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ÖNSÖZ 

Mezuniyet Projesi çalışmasında Türkiye‟nin ikinci büyük havalimanına olan 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını kurumsal iletişim faaliyetleri bakımından 

irdeledim. On yıl kadar kısa sürede yapmış olduğu çalışmalar ile bugünkü konumuna 

gelmek için geçirdiği süreçleri kısaca özetledim.  

Bu çalışmayı hazırlarken geçirdiğim süreçte benden yardımlarını esirgemeyen, 

değerli zamanını ve bilgilerini, kaynaklarını benimle paylaşan desteğini her zaman 

hissettiğim mezuniyet proje danışmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Şenay Görkem‟e emeği 

ve yönlendirmelerinden ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZ 

KURUMSAL ĠLETĠġĠMĠN FAALĠYETLERĠ: ĠSTANBUL SABĠHA 

GÖKÇEN HAVALĠMANI 

Mihrican İyigüllü Aydöner 

Mezuniyet Projesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şenay Görkem  

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Günümüzde kurumlar, kurumsal iletişim faaliyetlerini sürdürürken öncelikle 

hedef kitle olmak üzere birlikte çalıştığı bütün partnerlerine şeffaf ve açık olma ilkesi ile 

bir yönetme anlayışı benimsemektedir. Geleneksel pazarlama stratejilerinin yanında 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya araçları da kullanılmaktadır. 

Türkiye‟nin en önemli markalarından biri ve dünyanın sıralamada on ikinci havalimanı 

olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pazarlama ve yönetim anlayışının en önemli 

konularından biri kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kurum içinde başarısını 

göstermektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kurumsal iletişim felsefesinde 

benimsediği insanların duygularına dokunma anlayışını son derece etkin kullanmıştır. 

Kurumsal iletişim faaliyetlerini doğru yerde doğru zamanda doğru insanlarla 

geliştirmesi gelmiş olduğu bu konuma yerleşmesine sebep olmaktadır. 

 

 

 

Anahtar Sözcükler: Kurumsal İletişim, kurumsal kimlik, ortak hareket noktaları 
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ABSTRACT 

ACTIVITIES OF CORPORATE COMMUNICATION: ISTANABUL 

SABĠHA GÖKÇEN AIRPORT 

 
Mihrican İyigüllü Aydöner  

Master  

Department of Public Relations and Publicity  

Marketing Communication 

Thesis Advisor: Asst. Prof. Şenay Görkem  

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

 

Today, while maintaining corporate communication activities, corporations 

adopt a management approach with the principle of being transparent, open and fast for 

all stakeholders, especially the target audience. In addition to traditional marketing 

strategies, social media tools are used with the development of technology. one of 

Turkey's most important brands in the world ranking and the twelfth biggest airport, 

Istanbul Sabiha Gökçen International Airport is one of the most important issues of 

marketing and corporate communications activities of the management approach, shows 

the success of the institution. ISG Airport has used the understanding of touching the 

emotions of the people it has adopted in its corporate communication philosophy very 

effectively. The development of corporate communication activities with the right 

people at the right place at the right time causes it to settle in this location. 
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BÖLÜM 1.GĠRĠġ 

Günümüzün toplumsal koşullarında kurumların geleceğini hissedarlar, 

yatırımcılar, tüketiciler, müşteriler, kurumun olmazsa olmazı çalışanların bakış açıları 

belirler. Bu bakış açıları kurumsal iletişim uzmanlarının yürüttükleri faaliyetler ile 

kurumu ve hedef kitleyi ortak paydada bir araya getirmektedir.  

Birçok kurum kendi bünyesinde oluşturdukları kurumsal iletişim departmanı ile 

stratejilerini belirlerken diğer kurumlar dışardan hizmet sağlayarak kurumsal iletişim 

stratejilerini oluşturmaktadır. Ancak her iki durumun avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır.  

Kurumsal iletişim uzmanlarının asli görevi stratejik hedef yani kurumun itibarını 

oluşturmak, sürdürmek, geliştirmek ve korumaktır. Kurum içeresinde oluşturulan 

kurumsal iletişim departmanı kurum içi iletişim konusunda daha kolay örgütlenirken 

belirlemiş oldukları hedeflerin gerçekleşmesi esnasında körlük yaşayabilirler. Öte 

taraftan dışarıdan alınan bu hizmetlerin kurum içi iletişim konusunda yetersiz kalacağı 

noktalar olacaktır.  

Günümüz dünyasında 'İletişim Çalışmaları' artık asıl sermaye gücü haline 

gelmiştir. Günümüzde parayla üretim aletleri satın alabilir, tesisler kurabilir, işgücü 

yaratabilirsiniz. Ama parayla ilişkiler ağını meydana getirmek, iç ve dış paydaşların, 

müşterilerin sevgisini ve güvenini kazanmak mümkün değildir. Buradan yola çıkarak, 

günümüz dünyasında, kurumlarda iletişimin oldukça hayati bir önem taşıdığını 

söylemek mümkündür. 

 Kurumlar açısından böylesi hayati olan iletişim çalışmalarının, plansız ve 

programsız yürütülmesi düşünülemez. Kurumların hedeflerine ulaşabilmeleri için 

yürüttüğü faaliyetlerinin tamamı, halkla ilişkilerde önemli bir yer edinmiş 'Kurumsal 

İletişimdir'. 

1.1.Problem 

  Kurumsal İletişim kurumun strateji hedef ve politikalarına ulaşmak için 

belirlediği iletişim çalışmalarıdır. Kurum bu çalışmalar ile gerek iç müşteri gerekse dış 

müşteri ilişkilerin nasıl yürütmesi gerektiğini belirlenen stratejiler ile ifade etmektedir. 

Bu ilişkileri yürütürken kurumsal iletişimin gereklilikleri doğrultusunda 

gerçekleştirmelidir.  
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Bir kurumun vazgeçilmez unsurlarından biri iletişim geri bildirimlerini iyi 

değerlendirilerek ve oluşabilecek bir krizi önleyebilecek bir öngörüye sahip 

olabilmektir. Bu öngörü olası bir problemin önceden belirlenmiş stratejiler ile gerekli 

adımları atarak yönetilmesini sağlamalıdır.   

Kurumsal iletişim departmanı bu süreçte kurumun sürdürebilirliğini ve itibarını 

göz önünde tutarak stratejilerini belirlemelidir. Gerek yönetimsel iletişim gerek 

pazarlama iletişimi ve gerekse de örgütsel iletişim faaliyetleri kurumsal iletişim 

departmanın sorumlulukları içeresinde yer almaktadır. 

  Bu proje; Türkiye‟nin ikinci büyük ve Dünya‟nın on ikinci büyük havalimanı 

olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kurumsal iletişim yöntemleri, tarihsel süreci 

ve kuruma olan katkıları gibi konular incelenecektir. 

1.2.AraĢtırmanın Amacı 

Kurumsal iletişim kurumun devamlılığını ve sürdürülebilirliğini saylamak amacı 

ile iç ve dış müşteriler ile iletişimi sağlar. Başarılı bir kurumsal iletişim belirlenen 

kurum stratejileri doğrultusunda düzenlenmeli ve etkin bir şekilde yürütülmelidir. 

Kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen dört amacı bulunmaktadır: 

1. Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetleri düzenlemek, 

2. Kurum kimliği oluşturmak ve ikna stratejileri belirlemek,  

3. Hedef kitle ile iki yönlü iletişim kurmak  

4. Örgütsel iletişimi iyi kullanarak kurum ilişkilerini bütünleştirmek  

Bu araştırmanın amacı küreselleşen dünyada kurumların kendilerini oluşabilecek 

değişimler konusunda nasıl hazırladığı hakkında cevaplar aramaktadır. 

1.3.AraĢtırmanın Önemi 

Çalışma, kurumsal iletişim faaliyetlerinin havacılık sektörü örnekleminde 

araştırılması bakımından önemlidir. Daha önce havacılık sektöründe bu yaklaşımla bir 
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araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle çalışmanın havacılık sektöründe kurumsal iletişim 

faaliyetleri bakımından da yeni araştırmalara bir örnek olacağı düşünülmektedir. 

1.4. AraĢtırmanın Varsayımları 

Sabiha Gökçen Havalimanı uygulamaları ile ilgili veriler Havalimanı İnsan 

Kaynakları departmanından, Türkiye‟de yazılı basında çıkan haberler ve internet 

sitelerinden, Uluslararası internet sitelerinden elde edilmiş ve betimlenmiştir. Alınan ve 

kaynaklardan ulaşılan belgelerin, dürüstlük ilkesi içerisinde hazırlandığı ve işletme 

tarafından sağlandığı varsayımını temel almaktadır.  Hem literatür taramasında ulaşılan 

kaynakların hem de temin edilen belge ve bilgileri sağlayanların kurumsal iletişim ve alt 

boyutlarının kuruma etkilerini değerlendirebilecek yeterlilikte ve derinlikte oldukları 

varsayılmıştır. 

1.5. AraĢtırmanın Sınırlıkları 

Bu proje çalışması; havacılık sektöründe İstanbul‟da faaliyet gösteren 

havalimanı işletmelerinden birisi olan, son yıllarda gösterdiği performans ile öne 

çıkarak yerli  ve yabancı yolculara hizmet veren, yolcu sayısı itibariyle 2019 yılında 

Türkiye ikincisi ve Avrupa‟da on ikinci sırada bulunan İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı‟nın kurumsal iletişim faaliyetleri ile sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2.LĠTERATÜR 

2.1. Kurumsal ĠletiĢimin Tarihçesi  

        İletişim çalışmalarının tarihi geleneksel retorik çalışmalarına kadar götürülebilse 

de modern anlamda kurumsal iletişimin tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar 

uzanmaktadır. Ancak, bu dönemde yapılan çalışmalar iletişim alanında çalışan 

akademisyenlerden ziyade örgütsel psikoloji, örgütsel davranış, yönetim ve 

organizasyon çalışan akademisyenlerce yapılmıştır (Redding & Tompkins, 1988). Bu 

yüzyılın ilk yarısında yapılan araştırmalar, iletişim becerileri, yönetimin etkinliği ve ast-

üst ilişkileri gibi konulara değinmiştir (Richetto, 1977).  

      Ancak, 1950‟lerin sonrasında, „ticaret ve endüstriyel iletişim‟ başlığı altında 

kurumsal iletişimin potansiyel bir özerk alan olması yönünde adımlar atılmış olmakla 

birlikte, yapılan araştırmalar genellikle farklı alanlardan akademisyenler tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Ruben & Stewart, 2005). 

      Bu dönemde yapılan çalışmaların konusu bilgi akışı, network analizi, kurum iklimi 

analizi, mesaj içeriği ve sistem teorisinin kurumlara adaptasyonu olmuştur (Goldhaber, 

Porter, Yates & Lesniak, 1978; Redding & Tompkins, 1988; Richetto, 1977). Bu 

dönemde kurumsal iletişim alanında yapılan çalışmaların teorik altyapısı, geleneksel 

retorik teorisi, kitle iletişim, insan ilişkileri ve yönetim ile organizasyon teorisi olmak 

üzeredört kaynak üzerinde kurulmuştur. 

2.2.Kurumsal ĠletiĢim Kavramı 

Kurumsal iletişim genel bir tanım ile iç ve dış müşterileri ile yürüttükleri 

faaliyetlerine denir. Halkla ilişkiler, basınla ilişkiler, sponsorluk faaliyetleri, kurum 

reklamları, itibar yönetimi, kurum içi iletişim uygulamaları, kurumsal iletişimin alanına 

girmektedir (Karsak, Banu. 2016, s. 13-14.).  
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Bir kurumun hedef kitlesine yönelik hazırladıkları bütün iletişim faaliyetleri, 

kurumsal iletişim olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan iletişim faaliyetinin her bir 

öğesi, kurum kimliğini ifade etmeli ve vurgulamalıdır (Kaya, Bayram. 2003, s.383.) 

2.2.1. Kurumsal ĠletiĢim Tanımı ve Kapsamı 

Kurumsal iletişim birçok tanıma sahip olmasıyla birlikte en sade tanımı ile 

kurumların belirlemiş olduğu politikaları ve hedefleri göz önünde tutarak bütün iletişim 

süreçlerinin ortak bir strateji ile yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımı ile 

sürdürebilirliği kurumun performansı ve verimliliği arttırılması öte taraftan itibarına 

yönelik yapılan bütün faaliyetleri kapsayan bir iletişim disiplinidir.  (Kadıbeşegil, Şimdi 

Stratejik İletişim Zamanı, 2012, s. 159)  

Kurum çalışanlarının bilgi edinebilmesi için sağladığı iç iletişim ve dış 

müşteriler arasında iletişim biçimi ve anlayışı ile iletişimde kullanılan kanalları 

belirlemede büyük öneme sahiptir. “Goodman‟a göre ise kurumsal iletişim; yatırımcı, 

medya ve hükümetle ilişkilerini iyi geliştirilen, kriz ve itibar yönetimi iyi kullanan, 

çalışanlar ile pazarlama ve örgütsel iletişimi sayesinde kurumsal marka ve kimliğini 

benimseyen, bunun yanında reklamı kapsayan geniş bir alanı ifade etmektedir.” (Akıncı 

Vural & Bat, 2013, s. 26) 

 2.2.2. Kurumsal ĠletiĢimin Amaçları 

Kurumlar açısından hayati bir önem taşıyan kurumsal iletişim, kurumun sağlıklı 

bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için tüm paydaşları birbirine bağlayan iletişim 

şekillerine ihtiyaç duymaktadır. İşlerin doğru bir yöntemle organize edilmesi, çalışanlar 

ve birimler arasındaki ahenk, kurumsal kimliğin benimsetilmesi, kurum imajının 

yaratılması, sağlıklı bir şekilde işlemesi ve kurumsal başarı, ancak doğru bir şekilde 

işleyen kurumsal iletişime bağlıdır.   

İletişimin doğru bir şekilde sağlanmadığı durumlarda, kurumların işleyişlerinde 

problemler yaşanabilmektedir. Koordinasyonun düzgün işlemesi, iletişim kanallarının 

doğru çalışmasına bağlıdır. Çalışanlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve uyum da 

yine bu işleyişle doğru orantılıdır. Kurumdaki çalışanlar kendilerinden beklenen 

görevleri kurumsal iletişim vasıtasıyla öğrendikleri gibi, yöneticiler de kurumda 
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meydana gelen aksama ve problemleri bu sayede öğrenirler (Eskiyörük, Diğdem. 2015, 

s.75-76). 

Kurumsal iletişim, çalışanların ve tüm birimlerin bir ahenk içeresinde ve 

eşgüdümlü biçimde işleyişini sağlayan ve çalışanları ile kurum arasında oluşturulan bağ 

temel yönetimsel bir araçtır (Tutar, Hasan. Örgütsel İletişim, 2009, s.23). 

