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HALKLA iLIŞKiLER KONSEPTiNiN GEREKLiLiGI
Doç. Dr. Orhan GÖKÇE'"
1. GiRIş
Son zamarılerde Gıümrük BirHğıi konusunda yaşanen olumsuz geHşmeılerle Avrupa'mn Tüırkiye'.ye ve Tü~k vetendaşma bekrş açısı
tei~raır gündleme:geılmiiş ve, bundan sonrada günd1eme gel'eceığe benzemektedlr, Türk ,inısammn )'iaımlıgıya düşmemes! veya. bel~lent:jıJe:rin
de hayal kırııklığına uğ'ramaması jlÇ:'in, Avruyaı'da Tü~k' imajı konusunu
lncelernenın yerinde olacaqı karnaatindieryiz. Ancak bu noktadan hareketle eıtkin nhk Haıl!~lıa iHşlkileır Konseptt geliştıiırmelk mümkün olabil,i'r. Bu amaçla, aışaığıda "Avrüpa'nm ve Avrupaılı'nın Türkiye'ye ve
TfÜ'ti~le're bakış açısı na1sddıır?" sorusuna cevap aramaya ç aılı'ş aıcıa'ğ ız.
Bu soruise AVlrupa medyasmm Tü~kiye'Y'e've Türklere' bakış açtsryla
çok yakından Hişkil'idiir. Özelliıkleg,elıişmiş toplumlarda eşdeylşle iletişim toplumu dedıiğ'imiz toplumlarda medyanın çok önemli rollert ve
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fonksiyonları vardır.

Her ne kadar da medyaların etkileri tam açıklao
mamış lse de, gleHşmiş toplumlarda :1d,şHe'r daha çok binbirlerinden
kopuk, atomlaşmış biçimde yaşamaktadırlar. Doleyısryla sosyal ilişt
kilerin kurulmasında, gelişmesıinde ve yönlendtrllrnesfnde medyanın
önemli :bir fonksiyon İcra etmektedirler. Günlük bilgHer, toplumda
g·eç.erli olan değer yargıları, göııüşler ve fikirler, medya tarafından
verilmekte ve yönlendlrilmektedırle>. Kısacası medya, Avrupa toplumunda toplumsal algıl.ama ve toplumsel davranışı bi'çimlendiırmeikte
ve yönl endlrmektedfrl er. Bu nedenledtr ki, lürıkio/e'nin AiVrıupa:'daık'j
imajı" Avrupa'diaikJi: medyaiano lüt1kio/e'ye ve Türklere bekış açışıyla
çok yakından iJıiş:kHidi;r. Dernek ki, Tüııkiye'nin Avrupa'da na'sı'l biır
imajı vardı·r? sorusunu ceıvaplayaıbHmeik iç'in önce Avrupe medyası
mn Tüoklye'ye ve Tünkle're karşı nasıl biri" tutum sıeıııgiilediiği, sorusunu
cevaplamamız ge'reikmeıktediiır. Avrupa kıaıvrıam oılarak oldukça kapsamiıdır. Ayrıca TürkoAvrupa i1işkis'i denildiği zaman akla ilik qelem
ülke, şüphe'siz Almanya'dıır. Bunedenle btz burada, bir sırurlama gettrerek Almanya'yı ve böylece .AJlmaın med~aısın:ı örnek olarak almak
lstlyoruz. Böylece ,jıIgimlzin odek ınaktasıını Alman medyaısı oluştur
mektadrr. Alman medyasıının Türıkiye ve Türıklere karşı tutumunu
eraşnrantlrnek fçto önceükle şu hususıların açılldığa kavuşturulmuş
olması gere'ki·r.

a, Türkıiye ve Türkler hangi bağlamda ele alınmaktadırlar; hangi
konularla, hangi problemlerle Hişkili olarek gündeme g'etinilmektedirler?
b. Alman medyasının ortaya. sengilemiş olduğu tablo sosyal ge'r·
çelkle ne kadaır bağdaşma1ktadl·r.
.
c. Alman me~ıyası sosya] ge,rçe·ğ·i·çarpıtmaikta,mıdır ve bunu ya..
pıyor ise, hanıgi yönde yaprnaktadır?

