ankara: Ankara Sanayi Odası 

Yayını. 

Aydın, K. (2019). Halkla İlişkiler Uygulamalarının Kurum İmajına Etkisi: Bayrampaşa 

Belediyesi Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(1), 1-20. 

Bakırcı, A. (2007). Globalleşme Sürecinde Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinin 

Kurumsallaşması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Barbaros, S. (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Aile İşletmelerinin 

Kurumsallaşmasına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Yaşar Üniversitesi. 

Batı, B. (2010). Türkiye’de Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Uygulamaları. 

Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 



 

90 

 

Bilbil, E. (2008). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör 

Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İletişim Fakültesi Dergisi, 67-79. 

Büyükbaykal, G. (2005). Günümüzde Kurumsal Kimlik Olgusunun Yeri ve Önemi. 

İletişim Fakültesi Dergisi, 61-66. 

Canpolat, N. , Kısaç, A. , & Byashimov, G. (2013). Kurumsal İletişimde İki Stratejik 

Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Değerlendirme . Niğde Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 6(2), 259-274. 

Çağrı, N. Ç. (2018). İnşaat Sektöründeki Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Ailenin 

Kurumsallık Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. 

Çalışkan, G. (2016). Belediyelerde Kurumsal İletişimin Kurumsallaşmadaki Önemi, İzmir 

Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Yaşar Üniversitesi. 

Çalışkanel, S. Ş.(2018). Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma 

sorunları- Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri Üzerine Bir araştırma. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. 

Çekin, B. (2013). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Pembe Çantalı Kızın Hikayesi. 

İstanbul: Caretta Yayınevi. 

Çelik, A. (2016). İşletmelerde Kurum İçi İletişimin İşletme Verimliliği Üzerindeki 

Etkileri: Fimka Tekstil Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim 

Üniversitesi. 

Dilli, B. (2013). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Hesap Verebilirlik. Yüksek Lisans 

Tezi. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 

Doğan, C. (2016). Kurum İçi İletişim ve Çatışma Eğiliminin Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi: Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: 

Mersin Üniversitesi. 

Doğan, Ç. (2018). Kurumsal İç İletişim Perspektifinde Çalışma Ahlakı ve Kurumsal 

Sorunların Yönetimi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Doğan, R. (2014). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunları ve Bir Model Önerisi: 

(Adıyaman İlinde Bir Araştırma). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi. 

Dumanlı, M. (2018). Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Finansal 

Performans Analizi Vaka Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir 

Üniversitesi. 

Erdoğmuş, N. (2007). Aile İşletmeleri Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi. 

İstanbul: İGiAD Yayınları. 

Fındıkçı, İ. (2017). Aile Şirketleri. İstanbul: Alfa Yayınevi. 



 

91 

 

Gökçe, M. M. (2018). Sosyal Medyanın Kurumsal İletişim Aracı Olarak Kullanımı: 

Devlet İle Vakıf Üniversitelerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi. 

Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 

Gümüş, M. , & Öksüz, B. (2009). Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında 

İçsel İletişimin Rolü . Journal of Yasar University Dergisi, 4(16), 2637-2660. 

Gürcüoğlu, Y. (2017). Otel İşletmelerinde Kurumsal İletişim Rolü Üzerine Üst Düzey 

Yöneticilerle Bir Algı Çalışması . Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. 

Güven, S. (2016). Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik 

İlişkisi. Akdeniz İletişim Dergisi, 26, 133-154. 

Kabul, H. (2016). Kurumsal İletişimin EFQM Mutfak Mükemmellik Modeline Göre 

İncellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi. 

Kadıbeşegil, S. (2012). İtibar Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayıncılık. 

Kara, A. İ. (2014). Kurumsal Kültür, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmajın Kurumsal 

İtibar Üzerine Etkileri, Bir İşletme Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent 

Üniversitesi. 

Karakuş, C. (2010). Kurumsal İletişim Yönetiminde Halkla İlişkiler Ajanslarının Yeri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Karaman, A. (2017). Kurum İçi İletişimin Kurumsal Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir 

Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 

Karlöf, B. (1993). Çağdaş Yönetim Kavramları ve Kalkınma Modelleri. İstanbul: İnkılap 

Kitapevi. 

Karpuzoğlu, E. (2004). Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma. İstanbul: 

Hayat Yayınları. 

Karsak, B. (2016). Kurumsal İletişim. İstanbul: Beta Yayınevi. 

Kesken, R. (2011). Kurum Kültürü ve Örgütsel Sembolizm: Bir Uygulama. Yüksek 

Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi. 