Bununla, kurumun bağlı olduğu tüm paydaşları üzerinde olumlu itibar 

oluşturmak ve itibarın devamını sağlamak için tüm iletişimlerin etkin biçimde 

koordinasyonunu içeren bir yönetim fonksiyonunu gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 

(Cornelissen, Joep. 2004, s.23.)  Bu açıdan bakıldığı zaman, kurumsal iletişimin amacı; 

kurumsal ilişkilerin belirli bir düzende gerçekleşmesi, böylece kurumsal hedeflerle 

bireysel hedef arasında bilinçli bir dengenin kurulmasıdır (Gürgen, Haluk, 1997, s.33).    

2.2.3.Kurumsal ĠletiĢimin Önemi  

İçinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli özelliği; iletişimde ve 

teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimdir. Kurumların başarılı olabilmeleri için değişime 

ayak uydurmaları gerekmektedir. Yönetim kademesinin, çalışanlarla kurduğu iletişimin 

sağlıklı ve kaliteli olması, dolayısıyla çalışanların kuruma duydukları bağlılık da bu 

değişime uyum sağlamakla gerçekleşmektedir. Çalışanların kurum içerisindeki 

davranışlarını şekillendiren, ortak paydada buluşmalarını sağlayan kavram, kurum 

kültürüdür. Etkin bir iç iletişimi benimsemiş olan kurum kültürü, kurum içi iletişim 

memnuniyetine ve kurumsal bağlılığa da etki etmekte, kurumsal iletişimin belirleyicisi 

konumunda bulunmaktadır. Kurumların dış paydaşlarla veya kamuoyuyla olan 

ilişkilerinin sağlıklı olmasında kurum içindeki iletişim yapısı da rol oynamaktadır (Balta 

Peltekoğlu, Filiz., 2016, s.201-202.)  

Kurumsal iletişim, karar alma mekanizmasının çalışması esnasında ihtiyaç 

duyulan bilgiyi elde etme olanağı sağladığı için önemlidir. Yöneticiler, aldıkları 

kararları çalışanlarına bildirme ve eyleme geçirme esnasında kurumsal iletişime ihtiyaç 

duyarlar. Hayata geçirilen kurumsal iletişim faaliyetleri, motivasyonu olumlu yönde 

etkilediği için, çalışanların iş tatmini, bağlılık ve performansını da yükseltmektedir. Bu 
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sayede çatışma ve baskılar azaltılarak ortadan kaldırılır, istikrar ve iş birliği ortamı inşa 

edilir (Eskiyörük, Diğdem, 2015).  

Kurumsal iletişim, kurumdaki tüm ögelerin, belirlenen amaçlar doğrultusunda 

etkileşimde bulunmasını sağlamakta, böylece kurumsal bütünlüğün gerçekleşmesinde 

önemli bir işlev görmektedir. Bir kurum, çevresi üzerinde etkide bulunmak istiyorsa; iç 

ve dış kitleler ile ilişkiler oluşturabilmek için tümleşik bir iletişim, tutarlı mesajlar ve 

içerikler ile iletişim gerçekleştirmelidir.  

2.2.4. Kurumsal ĠletiĢimin Özellikleri  

İletişim kavramının sahip olduğu özelliklerle, kurumsal iletişime ait özellikler 

benzerlik göstermekle birlikte, her biri kendine has unsurları da barındırmaktadır. 

Kurumsal iletişim kavramı, bağlı bulunulan kuruma ait özelliklere göre farklılaşmakla 

birlikte şu özellikleri taşımaktadır:  

- Kurumsal iletişim, kurumları durağan bir yapıdan kurtararak onlara canlı bir 

nitelik kazandırır. Kurumsal iletişim sayesinde, kurumun birimleri birbirine bağlanarak, 

arada kurulan iletişim yapısı sayesinde işlevsellik oluşturulur. Kurumda denge ve 

bütünsellik sağlanır.  

- Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş olan kişiler arasında 

kurulmuş olan ilişkiler toplamı, kurumsal iletişimi meydana getirmektedir. 

 - Kurumsal iletişim, kuruma ait amaçların gerçekleştirilmesi ve kurumun 

işleyişinin sağlanmasıyla alakalıdır. Kurumla alakalı olan tüm konular çevresinde 

gerçekleştirilen iletişim türleri, kurumsal iletişim kavramı içerisinde yer almaktadır. 

- Teknolojik ve toplumsal gelişmeler ekseninde, kurumlar da sürekli bir değişim 

içinde yer alan, dinamik bir yapıdadırlar. Kurumsal iletişim, kurumların bu değişime 

ayak uydurmasının yolunu açmaktadır.  

- Kurumların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelerine, kurumsal iletişim 

yardımcı olmaktadır.  
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- Kurumsal iletişim, kurumların varlıklarını ortaya koyma ve sürdürmelerine, 

gelişmelerine yardımcı olurken, kendisi de bu değişimden etkilenmekte, 

şekillenmektedir. Her kurum, sahip olduğu kurumsal iletişim yöntemlerine kendi 

yapısal özellikleri çerçevesinde şekil vermeye çalışmaktadır (Aziz & Ülkü, 2017, s. 57-

59). 

2.3. Kurumsal ĠletiĢim BileĢenleri 

Kurumsal iletişimde kurum iç ve dış iletişimi yönetmek adına değişen hedef 

kitlelere yönelik farklı iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. Van Riel'in önermiş olduğu 

kurumsal iletişim bileşenleri üç başlık altında toplamıştır.  Bu başlıklar yönetişimsel 

iletişim, örgütsel iletişim ve pazarlama iletişimi olup aşağıda ki kısımda söz 

edilmektedir. 

1-YönetiĢimsel iletiĢim; Önceden belirlenmiş olan amaçların, hedeflerin etkili 

ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi için bir yön vererek koordine etmeye yönetim 

denir. Yönetim yönetme eylemidir. Yönetim iletişimi ise kurum içinde ortak bir 

paydada buluşarak her bir departmanın belirlediği strateji, plan ve taktikleri belirli bir 

tutum ve davranışla benimseyip hareket etme anlamına gelmektedir.  

Yönetim, bu yolda çalışanları yetkinliklerine göre yetkilendirmek ve motive 

etmeyi kapsamaktadır. Yöneticilerin en önemli rollerinden biri iç ve dış müşterilerde 

kuruma karşı güven yaratılmasını pekiştirmektedir. 

 "Küreselleşme ile birlikte artan rekabet dolayısıyla ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçların geleneksel kalan iletişim yöntem ve araçlarından ziyade yenilikçi ve 

sürdürülebilir bir yöntem ile yönetilmesi önem kazanmaktadır." (Güngören , 2010, s. 

43). Yönetsel iletişimde kalite, kurum içerisinde oluşturulan kalite bilincinin ki bu bilinç 

müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yapılan araştırmalar sonrasın doğru bir şekilde 

anlaşıldığında ve tüm bu koşulları sağlayacak iletişim yöntemlerinin belirlenmesinin 

altını çizmektedir. (Kadıbeşegil, Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, 2012, s. 168).  

Yönetişimsel iletişim uygulama sürecinde bütün paydaşların güvenini kazanmak 

ve ortak bir anlayış sağlamak açısından sadece üst yöneticileri değil aynı zamanda orta 

ve alt yöneticileri de kapsayan bir unsurdur.  
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2-Örgütsel ĠletiĢim; Kurumun amaçlarını ve hedeflerini yerine getirmek üzere 

koordineli olarak yürütülen organizasyondaki planlı tüm iletişim akışı ve süreçlerini 

kapsamaktadır. Kurum içi iletişime ek olarak halkla ilişkiler, kamuyla ilişkiler, yatırımcı 

ilişkileri, reklamcılık gibi birbirinden farklı iletişim araçları ortak noktada 

birleşmektedir. 

Örgüt içi iletişimde tüm iç ve iç müşterilerin birbirleri ile olan iletişimleri yanı 

sıra dış müşteriler ile olan iletişimde ele alınmaktadır. Bu iletişimin yasalara uyum, 

siyasal ve ekonomik açıdan belirlenmiş koşulları olmalıdır. Dış müşteriler ile olan 

iletişim ki bunlar zaman zaman devlet kurumları, tüketiciler ve ilgili diğer kurumlar 

olabilir standart bir iletişime sahip olmalıdır.  

Örgüt standart iletişimlerini belirli aralıklarda belirli iletişim kanallarını 

kullanarak hedeflenen kurum ve müşterilere bilgi aktarımı gerçekleşir. Belirli sıklıklarla 

bu bilgi aktarımları iç müşteriler için de yapılmalıdır.  (Erdoğan, 2006, s. 285). 

 

3-Pazarlama ĠletiĢimi; Bir ürün ya da hizmetin tüketici ya da kurum tarafından 

fark edilmesini sağlayacak, alım sürecini etkileyecek yönlendirmeler ve eylemler 

anlatılmaktadır. 

Tutundurma, satış çabaları, promosyon, ürün gibi kavramlardan tüketicilere algı 

oluşmasını sağlayan süreçtir. "Tüketicide algı oluşmasını sağlayan kavramlar 

promosyon, satış çabası ve tutundurmadır. Bu kavramdan yola çıkarak pazarlama hem 

şirket hem de son kullanıcıların taleplerinin hizmet ya da mal boyutunda, uygun 

fiyatlandırma ve reklamasyon ile gerekli kurum ya da kişilere ulaştırılma prosesidir. " 

(Kotler, 2015).  

Pazarlama İletişimi genel iletişim modeli içerisinde incelenir. Kaynaktan mesaj 

kanal yoluyla alıcılara iletilir. Tüketicilerin algıları etkilenmeye çalışılmaktadır. Müşteri 

sadakati oluşmasına çaba harcanmaktadır. Bu nedenle algı oluşturma ya da algı 

değiştirme süreci olarak da bahsedebiliriz. 

Tüketicinin deneyim ve davranışları bu süreçte çok iyi analiz edilerek mesajlar 

bu analize göre verilmelidir. Pazarlama iletişiminde temel hedef, yapılan araştırma 

sonuçlarına göre müşteri analizlerinin doğru okunması ve bunun sonucu olaraktan satış 

artışlarının gelmesi beklenmektedir. (Akıncı Vural & Bat, 2013, s. 40).  
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2.4. Kurumsal ĠletiĢimle Ġlgili Alanlar 

Kurumsal iletişim birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlı, halkla ilişkiler, 

kurumsal tasarım, kurumsal kültür, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal marka, 

kurumsal itibar gibi iletişim kavramları ile etkileşim içindedir. Etkileşime girdiği bu 

alanlar olumlu etkilerle kurumu güçlendirebileceği gibi olumsuz etkilerle kurumu 

zayıflatabilir. Bu sebeple bu alanlar derinlemesine incelenmelidir.  

2.4.1. Halkla ĠliĢkiler 

Halkla ilişkiler kavramı ile kurumsal iletişim kavramı birbiri ile birçok kişi 

tarafından karıştırılır. Aslında bu iki kavram iç içe geçmiştir. Birçok kurumda halkla 

ilişkiler faaliyetleri kurumsal iletişim departmanı içinde yürütülmektedir. Halkla 

ilişkilerin, akademisyenler tarafından belirlenen birçok tanımı olmasına rağmen özetle 

iki yönlü karşılıklı yarar sağlayan iletişime dayanan kamuoyunu etkilemeye yönelik bir 

süreçtir.  

Nitekim halkla ilişkilerin babası olarak anılan Ivy Lee, uygulamaları için 

publicity deyimini kullanmış ancak 1920‟lerden sonra yaptığı işi public relations olarak 

tanımlamıştır. İnsanlık tarihi kadar eski olan halkla ilişkiler disiplinin kurumlar, 

kuruluşlar/örgütler ve işletmeler açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

iletişimi yönetmek olarak açıkladığımız özünü koruyacağı ve yaşanan değişimlere uyum 

sağlayarak varlığını sürdüreceği söylenebilir. Kuşkusuz bu iletişimin gücünden 

işletmeler, kamu kurumları, kuruluş ve örgütler de yararlanmaktadır. Hatta kimi zaman 

örgütlerin ya da kurumların kendileri de daha kapsamlı amaçlar için halkla ilişkiler 

kanalı haline dönüşmektedir ( Balta Peltekoğlu , 2016, s. 13). 

Kurumsal işletmelerde halkla ilişkiler, yönetime bağlı bir departman olarak 

faaliyet göstermektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde halkla 

ilişkiler yönetim ile birlikte çalışmalıdır. Yönetimin alacağı kararlarda söz sahibi 

olmalıdır. Hatta gerekli yerlerde alınan karar ve hedefleri açıklama hakkına sahiptir. 

Kurumun, iç ve dış müşterileri ile gerçekleştirdiği organizasyonlar, kurum çalışanlara 

ve paydaşlara bildirilmesi, son derece şeffaf ve açıklık ilkeleri ile karşılıklı güven 

ortamının oluşturulması sorumluluk alanlarındandır. 
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2.4.2. Kurumsal Tasarım 

Kurumsal tasarımı bir kurumun kıyafetine benzetmek mümkündür. Kurumsal 

tasarım kurumu görsel simgelerle anlatmaktadır. Kurumun ismi sloganı veya sloganları 

son derece özgün olmalı, tipografisi, logosu, amblemi, ve renkleri içeriksel anlam 

taşımalıdır. Ürün tasarımı fonksiyonel olmalı, reklam ve yayın tasarımları kolay 

algılanacak şekilde düzenlenmelidir. Araç tasarımları, ambalaj tasarımları, promosyon 

tasarımları, kurumu ürün ya da hizmeti anlatabilir olmalıdır.  

2.4.3. Kurumsal Kültür 

Kurum kültürü kurum içerisinde personelin belli zaman içerisinde geliştirdikleri 

gelenekler, ortak değerler, normlar ve öngörülerden oluşmaktadır. Kurumun misyon, 

vizyonu, yapısı ve sistemi, kurumda ortak bir dilin kullanılması birliğin oluşmasını 

sağlamaktadır. Güçlü bir kurum kültürü, yazılı kurallar ya da yönetim otoritesi 

olmaksızın olumlu kurum iklimi ortamda aktif ve güçlü insan ilişkileri oluşmasında 

fayda sağlamaktadır. 

Kurum kültürünün doğru ve olumlu biçimde benimsetilmesi, aktarılması 

sonucunda kurumlarından memnun olan çalışanlar doğrudan tanıtım aracı olarak 

kurumsal imaj ve itibarın oluşmasına katkı sağlayacaktır. (Karsak, 2015, s. 34) 

Kurum kültüründeki farklılıklar dört sınıflandırma başlığında toparlanabilir 

(Fidan, 2017, s. 57): 

1. Güç Kültürü: Merkezi güce odaklı olup, böl ve yönet taktiği ile işleyen bir 

kültürdür. Hiyerarşi ile yönetilen sisteme dayanmaktadır. Çalışanlar ödüllendirilerek ve 

cezalandırılarak güçlü bir lider ile motive edilir. 