d. Alman medyasında sergHeınen böyleblr tablonun Ailman toplumunun Tü~ki'Ye'ye ve/veıya Türklere karşı olan tutumlarını nasıl etkilemektedir? Bunl;atrdiaın bkincıiisi iyli yabancılar, ikincisi' ise kötü ya..
bancılar. İyi! yalbancılar :gıl'ulbuna gll'enlıer lse, daha çok Avrupa kökenii yabancılarıdıı,r. ~ötü ysbancrlae g:ııu:buına giren'lerin başında. ise
Türlklergelmektedir. Ş.imdi: bu somlaır üzerfnde dura'lım. Bu scrularm
cevaplandınlmasmda öneelfkle bu konuya iıHşki1n yapıııan araştirma
lardan hereket ede'ce'ğiz.--
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2. ALMAN MEDYASıNDA TÜRK iMAJı
Alman medyasında TÜf1k imajı ile ilgili yapılan çalışmalar; Türkiye'nin ve özelllkle olumsuz olarak nitelendtrebileceölmfz olaylar
çerçevesinde (şiddet, terör, insan hakları ihlaH, v.b.] gündeme' geldiki eırini göstermektediri er (1 ).
Bu tür olaylarm öncelikle haber yapılmaslında ise, Seçkinlik ve
Ekonomik Güçlülük. Kültürel Yakın'lık ve ilişki, Uyumluluk, Saneasyouellik değerleri etkin rol oynamaktadırl:ar(2J. Bu haber değer
lel1inillı haber seçme davranışını yön i endirmesi ve etkllemesi, medyalarda Türkiye'ye Hişkin olumsuz bir imajın sergilendiğine işaret
etmektedir (3).
Belirtllen bu haber değerle-ninin Türkiye ile ıilgıili hacerierin seçiminde etkin rolvoynamast. aynı: zamanda diğe'r haber değerlerine
llişkfn olayların dışlenrnasma yol açmaktadır. Dolayıstyie, Alman
medyalarında serqllenen tablo tek taraflı ve olumsuz nitelik taşımak
tadır. Bu da; Alman medyasının sosyal qerçekten Tar'klı bir medya
gerçeği yarattığının

lfadesidirvBerçekte,

medyerurı

vsosyal

gerçeği

tam olarak yansıtması hiçbir zaman mümkün deği'ldiır'(4).Aiıcak yaratılan medya ge'rçeğinin de bazı kriterlere uygun olmaısıgerekmekte,
başkabir Ifadeyle; hem olumlu hem de olumsuz kateıg9ri'lerine gıiren
haber değmlerini dengeli bir biçimde göz önünde bulundurması zorunludur. Türkiye'yeilişkin heberterde xse, bunlardan sadece olumsuz kategorisine gıiren haber de'ğer'leri etkin olmaktadır. Buradan da,
yaratılan medya geırçeğinin tek taraflı ve dolayısiyle nesnellik ilkesine aykırı olduğu sonucunu çı'kara:bili'ri~.
Yaratılan

etkls!

bu medya

gerçeğinin

Alman

harlıkı

üzerinde ne gibi bir

olacaktır.

Her ne 'kadar medya- etki arasında birebir bir ilişk: sözkonusu
ise de, medyanın tamamiyle etkisizolduğunu söylernek.rnümkün değildir. Dclayrsiyle, Alman halıkının Tü~kiye ve Türklere karşı
olan tutumlarında Alman medyasıının da etkis1i olduğu varsaytlebtllr;
Örneğin, normalbir Alman vatandaşıını düşünelim. Bi:rinsan, bir ülkeye kültürel açıdan ne kadar uzaksa ve bu ülke hakkındakendisi
ne kadar az biılgiye sahipse, bu durumda bu insanın: tek bHgi kaynağı
kendi ülkesiniin medyası olaesktır.

deği'!

