
 

105 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ 

Bir işiniz olduğunda veya halkla ilişkilerde çalıştığınızda, çeşitli halkla ilişkiler taktikleri ve stratejileri 

geliştirmek ve uygulamak önemlidir. Güçlü bir halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak, marka bilinirliğini 

artırmanıza ve olumlu bir itibar oluşturmanıza yardımcı olabilir.  

HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİSİ NEDİR? 

Halkla ilişkiler veya halkla ilişkiler stratejisi, olumlu bir izlenim ve genel bir algı bırakmak için bir marka 

ile halk arasında bilginin yayınlanmasını ve yayılmasını yönetmek için kullanılan bir eylem planıdır. 

Güçlü bir strateji güven ve nüfuz kazanabilir, marka farkındalığı yaratabilir, olumlu bir marka imajı 

oluşturabilir ve müşteri ilişkilerini geliştirebilir. 

Halkla ilişkileri daha iyi anlamak için pazarlamadan nasıl farklı olduğunu anlamaya yardımcı olur. Halkla 

ilişkiler ve pazarlamanın birçok benzerliği olsa da, aralarında büyük bir fark vardır. Pazarlama, belirli bir 

ürünü, hizmeti veya fikri tanıtmaya ve satışları artırmaya odaklanırken, halkla ilişkiler, bir şirket için 

olumlu bir marka imajı ve genel itibarı korumaya odaklanır. Bu nedenle, her ikisi de terfi yöntemi olsa 

da terfi için farklı amaçları vardır. 

HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ 

Bir halkla ilişkiler kampanyası oluştururken, başarıya ulaşmasına yardımcı olacak belirli stratejiler 

kullanmak önemlidir. Kitlenizi tanımaktan doğru kaynakları kullanmaya kadar, halkla ilişkiler 

çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli fırsatlara sahipsiniz. İşte dikkate alınması gereken 

10 halkla ilişkiler stratejisi: 

AZ VE ÖZ OLUN 

Web sitenize, markanıza veya ürünlerine ve hizmetlerine ilgi çekmek için faydalı bilgiler sunun ancak 

her şeyi bir anda vermeyin. Bunu yapmak, daha fazlasını öğrenmek için potansiyel bir müşteriyi veya 

hedef kitle üyesini web sitenize çekebilir. Bu olduğunda, onlarla daha fazla etkileşim kurma fırsatınız 

olur. 

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUNU KULLANIN 

İçeriğinizi arama motorları için optimize etmek için kullanılacak en iyi anahtar kelimeleri belirleyin. 

Örneğin bir makaleniz varsa, anahtar kelimenizi makale başlığında ve ideal olarak yine kopyanın bir 

yerinde kullanın. Ayrıca, kopya boyunca doğal olarak ilgili anahtar kelimeleri dahil etmeye yardımcı 

olur. 



KİTLENİZİ ANLAYIN 

Hedef kitlenizi belirleyin ve onları tanıyın. Pazar araştırması yapın ve ziyaret ettikleri siteler, çevrimiçi 

oldukları yerler, tercih ettikleri iletişim yöntemleri veya kanalları ve demografik bilgileri gibi temel 

bilgileri belirleyin. Bu bilgileri bilmek, daha stratejik ve hedefli bir halkla ilişkiler kampanyası 

oluşturmanıza yardımcı olabilir. 

ETKİLEYİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIN 

Etkileyicilerle çalışarak üçüncü taraf güvenilirliğini kazanmayı düşünün. Etki sahibi kişilerin ürününüzü 

veya hizmetlerinizi takdir ettiklerini başkalarına söylemesi, güvenilirlik kazanmanıza yardımcı olabilir. 

Kendi kendine yayın yapan platformlar ve sosyal medya platformları sayesinde, belirli bir niş için nüfuz 

oluşturan içeriğe sahip kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Influencer'ın estetiği ve hedef kitlesi belirli bir 

markayla uyumlu olduğunda, içerik iş birliği şirketiniz için güçlü bir halkla ilişkiler stratejisi oluşturabilir. 