2. Rol Kültürü: Statü ve verilen roller önemlidir. Bürokratik, hiyerarşik 

kuralların baskın olduğu yönetici kaprislerinin minimize edildiği, ceza ve ödül ile 

sonuca ulaşan kültür modelidir, 

3. Görev Kültürü: Bu kültürde ortak kararla belirlenen hedefe, iş birliği ile 

ulaşılması esastır. Katılanların kendini disipline ettiği başarı ölçütünün, işin en iyi 

şekilde bitirilmesi olduğu esnek bir kültürdür, 

4. Kişi Kültürü: Bireysel kimlik hâkimiyeti vardır ve bireyler ihtiyaçlarını 

karşılamak ve desteklemek için kurumu kullanırlar. 
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Kurumda ortak anlayış ve paylaşılan değerlerden oluşan kültürün işleyişinin 

devam ettirilmesi, çalışanların kurumu daha iyi tanımalarının, uyum sağlamalarının 

sağlanması, çalışanları beklentilerine göre kurumsal iletişim araç ve yöntemleri ile 

bilgilendirmek kurumsal iletişim uzmanlarının görevidir. 

 Bu yöntemlerden kısaca bahsetmek gerekirse başta güven ortamı oluşturarak 

samimi ve içten iletişim sağlanmalıdır. Ödül sisteminde yenilikçi fikirleri canlı tutarak 

memnuniyet ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturulmalıdır. Böylece problemsiz iş ortamı ile 

devamlılık sağlanabilir. 

2.4.4. Kurumsal Kimlik 

Kurumsal kimlik kurumun kendini halka tanıtma için gerçek kişiliğini yansıttığı 

bir kartvizit olarak tanımlanabilmektedir. “Kurumu diğer kurumlardan farklılaştıran 

kişiliği ile ilgili bilgiler veren göstergeler olarak adlandırılmaktadır.” ( Balta Peltekoğlu 

, 2016, s. 538). Buna göre kurum kimliği; kurum felsefesi, kurumsal davranış, görsel 

kimlik gibi sembollerden oluşmaktadır. 

Kurum felsefesi yönetimin davranış, stratejileri ve politikasını etkilemektedir. 

Bu davranışlar kurumda çalışanların tepki ve karalarını belirlemektedir. Bu doğrultuda 

kurumsal kimlik bütün hedef kitle üzerinde bir etki ve izlenim yaratması görsel aralar 

ile mümkün olabilmektedir. 

Görsel kimlik, kurumsal kimliğin bir boyutunu oluşturmaktadır. Bir görsel 

kimliğin özünü, logo, kuruluş rengi, yazı karakterleri belirler. Yapılacak tüm dizayn 

çalışmaları bu öğeler üzerinde yoğunlaşır (Karsak, Kurumsal İletişim, 2016, s. 58-60). 

2.4.5. Kurumsal Ġmaj  

Kurumun kuruluşunda belirlediği politikaları hedef kitlelerine anlatmak istediği 

imajın genel izlenimidir. Anlatılmak istenilen imajın, kalite, yönetim anlayışı, iletişim 

çabaları, müşteri ilişkileri, fiyatlandırma politikası, medya yansımaları gibi alanları 

kapsamaktadır. (Erciş, 2011, s. 46). 

Kurum imajı oluşumu için dört unsur gereklidir (Dal, 2016, s. 131): 

1.Altyapı kurmak: Kurumun gerçek özelliklerinin yansıtılması, dürüstçe 

oluşturulan alt yapı sonrasındaki faaliyetler için temel olacaktır. Sağlam altyapı ise 

misyon ve vizyon ile tanımlanmaktadır, 
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2.DıĢ imaj oluĢturmak: Hedef kitlelerinin düşünceleri, fikirleri ve algıları 

olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada yedi temel öğe üzerine çalışmalar yapılmaktadır: 

Müşteri memnuniyeti, kalite gerekliliği, reklam, sponsorluk, sosyal sorumluluk, medya 

ilişkileri ve somut imaj, 

3.Ġç imaj oluĢturma: Bu aşamada kurum çalışanlarının kuruma bağlanması ve 

sadakat göstermesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır, 

4.Soyut imaj oluĢturmak: Hedef kitlenin memnuniyetini oluşturularak sosyal 

sorumluluk sahibi kurum imajının oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

Kurumsal imaj kurumu hedef kitlenin nasıl gördüğüdür. Kurumsal iletişim 

uzmanları tarafından planlı ve programlı şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulama 

içerisinde en önemlisi kurumun bilen sayısını hatta ne yaptığını ya da ne yapmadığını 

bilen sayısını arttırmaktır. Yapılan faaliyetler, organizasyonlar gelişmeleri aktarmalıdır. 

Böylece tüketicinin aldığı ürün ya da hizmete sadakati sağlanarak ekonomik olarak 

kurum güçlendirilir ve sermaye büyümesi sağlanabilir.  

İç müşterilerin memnuniyeti ve istihdamını sağlanarak paydaşlarla iyi ilişkiler 

kurulmasını da imajın fonksiyonlarından biridir. Kurumun ömrünü uzatarak büyük 

hedeflere ulaşması için imaj bir fener görevi görmektedir. 

2.4.6. Kurumsal Marka  

Markalar tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılaması gerekmektedir. 

Tüketici beklentileri temel beklentilerinin karşılanması dışında birde toplum tarafından 

onaylandıkları durumlarda etkili satın alma kararları vermektedirler. (Can, 2007, s. 226) 

Bazı ürün ve hizmetler markalarıyla bütünleşerek güçlü bir bağ oluşturmaktadır. 

Ürünlerin bazıları fiziksel veya kimyasal özelliklerin yanında hissettirdiği duygular ile 

psikolojik özelliklere de sahiptir. Bu özellikler bir markayı yansıtarak tüketicinin 

zihninde kurumsal görsel temsil etmektedir. 

2.4.7. Kurumsal Ġtibar 

Kurumsal itibar en temel tanımı ile bir kişinin, grubun, örgütün kurumun 

üstünlükleri ya da yetersizlikleri konusunda oluşan algı, değer ve önemdir. İtibar 

temelinde “saygınlık- saygı” olma durumunu ifade eder.  

Kurumsal itibarın bir kurumun sermayesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

sermaye kurumun ilişkileri sonucunda kazanılır ya da kaybedilir. Şirketler bu çerçevede 
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çalışanlarıyla, tedarikçileriyle, müşterileriyle, kanaat önderleriyle hangi ilke ve 

politikalarla ilişki kuruyor ve yönetiyor ise itibar yönetiminin içini bu değerlerle 

dolduruyor demektir (Kadıbeşegil, 2016, s. 22). 

Kurumsal itibar sadece çalışanları, medya ilişkileri ya da kurum içi çalışmaları 

ile elde edilmez. Tüm paydaşları ile paydaş algısını şekillendireceğinden stratejik bir 

iletişim planı olmalıdır. Paydaşların algısına en kolay şekilde nasıl ulaşılacağının analizi 

yapılmalıdır. İtibar yönetiminin, temelinde tutarlılık, kalıcılık ve sürdürebilirlik 

özelliklerini barındırması gerekmektedir. 

Kurumlar güçlü bir itibar sahibi olmak istiyorlarsa; çalışanlarla ve yatırımcılarla 

ilişkileri iyi olmalı ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile bu itibarı 

desteklemelidir. İtibar kazanmalarında etkili olan tüm paydaşlarına yönelik etkin iki 

taraflı iletişimde bulunmalıdır.  Yapılan bir iletişim çalışmaları duyuruları iyi yapılması 

gerekmektedir. Kurumun adını ve yaptıkları etkinlikleri iyi duyuramayan kurumlar göz 

önünde olmamakla birlikte akılda kalıcılığı azalmaktadır. İtibar kazanmak, yönetim 

kalitesi, liderlik, ürün veya hizmet kalitesi, inovasyon gibi bileşenlerin yanında tutarlı 

ve süreklilik gösteren etkin iletişimin bir sonucudur. (Gümüş & Öksüz, 2016, s. 116) 

2.4.8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Şirketler toplumun önemli parçalarındandırlar. Toplum ile iç içe ve 

etkileşimlidirler. Şirketlerin kararları ve amaçları sadece karlılık üzerine ya da satışını 

arttırmak üzerine olmamaktadır. “Kurumların belirledikleri hedefler amaçlar 

doğrultusunda belirli politikalar ve stratejiler uygulayarak, bu stratejilere uygun kitleyi 

mutlu etmeye sosyal sorumluluk denmektedir.” (Eren, 2000, s. 99).  

Büyük şirketlerin bir çıkar beklentisi olmadan faaliyet gösterdikleri ülkeye ve 

topluma yararlı olabilmeleri beklenmektedir. Bu nedende günümüzde hemen hemen her 

ülkede büyük ve orta ölçekli şirketler, eğitim, kültür, çevre konularında kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerini üstlenmektedir.  

2.4.9.Kriz Yönetimi 

  Kriz yönetimi kurumların pek istemediği olaylarla karşılaşma durumunda 

yönetilme kabiliyetidir. Her zaman öngörülebilir krizlere hazırlıklı olarak ve önlemler 

belirleyerek üstesinden gelinebilmektedir. Kötü yönetilen krizlerin kötü sonuçları olur. 
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Bu sonuçlar kurum itibar kaybına uğraması ve sektörden silinmesine kadar gidebilir. 

Kurumların krizi öncelikle kabullenmeleri ve önceden belirlenmiş planı yürütmeleri 

krizi iyi yönetmelerine büyük fayda sağlamaktadır. Ancak iyi yönetildiklerinde fırsata 

dönüştürebilen krizlerin her birinin bir fırsat olacağını düşünmek ise ancak çok iyimser 

bir yaklaşım olur. ( Balta Peltekoğlu , 2016, s. 453). 

Şu anda yanlış gitmekte olan ihtimalleri ya da gelecekte yanlış gitme potansiyeli 

taşıyan ihtimaller araştırılarak kriz denetimi genel stratejik planlama sürecine dahil 

edilmektedir. Krizlerin çoğu zaman kurum içerideki bazı noksanlıklardan veya 

dışarıdan gelen tehlikelerden doğmaktadır. Bu nedenle SWOT analizi yaparak olası 

çıkabilecek krizler ön görülebilmektedir. Birçok kriz, teknik kopuş yaşanan dönemlerde 

olabilmekte veya kamuoyunun direnç gösterdiği yeniliklere şirketin büyük yatırımlar 

yapmasından kaynaklanmaktadır. 

Bazı krizleri ne kadar uğraşsanız da en aza indirmek mümkün değildir. Kriz 

ortaya çıkmadan önce olası problemleri belirlemek ve o süreçte yapılacakları planlamak 

krizi başarılı bir kriz yönetimi sağlamaktadır. 

 Kriz ortaya çıkmadan önce, kriz anında yapabileceklere karar vermek ve 

yapılacakları sırasına göre düzenlemek olası kriz anında  

Devamlılığı olan müşteri şikayetleri sistematik bir sorunu dile getirmektedir. 

Tehlike ve tehditler hakkında yönetimi uyarmaya çalışanların dikkate alınmaması, 

krizin erken uyarı işaretlerini görmeme, genellikle sorunun küçümsenmesi, yöneticilerin 

kibri ve noktaları birleştirme becerisinin olmaması krizlerin büyümesine neden 

olmaktadır. 

Kriz ile ilgili tüm paydaşlar her durumda bu krizin onları nasıl etkileyeceği ve 

onların ne yapmaları gerektiği konularında açık raporlar ve bilgilendirme 

beklemektedir. Ne söyleyeceğiniz ve bunu nasıl söyleyeceğiniz önemlidir. Kötü 

haberleri bir seferde anlatmak söylentiler ve asılsız bilgiler türemesini engellemektedir. 

Çabuk ve kararlı davranmak krizin daha da derinleşmeden yönetilmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Zaman kriz esnasında kurumun yanında değildir. Her aşamada geçen süre, 

yayılması ve kök salması için krize verilen bir fırsattır. İlk başta problemin tamamı 

yapılan müdahaleniz sonucunda yön değiştirerek devam etmektedir. Ayrıca krizin her 
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gününde yeni veri ve bilgiler ortaya çıkmaktadır. Medya, iletişim kurabilecek önemli 

kanallardan biridir. İletişim kriz yönetiminin en önemli araçlarından biridir.  

Kriz yönetiminde samimi, içten ve dürüst olmak gerekmektedir. İyi dönemlerde 

geliştirilen medya ilişkileri, kriz döneminde medya mensuplarının anlayışlı 

davranmalarını sağlayacaktır. Krizi çözmek için çalışırken bilgi kaynaklarını, kararları, 

süreç ile ilgili her şeyi arşivlemek gelecekte çıkabilecek krizleri önleyeceği gibi çıkan 

krizlerde doğru uygulamaları yapmayı sağlayabilecektir. 

Lider krizin bitişini ilan etmelidir. Bu tür törenler çalışanları işlerine dört elle 

sarılmaları için motive etmekle birlikte, kriz esnasındaki yardımları ve sağduyulu 

davranışları için çalışanlara teşekkür edilmesi, can kaybı veya yaralanma yoksa kutlama 

yapılması için fırsat olarak kullanılabilmektedir. 

Sosyal medya ortamları giderek artan bir şekilde kurumsal krizler için besleyici 

zeminler haline gelmektedir. Son birkaç yıldır ana akım medyaya ulaşan sanal kriz 

vakalarında on kat kadar bir artış söz konusudur. Günümüzde krizler sosyal medya aracı 

ile yönetilmektedir. Geleneksel medya ile yönetildiği dönemlerde; basın bültenleri, 

açıklamalar, düzenli güncellemeler kriz yönetiminde kullanılan araçlardı. Bugün sosyal 

medya kullanımının artmasıyla, bilgi paylaşımları için sosyal medya platformlarından 

paylaşımlar sıklıkla araç olarak kullanılmaktadır.  

Sosyal medya ile krizler kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekmekte ve 

geleneksel medyanın olaya yer vermesi çokta gecikmemektedir. Sosyal medya kaynaklı 

krizlerle başa çıkabilmenin ve krizleri en az hasarla atlatabilmenin tek yolu sosyal 

medyayı kriz iletişim stratejilerine dahil etmek ve sosyal medyada yer alan diyalogları 

takip etmek üzere stratejiler geliştirmektir. 

2.5. Kurumsal ĠletiĢimde Kullanılan Araç ve Yöntemler  

Kurum içi ve dışında çeşitli araçlar mevcuttur. Bu araçlar sözlü yazılı, görsel ve 

işitsel olarak bu bölümde incelenecektir.  

2.5.1. Kurumlarda Yazılı ĠletiĢim Araçları  

Kurumlarda genel olarak yazılı iletişim araçları kullanılmaktadır. Yazılı iletişim, 

iletişimin kalıcı olması amacıyla başvurulan iletişim yöntemi olup kurumlara 

arşivlenme açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Kullanılan araçlar arasında yıllık 

raporlar, kurum dergi ve gazetesi, broşür, el kitapçıkları ve bültenler, afişler ve 
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billboardlar, ilan (duyuru) panoları, mektuplar, dilek kutuları ve son olarak şikayetler 

bulunmaktadır. Bu yazılı iletişim araçları aşağıda incelenmektedir. 