Eğer
gerçe1kıle

sözkonusu medya sosyal gerçekle bağdaşmayarı. sosyal
uyum lçerislnde olmayan ye1ni bir medya ger'çaği yaratır ve
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sosyal gerçeğ'j de bu medya gerçeği yönünden değişti rlrse , O zaman
esas tehlilke de buradan ika'Y:na~l;aınaC'a/ktır.
~lıHe Iletişim eraşnemalan da! gôsteııımektı~dliırk1i, e1jkin: olan asreel bır diğ'er deyışle sosyal g:erç.ekte varolan değil, medya tarafından yaretilen 'yapay sosyal gerçektir {Sh Alman medyasının Türkıiye
ve lürklerle Hgili nasıl bıır sosyal gerçeık yarattığı az önce belirtlldl.
Alman medyasının Türkıye· ve Tüırlklerlıeı yaırarttığı geırçeik tamamlyle
olumsuz bl'r ınıteıJ:lik taşıma/ktadır. Bunun d10ğal ı sonucu diaırak medıya~a
bağımlılığı Qoık yükseık olan bır toplumun da; Tür'ldyıe ve Türklere
ika'rşı bekrş açıısı he'rihaıldie menflı olacaktu-, Ya-nl: Aılman toplumunun
lürklye ve Türlkleıre bakış acısı medyada seıf'lgHeınen tabloyla: büvük
ölçüde bl1r pa1ra,l'eIIHk arz edecekttr. Şimdi ise Alman medyasında sergHenen tablonun ne dieıre'ce bütün Avrupa üfkelerine geneHeştlrip
geneHe'ştiremeyeceğ'iımlz sorusu ortaıya çııkmalktadı,r. Giiırişte de beIirtildlğl gıbı lürkiyıe ve Türklere karşı serqllerıen olumsuz tavrm
temelinde bazı olumsuz kateqortslne gi1ren heber değe'ııle'rlnıin etkin
clrnası 'Yatmaktadır. Bu faıktörlerin eVkin olduğunu gleneHe·ştiriırsek
. ,tWrupa'nın diğeıI' ül1ke'('erlnde Türkiye'ye karşı se'rgHenen tabııonun da,
pek farldı o'lmaıya,cağll"" vaırsayabiHriız. Çünikü, onlerıo medyasının
yapı'sı Alman medyaısından pek fazla bkfarlklılık erzetmemekredır.
Iıında

Özetl'eıyecelk olursalk; Avrupa medyasmda lü1rkl'ye ve·ıürlder!Je
i1igHI' se'ııg I'I enen Imaj pek oturnlu de'ğHditr. Bu medyadaı serqllsnen
imaj halikıın lUrikiye'yi ve Türkleri aIıgdama şe1klıJle'riıni eıtikHeme,kte
ve doleyıstyle daıvıranış'la'rınl yönl·end'lrme1ktediır. Sonuçta, liüırıkiye'ye
ve Türklere karşı oluşan tutum AMrupa'da olumsuz nlteliık taşımak
tadıır. Başka Mr ifad~l'e, TUııkly'e'ınin Avrupa'dıa Imaj sorunu vardır.

Bu Imajı," olumluya, di§,",üştü,rülıebHmes'i- ıçın ne yapmak gerekl'r?
strateji 12!I,emeHdir?

'1iürtkiyıe naaıl biır

Av.mpa'da Türk Imajının olumsuz nitellıkte olmasının başlıca
sebeplerinden blrl, btzoe Türkiye'nin günümüze kadar yeterll ve etkin bi'r haılıkla ,HiışkHer prog1ramıın.J planlıı ve ststeml) blır şeıkHde uy·
gulayamamasıdı'r. Bızlım gibi düşünen tüm aydın kestrntnuzun ylHaır. dan beri ,kendiısini Batıya yöneıl1ım1i'ş olıaı", Tüııki'Ye,'niın teikraır batıdan
koperek bk'klımlılk bunaılımma girme's'i"i Istememekte, TOrlklıye'nıin
yef1inlln Avrupa ıBıkliğllniını tçertslnde olduğuna lrıanmektadır. Ancak
AvrupaHe bütıüınlıeışmenıiı", koley olrnadığı, her 'ilki teraftan dia bazı. ön
sertlarm yerine getirlılmes!j ge1rektiği de bilr g·eırçeiktlr.
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Avrupa ile, bütüoleşme birçok unsururt yanıstea ancak etkin. blr
halkla j,lişkile'r konseptl üzerlrıdenqerçekleşecektlr. Bu nedenle, aşa
ğıda etkin bir hallıda Hlşkiler proqramrrun nasılolması gerektiği sorusu üzerinde duracağız. Burada yine Almanya'yı, örnek ülke, olarak
alacağız.