MEDYAYI KULLAN 

Haber değeri taşıyan bir hikayeniz olup olmadığını belirleyin. Başka bir deyişle hem zamanında hem de 

ilginç olduğundan emin olun. Ardından, kendinizi tanıtmak için tercih ettiğiniz medya kuruluşuyla 

iletişime geçin ve hikayenizin veya haberinizin neden okuyucularının veya izleyicilerinin ilgisini 

çekebileceğini açıklayın. Onlarla çeşitli yollarla iletişim kurabilirsiniz, ancak onlarla yüz yüze görüşmek 

daha fazla güven oluşturmanıza yardımcı olabilir. Olumlu bir deneyimse, gelecek sürümlerde birlikte 

çalışmak isteyebilirler. Bu sonuçta size sektörde güçlü bir medya teması sağlar. 

WEB'İ KONTROL EDİN 

İnterneti ve markanız, ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında söylenenleri izleyin. Bu tartışmaları 

izlediğinizde, durumu düzeltebilir veya olumsuz sorulara yanıt bulabilirsiniz. Esasen, interneti kontrol 

etmek olumsuz haberlere karşı koymanıza yardımcı olur. Benzer şekilde, olumlu haberler üzerine inşa 

etmenize de yardımcı olabilir. 

PAZARINIZI BİLİN 

Pazarınızı daha iyi anlamak için araştırma yapın. Piyasalar zaman içinde değişebileceğinden, bu 

araştırmayı gerçekleştirmek en son trendler ve sektör haberlerinden haberdar olmanıza yardımcı 

olabilir. Pazarınızı bilmek, müşterilerinizi veya hedef kitlenizi mutlu etmek için hemen harekete geçme 

fırsatı da verir. 

SOSYAL FARKINDALIĞI DÜŞÜNÜN 

Ürün veya hizmetinizin bir sonucu olarak topluluğunuza bir şeyler sunmak, olumlu bir yanıt verebilir. 

Olumsuz haberler alıyorsanız, imkanları kısıtlı çocuklar gibi markanızın imajına yardımcı olabilecek 

başkalarına yardım etmeye odaklanan kampanyalar geliştirmeyi düşünün. Sadece ihtiyacı olanlara 

yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda şirketiniz hakkındaki olumsuz baskıları veya algıları da 

düzeltirsiniz. 

SONUÇLARI ÖLÇÜN 

Halkla ilişkiler kampanyanızın başarısını belirlemek için sonuçları nasıl ölçmek istediğinizi düşünün. 

Örneğin, planınızı uygulamadan önce ilerlemenizi ölçmek için temel performans göstergeleri oluşturun. 

Metriklerinizi belirlemek ve izlemek, stratejinizin performansı hakkında size değerli bilgiler sağlayabilir. 

 

 



TEKNOLOJİYİ KULLAN 

İnternet ve çeşitli sosyal medya platformları, size büyük bir haberi hızlı bir şekilde aktarmanızı sağlar. 

İşletmenizi çevrimiçi ortamda tanıtmak için teknolojiyi kullanmayı düşünün. Bunu yapmak, daha geniş 

bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir video kampanyası oluşturabilir, blog yazabilir veya markanızı 

sosyal medya aracılığıyla tanıtabilirsiniz. Özellikle bir blog size markanıza daha kişisel bir bakış sunma 

ve hedef kitlenizle daha derin bir düzeyde etkileşim kurmanıza yardımcı olma fırsatı verir. 