2.5.1.1. Yıllık Raporlar 

Her kurum bir mali dönem içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yıllık 

raporları aracılığıyla paydaşlarına iletmektedir. Mali Bilançolarda olması gerekenler 

bilgiler bir mali dönem içerisinde gerçekleştirilen kurum içerisinde ki tüm 

departmanların gerçekleştirdikleri faaliyetler ve harcamaları göstermektedir  (Oktay M. 

, 1996, s. 168). 

2.5.1.2. Kurum Gazetesi ve Dergisi 

Günümüzde her ne kadar sosyal medyanın esintisiyle kullanımı azalmış olsa 

dahi bazı kurumlar kurum gazetesi ve dergileri ile kurum içinde bilgi akışını 

sağlamaktadır. Kurum gazetesi veya dergisi, özellikle kurum çalışanı için 

çıkarılmaktadır.  Kurum ile ilgili gelişmeleri çalışanları bilgilendirmek için 

basılmaktadır (Tortop, 1998, s. 86). 

Bu gazete ve dergiler hem kurum içi hem de kurum dışına dağıtılmaktadır. Bu 

sebeple kullanılan dil, kurum dışında da anlaşılabilir olmalıdır. Kurum kimliği ve 

politikası ile doğru orantılı olmalıdır. 

2.5.1.3. BroĢür, El Kitapçıkları ve Bülten  

Bu yazılı iletişim araçları, kurumun kimliği doğrultusunda kurum politikasıyla 

paralel olarak gelişmelerin anlatımına olanak sağlamaktadır. Tüm periyodik kurumsal 

yayınlar yalın ve yayınlanması kolay olan formata sahiptirler. Kurum içi iletişim 

araçlarından en az kullanılan bültenler, genel olarak çalışanlar için çıkarılmaktadır. 

Yayınlanma kolaylığı ve düşük maliyet sebebi ile tercih edilmektedir. ( Balta Peltekoğlu 

, 2016, s. 273). Broşür hazırlarken renkli az sayfalı ve fazlasıyla görsel kullanılmadır. 

Kapak sayfası hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde hazırlanmadır. 

El ilanları, broşür yazımıyla aynı sebeplerden yazılan, broşürle aynı anlatım 

dilinde ve aynı biçimde tek seferlik (süreli olmayan) hazırlanan, ancak broşürlere 

görece bazen tek veya çift tarafı kullanılan, tek bir panelden ibaret ve daha uygun 

maliyeti olan araçlar olarak tanımlanmaktadır (Whitaker, Ramsey and Smith, s.336.) 
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2.5.1.4. AfiĢler ve Billboardlar 

Afişler müşterilere bilgi aktarmak amacıyla hem kurum içine asılmakta hem de 

kurum dışına dağıtılmaktadır. Afişler hedef kitlenin ilgisini çekmeyi amaçlamaktadırlar. 

Bu afişler kurum içine uygun alanlara yerleştirilmesi ve görsel hafızanın akılda kalıcı 

olması sebebi ile kurumda olumlu bir gelişme katkıda bulunmaktadır. (Düşükcan, 2003, 

s. 88) 

Billboardlar en yaygın kullanılan ve en iyi bilinen reklam araçlarındandır. 

Reklamların en yüksek düzeyde görünümünü sağlamaktadırlar. Araç trafiğinin ve yaya 

yoğunluğunun olduğu yerlere ve kavşaklara konumlandırılarak reklamların maksimum 

seviyede görünümünü sağlamaktadırlar. Yan yana birkaç billboard birlikte kullanılarak 

oluşturulan reklamlarla daha etkileyici mesajlar verilmektedir. 

2.5.1.5. Ġlan (Duyuru) Panoları  

Kurum çalışanları ile etkili bilgi akışı için bir araç haline gelmiştir. Hem az 

masraflıdırlar hem de çalışanlar arasında iletişim olanağı sağlamaktadırlar. Çalışan 

herkesin kolay ulaşabileceği konumda olmaları ve yazıların güncel olmaları 

gerekmektedir. 

2.5.1.6. Mektuplar  

Mektuplar genellikle kişiye özel yazılmaktadır. Bazı durumlarda özel bilgiler 

değiştirilerek aynı mesaj aynı şekilde göndermek mümkündür.  

Kurumsal iletişimin yazılı iletişim araçları olarak kullanılan mektuplar 

pazarlamanın tutundurma faaliyetleri olarak yararlanılmaktadır. Bu durumda bir iş 

mektubundan daha uzun olan mektuplar mantıklı bir mesaj iletmelidir. Kolay anlaşılır 

dil kullanılması dikkat edilmelidir. ( Balta Peltekoğlu , 2016, s. 285) 

2.5.1.7. Dilek Kutuları  

Dilek Kutuları, kurum çalışanlarının kuruma, yönetime ve işin işleyişine yönelik 

öneri ve görüşlerini bildirdikleri bir iletişim aracıdır. Kurum, çalışanları tarafından 

belirtilmiş olan şikâyet ya da dileklerini tarafsız bir şekilde değerlendirmelidir. 

Kurumun tarafsız bir şekilde değerlendirdiği dilek kutuları sonuçlarını çalışanları ile 

paylaşılması, dilek kutularının işlevsel olmasının en önemli etkilerindendir (Düşükcan, 

2003, s. 89). 
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Kurum dilek kutuları sayesinde çalışanlarının görüş ve şikâyetlerini aynı 

zamanda kurum ile ilgili yorumları görebilme fırsatına erişmektedir. Bu sistemin 

sürdürülebilir olması için tarafsız bir şekilde tüm yorumlara geri bildirim yapılması 

gerekmektedir (Peltekoğlu, 2001: 350).  

Yöneticiler tarafından faaliyetler gerçekleştirerek sorunlara çözüm 

üretilmektedir. Proje tamamlandıktan sonra sistemin düzgün işleyip işlemediği 

denetlenmektedir. Öneri sisteminin ilerlemesi ve motivasyonu arttırması açısından 

öneride bulunan personele ödüllendirme yapılmaktadır. 

2.5.1.8. ġikâyet 

Şikâyet kavramı, toplam kalite anlayışı ile ürünlerin sürekli iyileştirilmesinde 

geri bildirim, performans arttırmada araç ve kurum için bir fırsat olarak görülmelidir. 

Firmalar her ne kadar hatasız ürün üretmeyi ve hizmet vermeyi hedeflemiş olsa da 

hataların ve eksikliklerin tamamen ortadan kaldırılması pek mümkün değildir. Bu 

sebeple şikâyetler, firmaların eksik ve hatalarını fark edebilmelerinde önemli bir fırsat 

olarak ele alınmalıdır (Alabay, 2012, s. 139)  

Firmaların sunduğu hizmet ile tüketicilerin beklentileri uyuşmadığı durumlarda 

tüketici açısından tatminsizlik ve bu durumun ifade edilmesi yani şikâyet durumu ortaya 

çıkmaktadır. Her ne kadar sorunlu ve sancılı bir süreç olsa da müşteri şikâyetleri 

kurumlara; 

1.Tatmin olmamış müşterileri geri kazanma 

2.Marka tercihini muhafaza etme 

3.Olumsuz (negatif) ağızdan ağza iletişimi engelleme gibi fırsatlar 

yaratmaktadır. 

Ancak yukarıda sayılan bu fırsatların kullanılabilmesi, kurumun müşterilerin 

şikâyet etmesi, memnuniyetsizliklerini iletmesine yönelik tutumu ile bağlantılıdır 

(Barış, 2008, s. 22). 

İyi bir yönetici müşteri şikâyet deneyimini kullanarak bu durumu firmanın 

lehine çevirebilir. Buna karşılık memnun olmayan tüketicinin şikâyetinin, tüketiciyi 

tatmin edici bir şekilde çözülmemesi durumunda sorunlar oluşabilecektir (Kozak, 2007, 

s. 147). 
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2.5.2. Sözlü ĠletiĢim Araçları  

Kişiler arası iletişimin önemli bir uygulaması olan sözlü iletişim, yüz yüze 

iletişim, toplantılar, konferanslar, seminerler ve son olarak telefon gibi araçlar ile 

yürütülmektedir. Bu uygulamaların zayıf ve güçlü yönleri vardır. Zayıf yönü kalıcı 

olmaması sebebi ile kişilik çatışmaları ve iletişim kazaları olmaktadır. Güçlü yönleri ise 

hızlı geri bildirim alınmaktadır. 

2.5.2.1. Yüz Yüze GörüĢme ve Toplantılar 

Yüz yüze görüşme ve toplantılar iki kişi ve daha fazla kişi arasında diyalog ve 

soru cevap şeklinde geçmektedir. Görüşmelerin amacı karşı tarafı kendi düşünceleri ve 

davranışları doğrultusunda ikna etmektir. Kurumsal iletişim birimi tarafından iş 

süreçleri planlı ve rutin bir halde yapılmaktadır. Bu yöntem, kurumsal iletişim 

çalışanlarına doğru verilere ulaşarak doğru bilgi vermeyi sağlamaktadır. Bunun dışında 

işin işleyişiyle ilgili çıkan problemlere çözüm bulunması durumunda hızlı aksiyon 

alınmasına sebep olmaktadır. 

2.5.2.2. Konferans ve Seminerler 

Bir konuda bilgi vermek o konuya açıklık kazandırmak amacı ile belirli bilgi ve 

deneyime sahip uzmanların önceden hazırlamış olduğu konuşmalara konferans denir. 

Kurumsal iletişim faaliyetleri olarak belirli hedef kitleler ile iletişimi kuvvetlendirerek 

prestij kazanmayı sağlamaktadırlar. Etkili bir konferansın gerçekleşmesi için 

konuşmacının yeteri kadar bilgi ve donanıma sahip olması bunun yanında etkili bir 

konuşma yapması gerekmektedir. “Seminerlerde katılımcı sayısı yirmi beş veya daha az 

sayıda olur. Seminer süresi içeriğine göre bir hafta veya daha fazla sürebilir” (Geçikli, 

2008, s. 113). 

2.5.2.3. Telefon GörüĢmeleri  

Yüz yüze görüşme veya toplantı ortamı sağlanamadığı durumlarda telefon 

görüşmeleri hızlı aksiyon almak için bir araç olmaktadır. Telefon görüşmeleri kurumsal 

iletişim açısından önemli bir yere sahiptir. Telefondaki çalışanın ses tonu, üslup, ilgi ve 

nezaketi ile birlikte kuruma prestij ve itibar kazandırması mümkündür. 
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2.5.3. Görsel – ĠĢitsel ĠletiĢim Araçları   

Görsel-işitsel iletişim araçları ses ve görsel içerikli araçlardır. Televizyon, radyo, 

film, fotoğraf, sosyal medya gibi görsel ve işitsel araçlar doğru ve zamanında 

kullanıldığında kurumun imajına katkı sağlamaktadır. Bu bölümde görsel ve işitsel 

araçlar incelenecektir. 

2.5.3.1. Televizyon  

Alıcının mesajı algılaması ve akılda kalması için televizyon etkili bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Televizyon popüler kültürü en hızlı yayan kitle iletişim araçları 

arasındadır (Güllüoğlu, 2012, s. 72). Görüntü, ses ve görsel efektler yardımı ile alıcının 

mesajları algılamasının istenilen şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Bu etkileşimi televizyon reklamlarında da görmemiz mümkündür. Öncelikle bir 

reklam mesajını tüketicinin zihnine yerleştirmesi gerekmektedir. (Batı , 2013, s. 17). 

Hedef kitlenin reklamı çözümleyebildiği ve hedef kitlenin istek/arzularına cevap 

verebilen mesajlar aktaran reklamlar başarıya ulaşmaktadır. Bu reklamların hedef 

kitleyi harekete geçirmesi, satın alma davranışı oluşturması beklenmektedir. 

2.5.3.2. Radyo  

Radyo, ses efekti sunan bir araçtır. Görsel mesaj içeriği barındırmamaktadır. 

Kurumsal iletişim faaliyetleri açısından, TV ile iletilen mesajın (reklam, konuşma) 

ulaşım ve dinleme avantajı olan radyoda tekrarlanması ile hafızalarda daha kalıcı olması 

sağlanabilmektedir (Türkkan, 1998, s. 58). 

Radyo dinlerken birçok işi bir arada yapmak mümkündür. Araba kullanırken, 

kitap okurken, yemek yaparken açık olan radyo iletilerinin hedef kitleyle buluşmasının 

kolay olması, ulaşım avantajıdır (Peltekoğlu, 2010, s. 184). Markanın veya sloganın 

akılda kalması için uygulanan reklam çalışmalarının vazgeçilmezi haline gelmiş 

jinglellar iletişim çalışmalarından biridir. Sürekli tekrarlanması sebebi ile akılda 

kalmasına büyük etki yapmaktadır.  

2.5.3.3. Film  

Kurumsal iletişim faaliyetleri arasında yer alan tanıtım filmleri, kurumu yurtiçi 

ve yurtdışında tanıtmak amacıyla yaygın kullanılan bir yöntemdir. Kurum, ürün veya 
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hizmet hakkında hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla çekilen, kurumsal iletişim 

uzmanlarının öncülüğü ile hazırlanan iletişim stratejileridir.  

Filmlerde, kurumun tesis görüntüleri, üretim süreçleri, sosyal tesisleri ve 

faaliyetlerinin görüntüleri yer alırken kurumun kuruluş hikayeleri yazılı veya sözlü 

olarak hazırlanmaktadır.  

Tanıtım filmi gerçek çekimlerle hazırlanabileceği gibi, motion graphics 

tasarımlarla veya motion ve gerçek çekimlerin bir arada kullanılmasıyla da 

hazırlanabilmektedir. Tanıtım filmleri içeriği ve hazırlanışı bakımından farklıdır.  

İnformatik tanıtım filmi, ürün tanıtım filmi, firma tanıtım filmi, etkinlik tanıtım 

filmi, web sitesi tanıtım filmi gibi birçok film ile hedef kitlenin farkındalığının oluşması 

sağlanabilmektedir. 

2.5.3.4. Fotoğraf  

Kurumsal iletişim uzmanlarının geliştirdikleri görsellerin temel materyalleri 

fotoğraflardır. Kurumsal iletişimde fotoğrafın kullanım alanları aşağıdaki gibidir ( Balta 

Peltekoğlu , 2016, s. 287-288): 

1.Gazete, dergi, internet sitelerine ve teknik basına gönderilen bülteni 

desteklemek, 

2.Kurum gazetesi, dergisi, broşür vb. çalışmaları görsel olarak zenginleştirmek, 

3.Arşiv yapmak, 

4.Açık hava çalışmalarında fotoğrafların olumlu etkisinden faydalanmak, 

5.Eğitim amacıyla ve araştırmalarda kullanmak, 

6.Makalelerin içeriğini zenginleştirmek, 

7.Basın konferanslarını, sergileri desteklemek. 