Almanya ile hem tarihi blr bağımız, hem de bireysel düzeyde
iyi iHşkiler'imiz mevcuttur. Bu açıdan bizce Almanya, Türkıye'nin batı
ile bütünleşrneel sürecinde btrköprü fookslycnu görecektir. Bu tabıii
ıki, Avrupa Birliğıinin tüm ül1kelerine yönelik etkin ibk tanıtım programının uyqularırnaması gere,ktiği ı anl'amı1na geılmemeı(ıjıdir. Ifade edH·
mek istenen husus, Avrupe Birliğ'i lçerlsfnde önemli bıiır yerıi olan
Almanya'ya yönelik halkla Hişkiıle,r çalışmalanına ağıırlık vertlmest
9erekt iığ'id'i r.

3. TÜRKiYE'NiN

ALMANYA'DA VE
PROGRAMI

AVRUPA'DA

ETKiN

BiR

ŞEKiLDE TANıTıM

Etikin bir tanıtım programı herşeyden önce mevcut durum anaI'izini ön şart koşrnaktadır. Başka blır ifadeyle: Bir p,ragramın e,fkin
olarek hazı,rlanması, şu andaki mevcut durumdan hareketle yapı,la...
btllr. Mevcut durum yanlış de'ğerlendiıriılir lse önerllen tanıtım programının da hiç blr önemi olmaz, daha doğ1rıusu etkinlik s'ağlanamaz.
Bu açıdan, etkin bir tamtım programı genel olemaz, ancak btr ülkeye
yöneHik olaıbNk.
Makal,enin önceki bölümlerinde Avrupa ve bilhassa Almanya'daki
mevcut durum üzerinde duruldu ve mevcut durum da ana hatlarıyla
belirtildi.
Bu mevcut durum analizinden hereketle, Tü1rkiıye'lnıin Almanya'ya
ve diğer Avrupa ülkeierine yöneılik tanıtım programının 'Içeır'iğ'inl baş
lıca şu şekilde bellrleyeblltrle:

1. Imaj Çalışması: Türkiye'nin Almaınya'da ve diğe'r Avrupa ülkelerinde kabulünün sağılaınması
2. Karşılıklı iMş,kilerin Optimal Enformasyon ve 'Koordinasyon
Sayesinde Arttırılması
3. Medya Diyaloğunun Güçlendirilmesi
4. Loby

Çalışması:

Siyasl

Diyaloğun Güçlerıdlrllrneel
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5. Eğitim~Öğretim ve GenıçHk
6.G'Üv,enl1i Biir Ülke Olarak Türkiye
. 7. iktisadiişbirliğinin G'üçleırııdirilmes'i
8. Türkiye'nin Avrupa Birliğine Glrebllrnest için Loby
g; Kriz H a;lıkla 'iHşık il er Program i,

10. Etklnldk

Araştırmaları

Etkin bir tanıtım proqrarnımn içeriğini bu şekilde sınıflandırahilkiz.
Ancakoldukça genel olduğu fçln bu sınıflandırmaları çerçevesinde
hedeflenenamaçlarında açıkça belirlenmesi qerekmektedlr. Bu nedenle,aşağıda!:ıunlarıtek tek ele alıp, bunlarla amaçlanan hedefleri
ve alınması, gereken önlemleri bellrleyeceğlz.

3.1. imaj çalışması
Türkiye'nin imajının Almanya ve Avrupa'da pek olumlu olduğunu
söylemek mümkün deqildlr, Bu nedenle, Türklye'nln her şeyden önce
imajını iyJileştiıriciçalışmalar yapması gerekir. Bunun için ise', şu
hususların gerçe,kleştirilmesi qerekrnektedtr:
* Türkiye ile ilgiıli Olarak. (iktisadi, slyasi. sosyal ve kültürel)
alanlardadaha fazla ve ıjy,jbilgilerin verilmesi
* Muhalefet gruplarının ve bireylerin medya kampanyalarının
nötrleştirilmesi