Koçak, S. (2010). Kurumsal İletişim Çalışmalarının İtibar Yönetimine Katkısı. Doktora 

Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Yayınevi. 

Koçel, T. (2010). 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı(16-17 Nisan 2010). İstanbul: 

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. 

Kolay, M. (2014). Türkiye’de Aile Şirketlerinde Nepotizm: İstanbul Örneği. Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi. 



 

92 

 

Koyuncu, H. (2015). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci ve yönetimi Konya İlinde 

Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Konya: KTO Karatay Üniversitesi. 

Marangoz, M. (2016). Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar. İstanbul: Beta 

Yayınları. 

Mengü, S. (2015). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar. İstanbul: Derin Yayınları. 

Meşe, B. (2005). Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması. Yüksek Lisans Tezi. Gebze: Gebze 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 

Özalp, Ş. (1971). Küçük İşletmeler. Ankara: EİTİA Yayınları. 

Özcan, B. A. (2014). Kurumsal İletişim Yönetimi Çerçevesinde İletişim Etkinlikleri ve 

Uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Uygulama Örneği. Yüksek Lisans 

Tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. 

Özer, M. (2017). Kobi Aile İşletmelerinde Aile Anayasası Uygulamaları ve Bir 

Adaptasyon Tasarımı Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Yaşar Üniversitesi. 

Özuysal, H. D. (2006). Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında Aile Anayasasının Önemi. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Peltekoğlu, F. (1993). Kurum İçi İletişim ve Kurum İmajına Katkısı. Marmara İletişim 

Dergisi, 2, 203-210. 

Sadri, S. (2013). Aile Şirketlerinin Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir 

Üniversitesi. 

Saruhan, Ş., & Yıldız, M. (2017). Çağdaş Yönetim Bilimi. İstanbul: Beta Yayınları. 

Silen, D. (2015). Kurumsal İletişimde Yeni bir Platform Olarak Sosyal Medya Kullanımı: 

Üniversitelere Yönelik Bir Kurumsal İletişim Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 

Kadir Has Üniversitesi. 

Solmaz, B. (2004). Söylentilerin Kurumsal İletişim Açısından Değerlendirilmesi ve Bir 

Uygulama Örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 3(3), 120-

127. 

Sönmez, Y. (2017). Aile Şirketlerinde Kazananlar Kaybedenler. İstanbul: AZ Kitap 

Yayınevi. 

Şahindal, E. (2014). Kız Çocuklarının Gözünde Aile Şirketinde Çalışmak: Bir Alan 

Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çağ Üniversitesi. 

Tarakçı, H. N. (2012). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Dergiler: Selçuk Bakış 

Dergisi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 

Tekeli, M.(2018). Kurumsal İletişim, Kurum Kültürüne Etkisi: Konya Odalar Örneği. 

Yüksek Lisans Tezi. Konya: KTO Karatay Üniversitesi. 



 

93 

 

Tekin, P. (2015). Kurum İçi İletişimin Kurum Kültürüne Etkisi: Bir Kamu Kurumu 

Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. 

Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe Sözlük. Ankara. 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. (2011). Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile 

Şirketleri Yönetim Rehberi. İstanbul: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları. 

Ural, Z. G. (2013). Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Açısından 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul 

Kültür Üniversitesi. 

Uzoğlu, S. (2001). Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj. Kurgu Dergisi, 

18, 337-353. 

Vidinli, M. (2017). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Önemi: Safranbolu 

Konaklama İşletmeleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Karabük: Karabük Üniversitesi. 

Vural, Z. , & Bat, M. (2008). Kurum Kültürü Analizi: Reklam Hizmet Ajansına Yönelik 

Bir Araştırma . Selçuk İletişim Dergisi, 5(2), 35-60. 

Vural, Z. , & Erkan, M. (2018). Kurumsal İmajın Güçlendirmesinde Kurumsal Kimliğin 

Rolü . Sdü İfade Dergisi, 9-39. 

Vural, Z., & Bat, M. (2015). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Yargıcı, E. (2010). Kurumsal İletişim Yönetiminde Örgütlenme : Astra Zeneca Örneği. 

Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. 

Yaşa, E. (2006). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Mersin İli Aile şirketlerinin 

Kurumsallaşma Konusundaki Tutumlarını ve Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir 

Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çağ Üniversitesi. 

Yıldız, Z. B. (2014). Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Ankara İlinde Bir Uygulama. 

Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi. 

 

 

  

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA İLE DIŞ KAPAK ARASINDA BİR BOŞ SAYFA BIRAKILACAKTIR. 