2.5.3.5. Sosyal Medya  

Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla yeni pazarlama stratejileri oluşmaya 

başlamış, geleneksel pazarlama stratejileri daha az kullanılır hale gelmiştir. Geleneksel 

pazarlama hedef kitleye tek yönlü ulaşırken sosyal medyada iki yönlü iletişim 

olmaktadır. İkisinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Geleneksel pazarlamada 

en belirgin dezavantaj yüksek bütçe ile belirli kitlelere ulaşılabilirken sosyal medya 

kullanımı ile hem düşük bütçe kullanımı ile daha büyük bir kitleye ulamamış mümkün 

olacaktır. 
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Kurumlar sosyal medya platformlarını tüketici ile buluştukları, tüketicinin 

talepleri hakkında bilgi edindikleri, tüketici yönelimlerini görebildikleri bir alan olarak 

kullanmakla birlikte ürünlerinin ve hizmetlerinin pazarda ki yerlerini ve yorumlarını 

görme fırsatına da sahip olmaktadırlar (Güçdemir, 2012, s. 37). 

Sosyal medya yönetimini kurumlarda genel olarak tek başına kurumsal 

iletişim/halkla ilişkiler departmanı yürütebileceği gibi diğer ajanslardan da yazılım, 

tasarım, içerik desteği alınmaktadır. Bazı kurumlarda ise kurumsal iletişim/halkla 

ilişkiler departmanının dışında, sosyal medyayı, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi 

konumlandırması nedeni ile pazarlama departmanları da yürütebilmektedir. 

Kurumsal iletişim çalışmaları içinde sosyal medya yönetimleri kurumun itibarını 

olumlu yönde artıracak fayda sağlamaktadır. Sosyal medya yönetiminin kurumlara 

sağladığı avantajlar şunlardır; (Mavnacıoğlu, 2011, s. 79-83) 

1.Kurumların görünürlüğünü arttırma; Kurumların görünürlüğünü arttırma, 

Kurumun sosyal medyada görünür olması doğru strateji ve doğru içerikle itibarını 

pekiştirmektedir. Sosyal medya kullanan tüketicilerin kurumların hazırladıkları 

içeriklere ulaşması oldukça hızlı olmakla birlikte, hazırlanan içerikleri de tüketmeleri 

aynı hızda gerçekleşmektedir. Tüketicilerin beklentileri ile kurumun içeriği birbirini 

karşılamadığında tüketiciler iletişimi kesmektedirler. Bu durumun yaşanmaması için 

sosyal medya platformlarında yer almak ve tüketicilerle sürekli iletişim içinde olmak 

gerekmektedir. 

2.MüĢteri Sorunlarını Çözmeye Yardımcı Olmak; Kurumun tüketici 

şikâyetlerine olan yaklaşımı ve çözüme yönelik adımların olacağını belirterek sosyal 

medyada yer almak müşterilerin kurum için olumlu algı geliştirmesine sebep 

olmaktadır. 

3.Hedef Kitle ile iletiĢime Geçme; İletişim sosyal medyanın yapı taşlarından 

biri olmasından dolayı kurumların sosyal medyayı etkili kullanması çok önemlidir. 

Kurumların sadece tüketiciler ile değil çalışanlar ve paydaşlar ile de iletişim kurmaları 

beklenmektedir. Kurumların hedef tüketici modelleri ile başlattıkları ve yönettikleri bu 

iletişim modelini sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu durum kuruma sosyal medya 

takipçileri nezdinde olumlu bir imaj çizecektir.  

4.Kurumu FarklılaĢtırma: Geleneksel pazarlama strateji ve içerikleri ile 

kurumlar sektörde var olmaya devam ederken bilgiye erişe bilirlikte yaşanan kolaylıklar 
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sayesinde kurumlar bir adım daha öne gelebilmektedirler. Dolayısıyla etkili içerik 

yönetimi ve kurumun belirlediği strateji sayesinde sosyal medya takipçi algısında 

farklılaşmaya katkı sağlayacaktır.  

5.Kurum Ġtibarını Artırma: Sosyal medyada iletişimin kitlere ulaşma hızının 

yüksek olması dolayısıyla hedef kitleye verilmeye çalışan itibar yükseltici faaliyetlerin 

yayınlanması pozitif etkileyecektir. Aynı zamanda olası bir olumsuz durumda rüzgâr 

tam tersi yönde de esebilir ve bu durum kuruma zarar verebilir. Bu durumda kurum 

itibarini arttırmak amacı ile yürütülen sosyal medya faaliyetleri dikkatli ve belirli bir 

strateji ile yönetilmelidir. 

2.6. Kurumsal ĠletiĢimde BütünleĢtirme Araç ve Süreçleri  

Kurumsal iletişimde koordinasyon ve ortak noktada buluşarak hareket etmek 

önemlidir. Kurumlar bu noktadan yola çıkarak kurumsal iletişim faaliyetlerini 

yürütmektedir. Bu bölümde kurumsal iletişim bütünleştirme araç ve süreçleri 

irdelenecektir. 

2.6.1. Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları 

Kurumsal iletişimde kurumsal kimlik yöntemi kurumu bütünleştirerek koordine 

etmenin ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem sayesinde kurumların 

paydaşları, iç ve dış müşterileri ile kurdukları iletişim süreçlerine sembolik boyut 

kazandırılmaktadır. Kurumun ne olduğunu ne iş yaptığını nasıl yaptığını paydaşlarına iç 

ve dış müşterine sembollerle anlatmaktadır.  

Kurumsal kimlik, kurumun hedef kitleye kendisini anlatma şeklidir. Kurumun 

görsel ve basılı yayınlarını, iç ve dış dekorasyonunu, çalışanlarının kılık kıyafetleri, 

yöneticilerin kalitesi, üretimi, hizmet ve servis anlayışına, kurumsal iletişim 

çalışmalarında kullanılan her türlü görüntüde mesajlara kadar uzanan bir yelpazedir.   

(Meral, 2011, s. 7). 

Birkigt ve Stadler modelinin önemli bir noktası kurumsal kimliğin kurumsal 

logolardan veya kurumsal reklam kampanyalarından çok daha geniş kapsamlı bir 

kavram olarak görülmesi gerekliliğidir. Geniş kapsamı nedeni ile kurumsal kimlik 

kavramı, kurum içinde farklı işlevsel alanlara sahiptir. İletişim uzmanları, genellikle 

kurumsal sembolizm ve iletişim konularında doğrudan sorumluluğu alırken, ürün ve 

marka yöneticileri ürün ve hizmetlerin konumlandırılmasından sorumludur. Çalışanların 
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davranışlarını teşvik etmek ve destekleme görevini ise insan kaynakları personeli ve 

orta düzey yöneticiler üstlenmektedir (Engin, 2019, s. 124). 

Van Rieal'a göre en uygun kurumsal kimlik tipinin ve kurumsal iletişim tarzının 

seçilebilmesi için üç temel sürecin tamamlanması gerekmektedir. İlk olarak, ortak 

hareket noktalarının tanımlanması gerekmektedir. İkinci olarak, ortak çalışma 

sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Son olarak ise iletişime dair konulardaki 

karar verme sürecinde, koordinasyonun sağlanması gerekmektedir (Yavuz Görkem, 

2014, s. 112). 

2.6.2. Ortak Hareket Noktaları 

İletişim bölümlerinin bir çalışmaya başlarken temel alması gereken ve daha 

önceden tüm iletişim bölümlerinin katkılarıyla belirlenmiş olan temel mesajlar ortak 

hareket noktaları olarak isimlendirilmektedir. (Yavuz Görkem, 2014, s. 4) 

Kurumsal iletişim kurumun kimliğini, markasını ve stratejisini ortaya koyan 

ortak hareket noktalarına dayanır. Kurumlar ortak bir amacı geliştirmek için 

uzmanlardan faydalanmaktadırlar. Başarılı bir kurumsal iletişim yürütebilmek için 

paydaşların kurum kimliğini, iç ve dış müşterilerin ortak hareket noktalarını çok iyi 

kavraması gerekmektedir. Kurumlarda her bir birim bu ortak hareket noktalarına uygun 

bir şekilde iş akışını yürütmektedir. 

2.6.3. ĠĢe Alım, Eğitim ve ĠĢ Rotasyonları 

Çalışanların birbiriyle iş birliği içinde olmaları kurumların hedeflerine 

ulaşmalarına ön ayak olmaktadır. Eğitim seviye ve alanlarına göre çalışanların 

yaptıkları işleri işletme bütününde değerlendirmeleri, farklı kişilerle çalışabilmeleri, 

kariyer gelişimlerinde farklı noktalara gelebilmeleri amacıyla uygulanan rotasyon, 

sürekli aynı işi yapmaktan kaynaklanan yabancılaşma duygusunu da ortadan 

kaldırmaktadır. 

İşe alımlarda yanlış seçimler geri dönülmez sonuçlar doğurmaktadır. Eğitim 

durumları, iş rotasyonları ve işe alımlar kurumun ortak hareket noktalarında belirlenen 

hedefler doğrultusunda yönetilmelidir. 
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2.6.4. ĠletiĢim Bölümleri Arasındaki EtkileĢimi Artıran Süreçler 

Özellikle büyük ölçekli kurumlar çalışanlarının performanslarının aktif bir 

iletişime dayalı olduğunun bilincinde hareket etmektedir. Aktif iletişim ile gelişen 

çalışan bağlılığı, verimliliği, iş performansı ve memnuniyeti, kurumdan ayrılma 

davranışının büyük oranda düşmesine etki etmektedir. 

Çalışanların birbiri ile aktif iletişim içinde olmaları kusursuz ve daha hızlı iş 

akışına sahip olmalarını sağlamaktadır. Takım çalışmaları, profesyonellerin bir araya 

gelerek toplantılar yapması, gerekli deneyimlerin aktarılması, bilgi akışının sağlanması 

işin devamlılığındaki hata oranını yüksek oranda azaltacaktır. 

2.6.5. Ortak ÇalıĢma Sistemleri ve Veri Tabanları 

Kurum içeresinde araştırma, geliştirme çalışmaları ya da günlük iş akışı 

sırasında kendiliğinden oluşan bilgi paylaşımı veri tabanı yönetim sistemi oluşmaktadır. 

Oluşturulan bu sistemde bilgi paylaşımı kurum içi ve kurum dışı bütünleşik yapılarda 

gerçekleştirilmektedir. 

“ Simonsen (2009:199-200) ortak veri tabanlarını, kurumsal veri ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere derlenmiş ve tasarlanmış, çeşitli veri havuzlarından belirli çalışanlara 

ilgili veriye çabuk ve kolay erişim sağlayan veri depolama araçları olarak tanımlamakta 

ve üç boyuttan oluştuklarını önermektedir: mantık, sosyal ve semiyotik boyutlar. 

Mantık boyutu; farklı veri tiplerinin nasıl muhafaza edilmesi, erişilmesi ve kullanılması 

gerektiğini tanımlamakta ve araştırma ağları, bilgi depolama, erişim yapısı, araştırma 

yapısı, uyarlama arabirimleri ve veri dağıtımı ile ilgili konularda bilgi sağlamaktadır. 

Sosyal boyut; kurum, kurumsal yapı, kurumsal kültür ve kurumsal ihtiyaçlar konusunda 

bir çerçeve çizmektedir. Semiyotik boyut ise kullanılan farklı semiyotik kodları 

düzenlemektedir. Örneğin; dilbilimsel, grafik ve sayısal veri ve sembolleri ve bunlara 

dair teori, metot ve hususları içermektedir.” (Yavuz Görkem, 2014, s. 115-116) 

İletişim teknolojilerinin kurumlar içinde kullanılmasına bakarsak, öncelikle 

çalışan iletişiminin iki merkezi alanını birbirinden ayırabiliriz. Yönetim iletişimi ve 

kurumsal bilgi ve iletişim sistemleri (Eker Akgöz, 2019, s. 225).  

Yönetim iletişimi kurumsal iletişim departmanından ziyade yöneticilerin 

iletişimine aittir. Yöneticiler genellikle aktif iletişim sürecini yüz yüze görüşmenin 

dışında e-posta veya görüntülü konferans yollarıyla yürütmektedirler.  
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Kurumsal bilgi ve iletişim sistemleri (KBİS) yönetici ve çalışan ikilisinden daha 

geniş bir odağa sahiptir. Kurum genelindeki tüm çalışanlara kurumsal kararları ve 

gelişmeleri yayınlayan teknolojileri ve iletişim sistemlerini içermektedir. Kurumsal 

hususlarla ilgili bilgilendirmeyi güncel tutmak açısından, her düzeydeki çalışana, 

kuruma ve kurum dahilindeki fonksiyonlara ilişkin bilginin iletilmesi esastır. (Eker 

Akgöz, 2019, s. 225) 

2.6.6. ĠletiĢimi Düzenlemeye Yönelik Talimatnameler, AkıĢ Çizelgeleri, Süreç 

Haritaları ve Kontrol Listeleri 

Kurumsal ya da kurumsallaşan kurumlarda, yapılan işler, bu işleri yapan kişiler, 

kişilerin işi yaptığı zamanlar belirlenerek, en az hata ile kârlılığı arttırmaya yönelik iş 

akışı çizelgeleri oluşturulmaktadır. Bu iş akış çizelgelerine uygun zamanlamaya yönelik 

süreç haritaları hazırlanmaktadır. Günlük, haftalık ya da aylık olarak kontrol listeleri 

oluşturarak iş akış süreci takip edilebilmektedir. İletişimi düzenlemeye yönelik 

talimatnameler tek bir formatta olarak hazırlanmalıdır.  

Cornelissen‟e (2007: 144-145) göre; çalışma süreçlerini düzenleyecek akış 

çizelgeleri, süreç haritaları ve kontrol listelerinin kullanılması da koordinasyonu 

artırabilmekte ve bütünleştirmeyi belgelendirilmiş, sınırları çizilmiş, yerleşik bir süreç 

haline getirebilmektedir.  

Böylelikle kurumun belirli çalışanlara bağımlılığı azalabilmekte, kişilerden 

bağımsız olarak çalışma süreci devam edebilmektedir. İletişim konusundaki 

talimatnameler de benzer şekilde işlev görmektedir. Hangi konuda kiminle görüşülmesi, 

mesajların hangi formatta hazırlanması gerektiği ya da logo ve renk kullanımı gibi 

konularda çalışanların faaliyetlerine yön veren bu talimatnameler, sadece kurumsal 

kimliği pekiştirmemekte, aynı zamanda kurumsal iletişimin bütünleştirilmesine de 

hizmet etmektedir (Yavuz Görkem, 2014, s. 118) 

2.6.7. Koordinasyon Birimleri 

Dayanışma ve koordinasyon, çalışanlar arasında yüksek oranda uyum 

sağlamaktadır. İyi ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri sürdürebilir kılmak oluşturulmuş 

olan koordinasyon birimi ile mümkün olabilmektedir.  