* Türkiye'ye karşıanlayışın arttırılması

3.2. Karşılıklı İllşkllerln Artırılması
Türkiye .ileilgiH olumlu ima11n oluşmasında ve yaygınlaşmasın
da bireyse'! o/sun, başka şekilde olsun karşılıklı ilişkilerin önemli
bir yeri vardır. Bunun için karşıhklı llişklierln daha yaygın hale getirllrnest gerekmektedir. Bunun için ise, önceiiikle şu hususların gerçekleşti ri lrneelqerekrnektedir:
*ı<:işilerarası lllşkilenn yayqınlaştınlmast

* Türkiye He ilgiıli heberlerln dağltımmın düzenlenmesi ve iyileştirilmesi

* Türk-Alman,

dostluk derneklerin'in desteklenmesi',

donatı lrnas ı , çalışmalarının koordine edllmesl
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bngile'rle

Diyaloğunun Güçlendirilmesi

3.3. Medya

Mevcut durum ana'l'iziınıde', lmajın oluşmasında ve yönlendırHme
sinde medyarun önemlf biıl' roloynadığı vıuırıgulanmışİl'r. Zira, başta
Almanya olmak üzere tüm Avrupa toplulukları yüksek derecede bir
toplumsal, farkhlaşrna yaşamaktadır ve bu neden'le Hetişlm büyük
çapta kitle iletişim araçlan sayesinde ge'rıçelkle'şme:kteıdir. Delayıstyle
batı toplumu üyeler! kitle Iletlşfm areclerme son derece bağlıdı,rla'r.
Bu açıdan iiyi' ibk imaj çelrşması medya He' iç içe olmalk zorundadır,
Bunun için Ise, öneelfkle şu hususların ge'rıçekleşti-rHmesİ' gerekme'k-

tedlr:

* Medya

personel müibadeıles'inin ya,yg lınl'sştınl1mas

* Almanya'da ve' Türkiye'de

i

ortak blr Almaın - Türk Basın deme-

, ğinin, oluşturulması

* Karşıılıkh

devlet adamlaırıziya1retinin g'en1iş basın mensubu
gruplanna açılması ve olaylanornedyelaştmlrnaemm sağ'lan..

ması

* Almanya, ve di'ğer Avrupa ülkelerlada Türkiye He HgiH, olumlu
haheırl1erin kitle iıletişim ereçlerine yansımasının sağlanma,sı

3.4. Loby

Çalışması:

Siyasi Diyaloğun Güçlendirilmesi'

Almanya ve' diğer Avrupa ülkelerinde toplum yüksek düzeyde
bir sosyal farkhlaşmay: gerçerkl'eştirdiğ'i için, bu toplumlarda siyaset
bu amaçlaörqütlenmlş gruplarcaı yapılmaktadır. E3U nedenle, s'iyasi.
ler 'karar alma sürecinde ve ıkamuoyunun oluşmasındaönemli rol
oynamaktadır. Siyasetçiıle'r ellt gıruıbunıaı dahil olduklenIçln, bunların
medyanın bazı olaylan ıgünıclemeıgeti,rmeısiındekenidiıletiiçin koydukIan sıımdarı aşmelerı ve medyaya g'irme,leri kolaydır. Bu nedenle,
olumlu blr Jrna] oluşumun da .slyasller ile diyalog son derece Önem
arz etmektedir, Bu çerçevede gerçeıkleştiıriılmesl ge:re1ke'n, hususlar
ise şu şekilde s l'ra'lanabiNır:
.

* Alman

Parlemeotert jil.eHi'şkne,riın~urulmasl ve yao/gınlaştı

nlmaeı

* Türık..Alman perlementer g'rupl!aırıının desteldenmes:
* :Eyal'et parlamentosu üy'el;eıriile lltşktlerln oluşturulması

ve

. yaıy'g ml aştırtlmas i
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* Alman hü:l<'ümeti He lllşkllerlr»
* Karşılıklı yanlış enlaşılrnaıann
Ianmaısı"