Van Riel göre; bu birimlerde iletişim bölümlerinden sorumlular bulunmakta ve 

birim çeşitli iletişim projelerini koordine etmekten sorumlu tutulmaktadır. Bu birimlerin 
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verimli bir şekilde iletişim aktivitelerini planlayabilmesi ve denetleyebilmesi için, 

kurum politikasını belirleyen kurum yöneticileri ile etkileşim içinde olması 

gerekmektedir. (Yavuz Görkem, 2014, s. 119) 

Koordinasyon, kurumun belirlediği amaç ve politikaları doğrultusunda iş akışını 

sağlamak üzere diğer bölümler ve dış müşteri ile bilgi alışverişi sağlayan bir süreçtir. 

Planlama, karar verme ve denetim yapmak koordinasyon birimi ile mümkün 

olabilmektedir. 

BÖLÜM.3.ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

3.1.AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nitel yöntemlerden biri olan betimleme yöntemi ile kurumsal 

iletişim faaliyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Betimsel yöntem belli bir davranışın 

tanımlanması, sınıflanması ve diğer davranışlarla olan ilişkilerin belirlenmesine yönelik 

oluşturulan yöntemdir. Betimsel yöntem mevcut, hâlihazır durumu, içinde bulunduğu 

koşulları çerçevesinde ve olduğu gibi çalışılmış olmasıdır (Sönmez ve Alacapınar, 

2018: s.67).  

Tarama modeli ve betimsel araştırma yöntemi; mevcutta var olan bir durumu 

veya geçmişte oluşmuş olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yöntemi yaklaşımları arasındadır. Araştırmaya konu olan olay, birey veya 

nesne içinde bulunduğu koşullar çerçevesince ve olduğu/göründüğü gibi tanımlanmaya, 

açıklanmaya çalışılır. Olayı, bireyi veya nesneyi, herhangi bir şekilde değiştirme, 

mevcut şartlarının dışında değerlendirme veya etkilemeye yönelik çaba gösterilmez 

(Karasar, 2017: s.109).  

Betimsel araştırma yöntemi, üzerinde araştırma yapılan konuyu mümkün 

olduğunca tüm hatlarıyla ve objektif şekilde tanımlar. Bu yöntem eğitim alanında 

yürütülen araştırmalarda sıklıkla kullanılır. Bunun sebebi kişilerin, toplulukların hem 

ortamlarını hem de bu ortam içerisindeki özelliklerini objektif olarak incelemesidir 

(Büyüköztürk vd, 2018: s.24). Araştırmacıların amacı bir konudaki mevcut durumu 

derinlemesine araştırmak olduğunda genellikle bu yöntemi kullanırlar (Ural ve Kılıç, 

2006: s.19).  
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3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmada, Türkiye‟de yer alan havalimanları içerisinde İstanbul‟da bulunan, 

kurulmasının ardından yolcu sayısı ile kısa sürede Türkiye‟nin ikinci büyük havalimanı 

konumuna ulaşan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanının, pazarlama ve yönetim 

anlayışının en önemli konularından biri olan kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kurum 

içindeki başarısı ve bu alandaki etkileri değerlendirilmiştir. 

3.3.Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan veriler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında 

basında çıkan makaleler ve internet kaynakları ile kurumun insan kaynakları 

departmanından alınan bilgilerden elde edilmiştir. 

 

 

 

 

BÖLÜM 4.BULGULAR VE YORUM 

4.1. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Tarihsel GeliĢimi  

2008 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yap, işlet, devret modeli 

ile İstanbul Anadolu yakasında bir havalimanı yapımı ihalesi düzenlenmiştir. Yapılan 

ihaleyi Türkiye‟den Limak Holding, Hindistanlı altyapı işletmeleri arasında bulunan 

GMR Infrastructure ve Malezyalı havalimanı işletmecisi Malaysia Airports Holdings 

Berhad (MAHB) ortaklığı ile kurulan ISG (İstanbul Sabiha Gökçen) şirketi kazanmış 

olup yirmi yıl süre ile havalimanı işletme hakkını elde etmiştir. 

 Kazanılan ihale ile sadece terminal işletme hakkı değil bunun yanında, kargo 

operasyonları, yakıt ikmal sahası, otel, özel yolcu tesisleri de bu işletme hakkının 

yanında yer almaktadır. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye‟nin en büyük ili olan İstanbul‟da 

faaliyet gösteren iki uluslararası havalimanından bir tanesidir. 2019 yılı yolcu trafiğine 
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bakıldığında Türkiye‟nin ikinci büyük havalimanı konumunda olup Avrupa‟nın ise on 

ikinci büyük havalimanıdır (www.bloomberght.com). 

4.1.1. ĠSG’nin Kurulum Süreci 

Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye‟de ki havalimanlarından biraz daha farklı 

pozisyondadır. Bütün havalimanları arazi/saha ulaştırma bakanlığına bağlıdır ancak İSG 

savunma sanayi başkanlığına bağlı bir havalimanı olarak işletilmektedir.  

Türkiye‟de ki savunma şirketlerinin yer aldığı ve şu anda kullanılmayan alanda 

Turgut Özal tarafından Teknopark projesi başlatılarak Sabiha Gökçen Havalimanının 

yapılması planlanır. Ancak yıllarca o proje hayata geçirilemez. Havalimanı 2001 yılında 

tamamlanarak Sabiha Gökçen ve o dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile beraber 

hizmete açılır. 

 Başta çok fazla rağbet görmemesi sebebi ile havacılığa kazandırılması zaman 

alır. Pegasus Hava Yolu Şirketi‟nin kurulup bu havalimanından uçuşlarına başlamasıyla 

eski terminal binasının çehresi yavaş yavaş değişmiştir. Böylece Atatürk Havalimanı ve 

diğer havalimanlarında olduğu gibi 2007 yılında da devlet Sabiha Gökçen Havalimanını 

özelleştirme kararı alır. Yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilen işletme ihalesini 

havalimanının üç ortağı olan Limak Holding (Türkiye), GMR Holding (Hindistan), 

MAHB (Malezya) 1 Mayıs 2008‟de kazanarak devrini alır.  

Mayıs ayının sonunda daşu anda hizmet verdiği binanın temeli atılır.  18 ayda 

tamamlanarak 31 Ekim 2009‟da dönemin başbakanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 

terminal binası hizmete açılır. GMR grup 2014 yılının başında ortaklıktan ayrılmış olup, 

aynı senenin sonunda da üçüncü havalimanı ihalesine girmesi sebebi ile Limak Holding 

ortaklıktan ayrılır. İSG 31 Aralık 2014 tarihinden beri %100 Malaysia Airports 

Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen kurum haline gelir. 

4.1.2 ĠSG ĠĢletme ġirketi (MAHB) Konumlandırılması 

MAHB Malezya‟nın kamu şirketi olarak bilinir ve en büyük terminal 

havalimanı işletmecisidir.  MAHB‟ın 1991 yılından bu yana beşi uluslararası otuz 

dokuz havalimanı işletmesini yürüttüğü bilinmektedir. Bir milyon ton kargonun 

naklinde, kırk dört milyon yolcuya ve kırk yedi havayoluna, yüzden fazla bağlantı 

imkânı sunmakta ve hizmet etmektedir.  
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MAHB tarafından işletilmekte olan Kuala Lumpur Havalimanı açıldığı yıl olan 

1998‟den beri her yıl dünyanın en iyi on havalimanından biri olmuş ve aynı zamanda 

kendi kategorisinde (Yirmi beş milyon yolcu) 2005- 2006 yıllarında iki yıl üst üste 

“Dünyanın En İyi Havalimanı” ödülünü almıştır (www.sabihagokcen.aero, 2020). 

4.2. ĠSG Kurumsal ĠletiĢim Karması  

Kurumsal iletişim karmasından literatür bölümünde geniş olarak bahsedilmiştir. 

İSG‟ nin kurumsal iletişimi; yönetişimsel, pazarlama ve örgütsel iletişim olarak ayrıntılı 

bir şekilde incelenecektir. 

4.2.1.YönetiĢimsel ĠletiĢimi 

İyi yönetilen İSG yöneticileri misyon, vizyon ve değerleri, pazar alanları, 

hedefleri ve stratejileri açıkça ifade ederek çalışanların zihnine yerleştirmeyi 

hedeflemektedir. Belirlediği anlayış ve hedeflere kurumda çalışan tüm çalışanlar uyum 

sağlamaktadır. 

4.2.1.1.Misyon 

Misyon; kurumun ve paydaşların değer ve beklentileri ile uyumlu, öne çıkan 

amaçtır. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeciliğinin misyonu; “Havalimanı işletmecisi 

olarak yüksek standartlarda ve sürdürülebilir hizmet sunmak ve paydaşlarımızla sürekli 

büyümek.” olarak belirtilmektedir (www.sgairport.com, 2020). 

4.2.1.2.Vizyon 

Sabiha Gökçen havalimanı işletmeciliğinin vizyonu “Havacılık sektöründe, 

güçlü ve lider bir şirket olmak.” cümlesi ile özetlenmektedir.  Kurumun istenilen 

gelecekteki durumu ve kurumun isteklerinden vizyonunda bahsedilmektedir. 

(www.sgairport.com, 2020) 

4.2.1.3.Değerler 

Kurumun değerleri kurumun bütün kararlarına gerçekten yön vermeye 

başladığında kurum rekabet avantajı elde etmektedir. Rakipler fiyatları, pazarlama 

stratejilerini, ürün ya da hizmeti taklit edebilir. Fakat kurumun değerlerini taklit etmek 

pek mümkün olmamaktadır. Sabiha Gökçen havalimanı İşletmeciliği benimsediği dokuz 
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adet değerle farklı kimliğini ortaya koymuştur. Bu değerler aşağıda yer almaktadır. 

(www.sgairport.com, 2020) 

1. Güvenirlilik 

2. Dürüstlük 

3. Saygı 

4. Tarafsızlık 

5. Bağlılık 

6. Saydamlık 

7. Paydaş Odaklılık 

8. Gelişime açıklık 

9. Sosyal Sorumluluk 

4.2.2.4.Pazar Alanları 

Havalimanı işletmeciliğinde pazar alanları, kurumların yolcular için hizmetleri 

oluşturup bunların sürdürebilirliğini sağlamalarıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı 

İşletmeciliği yolcularında pazar, hızlı hizmetin ötesinde üstün bir hizmet arayan 

yolculardan oluşmaktadır. 

4.2.1.5. Kurumsal Hedefler 

Kurumsal hedefler kurumun misyonu doğrultusunda varılmak istenilen hedefleri 

belirlemektedir. İSG‟ nin genel hedeflerinde, iç ve dış terminal projeleri ile kısa orta ve 

uzun vadedeki hedeflerinden bahsedilmektedir. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı daha öncede belirtildiği üzere Türkiye‟nin 

en büyük iç hat yolcu kapasitesine sahiptir.  Bu nedenle özellikle çok yoğun saatlerde 

gate bölgesinde aşırı yoğunluklar yaşanmaktadır. Bu sorunu gidermek için havalimanını 

genişletme kararı alınmıştır. 

Yapılması planlanan ek binanın faaliyete geçmesi ile birlikte sekiz milyon 

yolcu kapasitesinde artış meydana gelmiş olup, iç hatlarda otuz üç milyon yolcu 

kapasitesi kırk bir milyona ulaşmış durumdadır. 

• Ġç Terminal Projeleri  

Pasaport bölgesinde modernleştirmeye gidilerek yeniçağın büyük problemi 

olan zaman yönetimi kolaylaştırma hedeflenmiştir. Pasaport polisi olmadan e-pasaport 

uygulamasıyla pasaporttan kolaylıkla geçebilme çalışmaları yapılmaktadır. 
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Self bagaj sistemiyle internet üzerinden veya hava limanında check-in 

kiosklarından biniş kartları alınabilmektedir. Express Bagaj kontuarında biniş kartındaki 

barkod okutularak, Express Bagaj kioskundan yolcu etiketini alabilir. Bu etiketle yolcu 

kontuar personeli olmadan, kendi bagajını banda bırakarak, sıra beklemeden uçağa 

hızlıca gidebilir. Bu hizmet ücretsiz olarak verilmektedir. 

Bunlar terminalde hep dijital kolaylıklardır. Yolcuya zaman kazandırarak 

güvenlikten geçip uçağa binene kadarki süre zarfını keyifli sorunsuz ve hızlı geçirmesi 

istenmektedir. 

• DıĢ Terminal Projeleri  

Bir Avrupa‟da otuz dört milyon yolcu kapasitesine ulaşan İngiltere Heathrow 

Havalimanı bir de Sabiha Gökçen Havaalanı tek pistle hizmet vermektedir. Bu sebeple 

her geçen sene yolcu sayısını arttıran İSG ikinci pist yatırımı yapmaya ihtiyaç 

duymaktadır. İkinci pist inşaatı işletmeden bağımsız olarak yapılmaktadır. İSG 

Uluslararası Havalimanı‟nda şuanda mevcut piste paralel inşa edilen üç bin beş yüz 

metre uzunluğundaki ikinci pistin yapımının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğün‟den (DHMİ) alınan bilgiye göre 2020 yılı sonunda bitmesi 

beklenmektedir. 

İstanbul'un coğrafik durumundan da faydalanan Sabiha Gökçen Havalimanı‟na 

ulaşımda bir ivme söz konusudur. Metro bağlantısı ile Kaynarca-Kurtköy-Sabiha 

Gökçen Havalimanı hattının, Tavşan Tepe‟den Sabiha Gökçen Havalimanı‟na kadar ki 

kısmı Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Şu anda alt yapı çalışmalarının çok 

önemli bir kısmı bitmiş durumdadır. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam 

etmektedir. Atatürk Havalimanın kapanması ile artık Sabiha Gökçen Havalimanı bir 

şehir havalimanı haline gelmektedir. 

İstanbul Havalimanı çok önemli ve güzel bir yatırım olmasının dışında tek 

dezavantajı çok uzak olmasıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı şehrin içinde kalması 

sebebiyle ulaşımı daha kolaydır. Açılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile Sabiha 

Gökçen Havalimanı arasına İETT otobüs hattı ile bağlantı sağlanabilmektedir. Ayrıca 

İSG‟nin diğer bir özelliği de sadece İstanbul‟un şehir havalimanı olmaması, Bursa, 

Adapazarı, İzmit, Yalova gibi komşu şehirlerde yaşayanlar tarafından de rahatlıkla 

kullanılmasıdır. 
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• Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Hedefleri 

Kısa vadede yolcu sayısının otuz beş milyonun üstüne çıkarılması 

planlanmaktadır. Şu anda Avrupa‟da 12. Büyük havalimanı işletmecisi olarak yer alan 

İSG‟nin orta ve uzun vadede ki hedefi Avrupa‟da ilk 10 havalimanı arasına girmektir. 

Mevcut dış hat yolcu sayısı toplam yolcu kapasitesinin %35 „ini oluşturmaktadır. Dış 

hat yolcu kapasitesini arttırarak iç ve dış hat yolcu sayısı oranı %60‟a %40 olacak 

şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Bu durumda muhtemelen yeni bir terminal binası 

yapımı gündeme gelecektir. 

Sabiha Gökçen Havalimanında yolcuların terminal içerisinde keyifli zaman 

geçirmeleri üzerine projeler hedeflenmektedir. Bu hedeflerin ilk sırasında terminal 

içerisinde okuma noktalarının oluşturulması yer almaktadır. Kitaplar alınarak okuma 

noktalarına konulacaktır. Yolcuların kitapları okuduktan sonra yine bu noktalara 

bırakmaları, kendilerinde bulunan fazla kitapları da bırakabileceği birtakım çalışmalar 

düşünülmektedir.  

4.2.1.6. Stratejiler 

Stratejiler, kurumsal hedeflerin gerçekleştirileceği ve yürürlüğe konacağı 

amaçlardır. İSG sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini 

koruyabilmek için stratejilerini belirlerken ulusal ve uluslararası hukuk ve düzenleyici 

kuralları esas almaktadır. Bunların en başında önce insan sağlığı düşüncesi ile İş Sağlığı 

ve Güvenliği yer almaktadır. İSG havalimanı insana hayatına verdiği değer kadar 

çevresine de değer göstermektedir. Kalitesinden ödün vermeden iş akışına devam 

etmeyi başaran nadir havalimanları arasında yerini almıştır. 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği; 

İSG havalimanı çalışanların sağlığı ve güvenliğini koruyabilmek için ilgili 

ulusal/uluslararası hukuk ve düzenleyici kuralları aşağıdaki gibidir; 

1.İş akışını güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. 

2.İSG Havalimanı iş kazası ve/veya meslek hastalığı oluşmasını önlemektedir. İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde çalışanları ile birlikte sürekli gelişmeyi 

temel alan tüm süreç ve faaliyetlerinde proaktif tedbirler almaktadır.  Tehlikeleri 

ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmeyi çalışma 

kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. 
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3.İş yeri hekimi çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu çalışmalarının 

sürekliliğini sağlamaktadır. 

4. İnsan sağlığına en üst seviyede önem vermektedir. 

5. İnsana verdiği değerden yola çıkarak, "Hiçbir iş, çalışanın sağlığını ve can 

güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir" ve "Önce çalışan sağlığı ve 

iş güvenliği gelir" prensipleriyle hareket ederek aldığı kararları bu önceliğe göre 

uygulamaktadır. 

6.Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını ve bilincini 

artırmak için çalışmalar yapmaktadır. 

7.Çalışanların istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre 

adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, mümkün olan en hızlı şekilde 

değerlendirerek çalışan memnuniyetini sağlamaktadır (www.sgairport.com, 2020). 

Çevre; 

İSG havalimanı çalışanların sağlığı ve güvenliğini önemsediği gibi çevresine 

gerekli hassasiyeti göstermektir. Bu çerçevede çevre politikası ile ilgili maddeler 

aşağıda yer almaktadır.   

1) Gerçekleştirdiği hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz 

etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almaktadır. Yatırım kararları 

alırken, çevresel kıstasları dikkate almaktadır. 

2) Çevre bilincinin tüm çalışanları, ürün ve hizmet veren tüm tedarikçileri 

tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, 

duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmektedir. 

3) Uygulamaları; rakipleri, paydaşları, topluma ve diğer işletmelere örnek 

olarak, bilgi ve deneyimleri paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda 

bulunmaktadır. 

4) Faaliyetleri sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azaltılması; 

hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak 

kirliliğin önlenmesini sağlamaya çalışmakta, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel 

etkilerin türlerini ve zararları tespit etmektedir. 

  5) Çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, çevre sağlığı 

performansı sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmeyi, bu doğrultuda amaç ve 
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hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeyi amaçlamaktadır. (www.sgairport.com, 

2020) 

Kalite; 

“Güvenli çalışma şartları ve çevrenin korunması çerçevesi içinde ele alınacak 

diğer tüm değerlerdir. Bu değerler Sabiha Gökçen Havaalanı işletme karlılığı esası göz 

önünde bulundurularak sürekli kontrol altında tutulmakta, aynı çerçeve içerisinde 

kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesi için her türlü çaba sarf edilmektedir. Özerk yapı 

içerisinde sürekli kar eden, uluslararası gelişimlere açık, çağdaş ve sürekli kendini 

yenileyen, gelecekte tüm havacılık endüstrisine öncülük etmeye aday bir işletme olmak 

istenilen imajın gerekliliklerindendir” (www.sgairport.com, 2020). 

4.2.2. Pazarlama ĠletiĢimi 

Pazarlama iletişimi, toplumdaki bireylerin kurumun kendisinden veya başka bir 

kaynaktan alınan mesajlara verilen anlık tepkidir.  Bu bölümde pazarlama faaliyetleri 

bahsedilmektedir.  

İSG havalimanı bir hizmet satan bir kurumdur. Ürün pazarlaması yapmaması 

sebebi ile pazarlama iletişim faaliyetlerini bu doğrultuda yönetmektedir. Bu faaliyetler 

bağlamında örgütsel iletişime ağırlık vermektedir. 

4.2.2.1.Görsel ve ĠĢitsel ĠletiĢim Araçları 

İSG Havalimanı pazarlama iletişimi faaliyetleri içerisinde yer alan kitlesel 

iletişim araçlarından görsel ve işitsel teknikleri kurum içinde etkin bir yöntem olarak 

kullanmaktadır. Bu yöntemler arasında en sık televizyon, film, fotoğraf bulunmaktadır. 
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Televizyon; 

 

ġekil 1. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ISG Reklam Filmi 

Kaynak: https://www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/isg-reklam-

filmi 

İSG Uluslararası Havalimanı‟nın yeni terminal binasını tanıtan reklam filmi 

TV‟lerde gösterime girdiğinden bu yana etkilerini göstermiştir. Propaganda reklam 

ajansı tarafından prodüksiyonu 4 Films‟e yaptırılan reklam filmi 51 saniye sürmektedir. 

Yeni terminal binasında çekimi yapılan reklam filminin yönetmenliğini Levent Onan 

yapmıştır. Reklam filmi verdiği Yeniden Yolculuk mesajı ile hedef kitleye ulaşmıştır 

(www.sabihagokcen.aero, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/isg-reklam-filmi
https://www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/isg-reklam-filmi
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Film; 

 

 

 

ġekil 2. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Reklam Filmi 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ve0-X-nKYcs 

 

Tanıtım filmleri son dönemlerde kurumsal iletişim uzmanları tarafından oldukça 

kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı onuncu yılını bir 

stop-motion info grafik tanıtım filmi ile gündeme getirmiştir. Bu film bir dakika on beş 

saniye sürmektedir.  

Tanıtım filminde bir kişi havalimanında yolcusunu beklerken dış ses tarafından 

"Kavuşmak bekletilmeye gelmez işte bu yüzden zamanla yarışıyoruz, sadece yarışmakla 

kalmıyoruz, kazanıyoruz da kalıplara inanmıyoruz" seslendirilmektedir.  Filmde yedi yıl 

arka arkaya Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı ve Türkiye'nin ikinci büyük 

havalimanı olduğunu gösteren bir görsel eşliğinde “kendi kalıplarımıza sığmayışımız da 

işte tam bu yüzden” sözleri de geçmektedir. Depreme dayalı beş binasından biri görseli 

ile de “ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz” dış sesiyle görsel bir ahenk 

oluşturulmuştur. 3.500 metre uzunluğunda ikinci pist ve sekiz milyon kapasiteli iç hatlar 

ek binası görselinin yanında "Büyük düşünmeyi seviyoruz. Daha iyi hizmet vermek için 

https://www.youtube.com/watch?v=ve0-X-nKYcs
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daha çok yatırım yapıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz.  Her gün daha çok havayolunun iş 

ortağımız olması ve uzakları yakın yapmamız en değerli kanıtı bize ama bunlar ne size 

ne bize yeter biliyoruz. Altmışa yakın havayolu ile tüm dünyayı İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanına buluşturuncaya kadar söz veriyoruz." sözleri ile bitirilen onuncu yıl 

tanıtım filmi oldukça beğenilmiş ve ilgi görmüştür. Türker Akman ve Papier Atelier 

ekibinin havalimanı maketini kâğıttan ürettiği ve tüm objeleri tek tek tasarladığı film 

tamamıyla craft ve stop-motion bir dünyada kurgulanmaktadır.  

 

Fotoğraf; 

 

 

 

ġekil 3. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Sosyal Medya Reklam 

Görüntüsü 

Kaynak:https://www.instagram.com/p/CArsSJBhICt/?igshid=h7tz04h8qv3s 

 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı fotoğrafları birçok reklam kampanyasında, 

sosyal medya hesaplarında görsel olarak bütünleştirerek kullanmaktadır. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı fotoğraf görsellerini internet sitesinde 

tanıtım amacıyla kullanmaktadır. Bu alanlar: dış hatlar arındırılmış alan, Yelken 

Lounge, yolcu terminal binası çatı aksı, dış hatlar arındırılmış F&B alan, yolcu terminal 

binası giden katı, bekleme salonu, dış hatlar arındırılmış duty free alan, dış hatlar 

https://www.instagram.com/p/CArsSJBhICt/?igshid=h7tz04h8qv3s
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arındırılmış duty free alan, giden yolcu katı, check-in adası, havalimanı hava tarafı dış 

görünüştür. 

4.3. Örgütsel ĠletiĢim 

İSG havalimanı kurumsal iletişim uzmanlarının belirlediği stratejiler ile örgütsel 

iletişim kullandıkları çalışmalar bu bölümde yer almaktadır. Kurumun yüzünü 

belirlediği logo, sözlü iletişim araçları, etkinlikler, kurumsal itibar, işe alım, rotasyon ve 

eğitimler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

4.3.1. Logo 

 

ġekil 4. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Türkçe Logo 

Kaynak: www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/logolar 

 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Logosu Gökyüzünde giden uçağı 

simgelemektedir. Bu nedenle gökyüzü rengi mavi kullanılmıştır. 

4.3.2 Sözlü ĠletiĢim Araçları  

Her kurumda olduğu gibi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında da sözlü 

iletişim araçları kullanılmaktadır. Sözlü iletişim araçlarından en sık olarak kullanılan; 

yüz yüze görüşme, toplantılar, konferans, seminerler, telefon görüşmeleri bu bölümde 

ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

Yüz Yüze GörüĢme ve Toplantılar;  

http://www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/logolar
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Kurumun yönetişimsel iletişiminde, reklam ve PR uygulamaları, PR, event ve 

sosyal medya ajansları ile yüz yüze görüşme ve toplantı uygulaması sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ajanslarla ayrı ayrı bir araya gelerek beyin fırtınası oluşturulmaktadır. 

Yönetişimsel iletişim bölümü fikrin doğmasının sebebi olmakla birlikte ajanslar bu fikri 

geliştirmek ve tanıtmakla yükümlüdür. 

 

Konferans ve Seminerler; 

İSG kurumsal iletişim bölümünün gerçekleştirdiği birçok konferans ve 

seminerlerden söz etmek mümkündür. Kurum, kongre ve seminerlere aldığı davetler 

sonucunda birçok ödüle layık görülmüştür. Bu ödüllerden biri, İSG‟nin 2009 ve 2010 

yıllarında dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olarak İngiltere‟nin başkenti Londra‟da 

Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi‟nde (World Low Cost Airlines Congress) 

aldığı „Dünyanın En İyi Havalimanı‟ ödülüdür. 

Telefon GörüĢmeleri; 

Yüz yüze görüşme veya toplantı ortamının sağlanamadığı durumlarda telefon 

görüşmeleri kurumsal bir çerçevede hızlı bir aksiyon almak için kullanılmaktadır. 

4.3.3. Özel Gün Etkinlikleri; 

Yolcularla iletişim kurmak için genel olarak sosyal medya hesaplarından 

ücretsiz kullanılmaktadırlar. Günümüzde sanal ortam kullanıcıları tarafından bir 

alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

kurumsal iletişim departmanının faaliyetleri arasında yerini almaktadır.  

Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine 

olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmaktadır. Sosyalleşme kavramına da 

yeni bir boyut kazandırmanın farkında ve bilincinde olan kurumun, kurumsal iletişim 

uygulamalarının en başında son dönemlerde markasını duyurmaya fayda sağlamış olan 

özel gün iletişim projeleri yer almaktadır. 

Bu projelerin fikir aşaması kurumsal iletişim departmanı tarafından yapılmakta 

olup, iki uzman bir memur ve müdür olarak yürüttükleri projelerde iletişimcilerin en 

büyük malzemesi insanı hedef almaktadır. Projeler“İnsanın olduğu yerde duygu da 

vardır” düşüncesinden yola çıkılarak tasarlanmaktadır. Yapılan tüm eventler, PR 

çalışmaları, reklam kampanyaları insanların duygularına dokunmak üzere kurulmakta 
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ve inşa edilmektedir. Havalimanında uğurlayanlar, yolcu edenler, karşılayanlar, 

ağlayanlar, sevinenler, sevinç, mutluluk, özlem, kızgınlık öfke gibi her türlü duyguyu 

ortaya çıkarmaktadır.  

Özel günler için hazırlanan tanıtım çalışmaları bunu göz önüne almaktadır. Her 

türlü özel gün iletişimi için fikirlerin tamamı kurumsal iletişim departmanına ait 

olmasıyla birlikte PR, event ve sosyal medya ajansları bu çalışmalara destek 

vermektedir. 

 

 

ġekil 5. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği 

Kaynak: https:// www.youtube.com/watch?v=hu7BPSF2_y4 

14 Şubat Sevgililer Günü ile başlanan özel iletişim günleri iç hatlar girişinde 

yaptıkları etkinlikler ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, bir bank konularak 

isteyen herkesin fotoğraf çektirmesinin ardından fotoğrafın baskısı hemen alınarak kalp 

içine konmuş bir çiçek tohumu ile beraber servis edilmiştir. Her yaştan yolcu yoğun ilgi 

göstererek ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardır. 

http://www.youtube.com/watch?v=hu7BPSF2_y4
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ġekil 6. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği 

Kaynak: https:// www.youtube.com/watch?v=Z5e04FDvC9A&t=23s 

Ülkemizde her geçen gün kadınlara yönelik farkındalığın artması ile kadınlar 

gününde farklı bir proje ile Sabiha Gökçen Havalimanı ön plana çıkmıştır.  8 Mart 

Kadınlar Günü‟nde her yıl özel bir çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri kadın yolculara 

onlar farkında olmadan arkalarına ayna koyarak “Dünyanın en değerli kadınını görmek 

ister misiniz?” diye sorulmuştur. “Evet” diyenlere “Arkanıza bakabilirsiniz” denilmiştir. 