de-ğeırlendii,riJme'si

güçlendirilımes'i-

önlenrnest için bilgiıle'rin topve karşılııklı b'iIogi ekımrrun sağlan

ması

3.5~ Eğitim, Öğretim ve Gençlik

Olumlu bi.r imaj oluşturma uzun vade-Ii, bir aüreçtlr. Amerika veülkelerlrıe baktığımızda bu ülke-ler imaj oluşturmaya
daha ilk oıkıul kitaplarında, kendi ül1k'ele'riınin oılumlu blr' şekilde tanı
nlmasma dikket ederek başlamektadıriar. Bunun yamsıra Oniversl·
telerdekendi dıil ve kUrtüırle-!"j- ile il-giN bir bi-rlmin' kurulma'sına ve
bunun maddi ve manevi olaralk desteklenmeslne özen göstermektedj,rle'r~ Özetle; imaj oluşturma uzun vadeli biıl" süreçtir ve bu nedenle
e,ğitim, öğ'retim ve g'e1nçlıjlk son derece önemlldlrvBı, aılaında bi~le're
düşen görevleıri, şu şeklide özetleyeblflrlz:

ya

diğe-r batı

* Alman
* Siyaıs'i

olkul kiıtaıplannda Türıkıjye'ıniın tanıtımının düzelttlmee!
eğiltim çatışmelermda TIü'r1kiiye,'nıin tanıtımının dıüzeıltil~

mesi

* lürk - Alman gençlliik müıhal,esıiın 'ill1l desteklenmesi
* Yüksek öğretim gençle ri eresinde ikarşılı1klı i1işıkHerlın gelişme
sine destek verrnek

.* Alman
ması

Onive,rs'İ'te-l'e'r'inde ToÜır:kOINkürsüle'rinin

* Gazeteci
'rinin

oluşturuima

ve desteklenmesi
ve diığe1r basın mensuIRlairının ilki mıke' Onıversrtele
Ile ye,tlşti'rHme'si

işbi1rl'iği

3.6. Güvenli BırÜlke Olarak Türkiye

Son ylHarda Türkiye Avrupa: ve diğer ü,llke,lerrıd'e zaman zaman
güvenli blr ülke-olarek ta1nıtlllmamıış; bu da lüırıkiye'n1iın turi'sti'k beklentisinıiın ye'rine ge'lmeme'si,ne yol açmrştır, 1iuristiik geHrin ekonomik açıdan önem arz etmest nedeniyle, Türk yetkil'Heri' Türkiye'nin
güvenı,j bi-r ülke o'lduğunu özel ka:mpa1n-yalla1rla gıöstermek zorundadır.
3.7. Iktisadi Işbirliğinin Güçlendirilmesi

Ekonomik işbirliği blr yandan olumlu blr ima1ıdıanolumlu etkilenlrken, diğer yandan ekonomık 'işibirliğ,i olumlu ima11n peklşmeelne
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yardımcı olmaktadır.

Bu açıden erkonomikı'şbirliği son derece önemBunun iıçiın Türk yıeıfjkilile'ri yatı1rımcılaırı Türikiye'ye yönlendtirebllrnek ve diığer yandan Türk mellarma AVlrupa, pazar kapılarını açabilmek için bir stratejıi' geHşUrmelıidk.
lidİir.

3.8. Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girebilmesi için Loby çalışması
Türkiye'nin hedefi. Batı üllke,l,eri Ne bütüoleşmektlr. Bu nedenle,
Türkiye Avrupa B'irllğ'inin diğeıI' Ü'lıke'le'riyle, de Iyi bir Hlşkl lçerlslnde
olmak, nlşkilerlıni gıüçlıendirmelk zorundadır. Gümrü'k Birliği konusunda da görüldüğü gibi, mşki,lıeır'imizln iyi olduğu blr ülke, Almanya'nın
her zaman, bizim tarafrrmzda yer alacektre. Bu nedenle', burada da
Loiby,ça,lı,şmaları bü~üık önem arz etmektedır. Bıuıradage,rçekleştiır
memlz gereken hususlan ise şu şekllde sılra,layaıbIHrlz:

* Avrupa

parlamerıtosundakl ıAlman ıMiHetve1kıillıe,ri ile

diyalog

kurmaık ve ge.jıjştlrmel~

* Avrupa

kornlsyonu üyelert iıle, oisn diiya,loğıumuzuın Iylleştkll

mest

* Slyas i ve ekonomiık i'Şbirliğılmizln iyiıleşti'ril!mes'i'
* 1995 yıılı lçerlslrıde Gümrülk B'I'rNğinin geırç'eikleşmesJo lçln tüm
gençle,rln seferber edHme'si

3.9. Kriz Halkla Ilişkiler Programı
Bütün bu sayılan stratejHerin yaını sıra bir de ani ve krız durumla'rı için özel b'İ'r tanıtım programının haaıelarmreaı ve, ge'rekH olduğu

zamanlar 'kuUanl,lma'sl geıre1kmektedir. Örneğıln DEP MiılletvekJl./e1rinin
tutuklanmıaısıındia hem de ya1rg 1'1 anmas iı sonucunda böyle bi'r tanıtım
programının elks'iikliği açıkça gıö1rülmüştür. Kullarulsm, kuHanıılmasın
bu tür proıgıramlaırın haeır olaırak bulıunmaısı geıre1ki'r. Ayrıca şartlera
göre de acli önlemlerln alınmaısı ve uygulanmaısı, ge,re:k1mektedir.
Bu tür stratej'iılerin hanrlenmasr, uyglU'lanması için ise. bır araş
süreklt bunun üzerınde çalışması gereki,I'. Bu araş
tırma g:ru'bu ise, blllm adamları, ye'l'li ve yabancı halkla NişikUeır uzmaoları, basın mensupları tarafından oluşmalı ve tek aSli gö·revi
Türkiye'nın tanıtım proqrammı Izlemelıj ve g,erekli stratejileri hazırla
tlırıma g'ru1bunıun

malıdır.
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3.10. Etkinlik

Araştırmaları

Ge'ı:iıştiriilen stratejUeriın amacına, ulaşıp ula'şmadığını, süreıkil denetlernek zorunluluğu vardır. Az önce' söz- 'konusu olan araştıırma
g'ruibu, belli süre aralıkla uygul'amaya konulan tanıtım programının
etk,inliğ'ini ölçrnek ya da ölçtürrnek zorundadır. Ancak bu şekilde
plan He uygulama arasında uyumsuzluk zamanında tespit edilebilir,

gide'rileıbHir.

4. GENEL DECERLENOiRME

Burayakadar etkin, bir halkla HişikHer programının strateji'lerini
ana

hatlairıyla.taınıtmayaçalıştık.

Türk yef:lkHile'ri 1980 yılından sonra ve özeHiılde· 1992 yılından
sonra bu türlü tanıtım proqrarnlerma .aığı'rlılk vermektedlrvAimanyamn ve zaman zaman Amerlka'run çeşitli vesilelerle Türkiye'nin yanın
da yer alması bu tür tanıtım proqrarnlarmsn bir sonucudur. Diğer blr
anletırnla tanıtım programları hem Almanya'da hem Amerika'da uzun
zamandan beri: uygulanmaktadır. Ancak tanıtım programları Mr bütün olatek görülmediğ'i' 'g'iibJ, koordlnel! de vürütülmemektedjr. Örneğin, Almanya'da Büyüke,lıçiHk He Konsoloslukler farldı farklı halkla
lllşkller ajansian He' çelrşmaktadıeler. Bu da hem etkinliği' zayıflat
rnakta hem de masrafı ernrrnektadır.
Özetlemek gereki'rse; Türklye yaşsm tarzı olıaıraik seçtiiğj, Avrupa
ne bütüntesrnek lçln büyük çaba sarfetmektedir. Batıyı kendisine
örl)elk almasını ve bu alanda büyük bi-r pazar oluşturduğu kanaatinde
olmasını Turkiye Avrupa Bi'diğ'i için yeterli! görmektedi,I'. Ancak bugün karşl,laştığımız durumlar bunun yeterslz olduğunu açıkçe gösteriyor, Avrupa B'j'l"liği ÜyeNği için Türıkiye'nin yukerıda çizdiğimiz çer'
çevede etkin bir halkla Hlşkler programmı bilinçli, planlı ve' slstematiık bir şekllde hayata geıçkmek zorundadır. A'ksi' takdirde her geçen gün aleyhimize Işlevecek ve Türkiyeiçin a'rzıulamadlğımız Batı
ya.kaoah. bir duruma düşecektır. Bu daı yine bi,r kimJoiik bunalımına
yo'l açacaktır.
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