Onlar da arkalarını döndüklerinde kendileri görmüşlerdir. Bu çalışmayı kamera ile 

kaydettikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 

Etkinliği 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=p1SHV69HMF0 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5e04FDvC9A&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=p1SHV69HMF0
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Tarihin dönüm noktası olarak bilinen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 

Günü‟nde ise Boğaziçi Caz Korosu‟yla bir çalışma yapılmıştır. Boğaziçi Caz 

Korosu‟nun alt markası MAGMA korosu, iç hatlar alanında yolcu gibi durarak bir anda 

Çanakkale Türküsü ‟nü söylemeye başlamışlardır. Herkesin dikkatini çeken bu gösteri 

hem Sabiha Gökçen Havalimanının hem de yolcuların sosyal medya hesaplarından 

yayınlanmıştır.  

 

 

 

ġekil 8. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Etkinliği 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=G1_2TSdZOnM&t=36s 

 

Sosyal medyada en büyük ilgiyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

etkinliğinde yayınlanan video toplamıştır. Her yolcunun içinden bir çocuk çıkarmayı 

başaran İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bu etkinliğin etkilerini iç hatlar alanına bir 

sek sek çıkartması yerleştirerek ve insanların tepkilerini kamera ile kaydederek 

gözlemlemiştir. Yaşlı, genç, kadın, erkek, kapalı, açık, çocuk, personel herkes sek sek 

oynamıştır. Çekilmiş olan bu video büyük ilgi görmüş ve birçok kanalda ana haber 

bültenlerinde yer almıştır. 

4.3.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri ile marka değerini arttırarak hedef 

kitlede farkındalık oluşturmanın bilincinde olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

https://www.youtube.com/watch?v=G1_2TSdZOnM&t=36s


45 
 

2011 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden İlk Engelsiz Havalimanı kuruluşu 

olduğuna dair sertifika almıştır. Böylece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını PR 

ajansı İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile tanıştırmıştır.  

İZEV bir proje başlatmıştır. Projenin temel mottosu “Farklıyız ve hayatın her 

alanında biz de varız!” şeklinde ifade edilmektedir. Üç etap ve üç yılı kapsayacak olan 

“Hayat ve Biz ”in ilk etabı olan “Sanat ve Biz” 2017 Ocak ayında başlamıştır ve proje 

yoluna devam etmektedir. 2018 Mart ayında ise 2. Etap “Hayvanlar ve Biz” serisi 

toplumla buluşturulmuştur. Üçüncü serinin teması da “Tarih ve Biz” başlığıyla, tarihte 

iz bırakan ve akışa yön veren şahsiyetlerle farklı bireylerin yer alması ile oluşmuştur.  

“Hayat ve Biz” in ilk etabı “Sanat ve Biz” hali hazırda yürütülmekte olan 

sosyal sorumluluk projelerinin bırakamadığı derin etki ve tam farkındalığı oluşturmayı 

hedefleyerek Ocak ayında yola çıkmış ve ilk altı aylık süreçte yurt çapında yoğun ilgi 

görmüş olup on milyon kişiye erişmek üzere ilerlemeye devam etmektedir. Sanat ve 

Biz, dünyaca ünlü tablolarda yüzleriyle yer alan farklı bireylerin aktif şekilde görev 

aldıkları bir projedir. 

 

 

ġekil 9. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Hayvanlar ve Biz Projesi 

Kaynak: https://www.izev.org.tr/hayat-ve-biz/ 

“Hayat ve Biz” ikinci serisi olan “Hayvanlar ve Biz” etabında İSG sponsor 

olarak yer almıştır. Bu etapta down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan on üç  

genç ile çalışarak, insana dair tüm duyguları temsil edecek kavramlarla, doğada bu 

duyguların karşılığı olan hayvanları eşleştirerek, her bir gencin bir duygu ve hayvanla 

https://www.izev.org.tr/hayat-ve-biz/
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aynı karede yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. On dört eserden oluşan bu fotoğraf 

sergisi, yaradılış değerlerinin en saf halinin doğada ve doğallıklarıyla bu bireylerde var 

olduğunu anlatmayı hedefleyerek kurgulanmıştır. Hedef yurt içi ve dışında minimum 30 

sergiyle milyonlarca insanın zihnindeki negatif algılamaları ortadan kaldırarak 

dönüştürmeyi sağlamaktır (www.izev.org.tr, 2020). 

 

ġekil 10. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Hayat ve  Biz Projesi 

Kaynak: https://www.izev.org.tr/hayat-ve-biz/ 

 

İZEV tarafından hazırlanan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‟nın ana 

sponsorluğunu üstlendiği “Yaşam Hakkı: Duvar” klibi farklı bireylerin de hayatta 

olduklarını duyurmayı amaçlamaktadır. “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar” 

diyerek yola çıkan down sendromlu gençler, Pink Floyd grubunun solisti ve bas gitaristi 

Roger Waters„a kendilerini tanıtan bir video göndermektedir. Bunun üzerine de Roger 

Waters, dünyada ilk defa “The Wall” şarkısı için İzev„e iki yıllık kullanım ve Türkçe 

söz yazabilme hakkı vermektedir. Şarkının oluşturulmasında ise Selda Bağcan, Funda 

Arar, Kubat ve Koray Avcı gibi isimler katkıda bulunmaktadır. 

https://www.izev.org.tr/hayat-ve-biz/
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4.3.5. Kurumsal Ġtibar 

Kurumsal itibar, iletişim ve geçmiş deneyimler yoluyla kurumun geçmişten 

itibaren edindiği tüm itibarının toplu sembolüdür. İşletmenin açılışından kısa bir zaman 

içerisinde medya ilişkilerini güçlü tutarak birçok başarıya imza atılmıştır. Dünya düşük 

maliyetli havayolları kongresinde dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmesinin 

yanında Eurobank Tekfen ve Capital Ekonomist dergilerinin ortaklaşa düzenlediği 

Türkiye‟nin en başarılı yatırımları 2010 araştırmasında birinciliğe layık görülmüştür.   

Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından 2011 yılında düzenlenen tasarım 

ödülünü almış olup Avrupa‟da yolcu trafiğini arttıran havalimanı seçilmiştir. 

Çalışanların verimliliği ve kuruma bağlılığı ile Türkiye‟nin süper markaları listesindeki 

tek havalimanı markası olmuştur.  

Her geçen gün medya ilişkilerini sağlamlaştırması ile Türkiye‟nin ilk seyahat 

dergisi Voyager tarafından gerçekleştirilen araştırmada iki yıl üst üste en iyi havalimanı 

olarak seçilmiştir. 2014 yılında Asya Pasifik Havacılık Merkezi tarafından düzenlenen 

ödül töreninde benzer şekilde yılın havalimanı seçilmiştir. Bunun yanı sıra Avrupa 

Hava Trafik raporuna göre de Avrupa‟nın en hızlı büyüyen havalimanı olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 11. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Uluslararası Havalimanı 10.Yıl 

Etkinliği 

Kaynak: https://www.sabihagokcen.aero/haberler-ve-duyurular/haberler/10-yilimizi-

farkli-etkinlik-ve-kampanyalarla-kutladik 

https://www.sabihagokcen.aero/haberler-ve-duyurular/haberler/10-yilimizi-farkli-etkinlik-ve-kampanyalarla-kutladik
https://www.sabihagokcen.aero/haberler-ve-duyurular/haberler/10-yilimizi-farkli-etkinlik-ve-kampanyalarla-kutladik
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Kurumların müşterilerine karşı sorumlulukları önem arz etmektedir. Her 

kurumun kurumsal sosyal sorumlulukları yüklenme düzeyi ve anlayışı farklı olabilir. 

İSG, Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik 

Pazarlama Ödülleri‟nde yılın en itibarlı sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştür. 

İSG paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayarak kurumsal itibarın açıklık, 

şeffaflık ve adil davranış ilkelerini önemli ölçüde taşımıştır. Bu ilkelerle uzun vadede 

verimliliği arttırarak geçen zaman içerisinde kurumsal itibarını ilmek ilmek işlemiş ve 

itibar kazanmıştır. 

4.3.6. ĠĢe Alım, Rotasyon ve Eğitimler 

Kurumsal iletişimin ortak hareket noktalarından bir tanesi sektör ayırt etmeden 

kurumun hızlı yanıt sağlaması ve kurumun politikaları doğrultusunda pozitif 

yaklaşımlar sergilemektir. 

Organizasyon şemasında Mali İşler, Teknik Hizmetler, Operasyon, Ticari İşler, 

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Havacılık Pazarlama ve Hukuk CEO‟ya direkt 

olarak raporlamaktadır. İç Denetim ve Genel Sekreterlik Yönetim Kuruluna direkt bağlı 

iken CEO „ya idari olarak bağlanmıştır. Ayrıca müdürlük seviyesinde kurumsal iletişim 

müdürlüğü ve kalite yönetim sistemleri de CEO‟ya direkt bağlı ekipler arasında yer 

almaktadır. (Arslan, 2020, s. 81-82) 

Havacılık sektöründe işe alım ve rotasyonlar, sektöre ve şirkete özgü 

gereksinimlerde hızlı yanıt sağlanmasının yanı sıra, şirketin stratejik hedeflerini ve 

işletme performansını pozitif anlamda destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların 

kazanılması için yapılmaktadır. Kurumu ileriye taşıyacak, kurumsal değerleri 

önemseyen ve sahiplenen bireylerin istihdam edilmesi, adaya göre iş değil, işe en uygun 

nitelikteki adayı seçmek ve işe sorunsuz yerleştirme gibi konular bu süreçte 

departmanın önemsediği işe alım alanındaki başlıklardır. Aday belirleme ve işe 

yerleştirme surecinde sadece lokal değil uluslararası bakış açısı ile hareket ederek, 

proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik gereken işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, 

çalışanların bireysel gelişimlerine katkı sağlayıp yatırım yapmak, çalışanların sürekli 

gelişimini desteklemekte amaçlar içerisinde yer almaktadır. (Arslan, 2020, s. 82) 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İnsan Kaynakları yapılan işlerin tüm 

adımlarını takip edebilmektedir. Yapılan çalışmalar kaynak planlamasında, eğitimlerde, 
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görev tanımlarında, performans sistemlerinde ayrıca ücretlendirme sistemleri içerisinde 

iş değerlendirmede veri olarak kullanılmaktadır. Buna ilave olarak özellikle iş dizaynı 

çalışmalarında da bu analizlerden yararlanılmaktadır. İşlerin birleştirilmesi, verimliliğin 

artırılması veya yalın yönetim çalışmalarında süreçlerde oluşan darboğazlar, tekrar eden 

işler veya sürece değer katan adımların tespitinde iş analizleri ve akışları 

kullanılmaktadır. Verimsiz adımlar kaldırıldığı takdirde iş sürecini etkilemeyecek 

adımların tespitinde önemli bir girdi olarak kullanılmaktadır (Arslan, 2020, s. 86-87). 

BÖLÜM.5.SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye‟nin en önemli markalarından biri ve dünyanın sıralamada 

on ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pazarlama ve yönetim 

anlayışının en önemli konularından biri kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kurum içinde 

başarısı incelenmiştir.  

Kurumların yapısal özellikleri kurumsal iletişime olan bakış açılarını da 

göstermektedir. Halka açık şirketlerin kurumsal yönetim konusunda göstermiş oldukları 

performans kadar halka açık olmayan şirketlerinde bu konuda yeteri kadar çalışma 

yapması beklenmektedir. Gerek halka açık gerekse açık olmayan şirketlerin kurumsal 

yapıları bağımsızlıkları, şeffaflık ve hesap verebilirlik yapısı kurumsal yönetime verdiği 

önem düzeyini göstermektedir.  

Sabiha Gökçen Havalimanının kurumsal iletişim faaliyetlerini iyi ve sağlıklı bir 

şekilde yönettiğini söyleyebiliriz. Araştırma öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanının 

kurulduğu andan itibaren iletişime, çalışanlarına ve müşterilerine önem veren kurumsal 

bir iletişim politikası yürüttüğünü ifade etmiştik. Böylelikle paydaşların duygularına 

önem veren ve günden güne daha da büyüyerek çizgisini bozmayarak yoluna devam 

etmektedir. 

Araştırmamalarımız sonucunda Sabiha Gökçen Havalimanı hakkındaki ön 

görümüzün doğrulandığını, kurumsal iletişim alanında bilimselliğe ve daha öncesinde 

insanı ilişkilere ne kadar önem verdiği gözlemlenmiştir. İnsan odaklı politikasını 

kendisine hedef edinmiş bir işletme olan Sabiha Gökçen Havalimanı tüm gruplarla olan 

ilişkilerinde bu ideolojiyi temel aldığı diğer önemli bir sonucudur.  
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Yapılan bu çalışmanın analizi sonucunda, müşterilerin havayolunu başlıca tercih 

sebeplerinin; kaliteli hizmet, güvenlik, rahatlık ve konfor olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ülkemizde kurumsal iletişimin müşterinin aldığı hizmet bağlı olarak marka bağlılığı ve 

müşteri sadakati ile davranışları arasında ilişkiyi incelemek daha sonraki çalışmalar için 

faydalı olacaktır. İşletmelerde kurumsal iletişimin, kurumda çalışanları ve kurumun 

birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistem olduğu unutulmamalı ve tüm 

çalışmalarda dikkate alınmalıdır. Etkin kurumsal iletişim ile çalışanların ve hizmet 

alanların memnuniyetini attıracaktır. Kurumda faaliyetlerin sürdürülmesi, yaşanan 

sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulmasında kurumsal iletişimin yeri 

önemlidir. Kurumsal iletişimle kurum ve dış dünya arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi 

sağlanabileceği unutulmamalıdır. Değişen çevre ve rekabet ortamında kurumlar 

kendilerini oluşan yeni durumlara hızlıca adapte edebilmeleri için etkin kurumsal 

iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. 

Kurum yönetiminin en önemli araçlarından biri kurumsal iletişimdir. Kurumda 

planlama, karar verme, uygulama, faaliyetlerin değerlendirilmesi ve denetimin 

sağlanabilmesi etkili bir kurumsal iletişimi gerektirmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı, kurumsal iletişim politikalarını başarılı bir şekilde uygulayıp bütün 

partnerleriyle gerekli iletişim içerisinde olan bir kurumdur. Bu başarısının nedeni 

yenilikleri takip edip açık ve öncü olması ve bu ilkeye sadık kalmasında yatmaktadır. 

Araştırmanın başında vurgulandığı gibi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

firmasının kurumsal iletişim anlamında ülke genelinde özünde ülke kültürünü baz 

alarak nasıl önceliklerini belirlediklerini bu doğrultuda kendini nasıl konumlandırdığını 

ve son olarak da iletişimin bir kurumun gelişmesindeki rolünü son derece önem 

olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak kurumsal iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesi kurumların piyasaya 

yerleşmelerinde vazgeçilmez bir özelliğe sahiptir. Sabiha Gökçen Havalimanı 

kurulduğu günden bugüne iletişimin önemini anlamış ve içtenlikle paydaşlarıyla 

iletişime geçerek bugünkü konumunu itibarını kazanmış ve yıllara rağmen konumunu 

ve itibarını bozmadan geliştirerek kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.  
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