İŞTE 95 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİSİ DAHA: 

Hedeflerinizi ve hedeflerinizi tanımlayın 

Büyük bir etkinlikle ilişkilendirme kullanın 

Güncel bir sorunla ilişkilendirme kullanın 

İş ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çalışma stratejisi oluşturun 

Markanızın temel değerlerini iletin 

Önemli mesajlar oluşturun 

Markanız için bir blog oluşturun 

Bir ünlü onayı kazanın 

Halkla ilişkiler çabalarınızı diğer iletişim yöntem ve araçlarınızla birleştirin 

En iyi taktikleri belirleyin 

Sponsorlu gönderiler oluşturun 

Kitlenizin bakış açısını düşünün 

Çabalarınızı düzenleyin 

İlginç bir basın bülteni oluşturun 

Araştırmanı yap 

Medyanın "hayatta bir gün" özelliği yazmasını sağlayın 

Basın toplantısı düzenleyin 

Özel bir ekibin parçası olarak çalışın 

Çevrimiçi varlığınızı güçlendirin 

Bir sözcü düşünün 

Müşterilerinizle etkileşim kurun 

Rekabetinizi bilin 

Medyaya örnekler sunun 

İlgili bir rekoru kırmak 

Bir maskot düşünün 



İlgi çekici içerik oluşturun 

Güçlü bir insan ilgisi olan hikayeler anlatın 

Terfi çabalarınızı geliştirmek için şirket yağmalarını dağıtın 

Olumlu bir algı oluşturmak için mizahı kullanın 

Bir yarışma veya piyango kullanarak bir yarışma oluşturun 

Ters piramit formatına sahip bir basın bülteni yazın 

Bir kampanya başlatın 

Halkla ilişkiler çabalarınızı önceden planlayın 

Daha genç kitlenize ulaşın 

Yerel medyayı hedefleyin 

İş etkinliklerine katılın 

Tutarlı ve olumlu bir mesaj sunun 

Çevrimiçi bir video platformu kullanın 

Bir kampanyayı onaylayın 

Eğlenceli ve unutulmaz etkinlikler yaratın 

Satıştan önce iyi bir ürün oluşturun 

Satış konuşmanızı kişiselleştirin 

Reddedilmeye hazırlanın 

Yanıt vermeden veya tepki vermeden önce gerçekleri anlayın 

Fazla paylaşmadan halka yeteri kadar bilgi sağlayın 

Fotoğraf fırsatları yaratın 

Tatil ruhuna girin 

Sosyal ve kurumsal sorumluluğunuzu koruyun 

Topluluğunuzu dahil edin 

Bir podcast'te konuk konuşmacı olun 

Yıllık bir halkla ilişkiler takvimi oluşturun 

Kendi haber bülteninizi yazın 

bir derneğe katıl 

Web sitenize bir medya ekleyin veya web sayfasına basın 

Sektörünüzde uzmanlığa sahip iyi bir irtibat kişisi olun 

Hedeflenen bir medya kuruluşuna özel teklifler sunun 



Topluluğunuz hakkında tutkulu kalın 

Uzun vadeye odaklanın 

Çalışanlarınızı dahil edin 

Halkla ilişkileri reklamcılıkla ilişkilendirerek entegre bir kampanya oluşturun 

Çok nüfuzlu insanlarla ilişkiler kurun 

Yerel topluluk bağlantıları kurun 

Kartvizitler veya broşürler gibi kendi pazarlama materyallerinizi oluşturun 

Daha fazla maruz kalma için basın bültenlerini medya kuruluşlarına gönderin 

İşletmenizle ilgili farkındalık günlerini düşünün 

İşletmenizle ilgili yıldönümlerini düşünün 

Çeşitliliği nasıl teşvik ettiğinizi vurgulayın 

Etiğine sahip çık 

Markanız ve müşterileri arasında güven oluşturun 

İlham veren bir müşterinin hikayesi etrafında bir kampanya oluşturun 

Bir basın bülteni hizmeti kullanın 

Bir kriz durumu için bir yanıt planlayın 

Bir kriz sırasında özen gösterin 

Anahtar çıktıları tanımlayan bir plan oluşturun 

Müşterilere ulaşın 

Yardımcı ipuçları sağlayın 

Müşterilerinize, müşterilerinize ve medyaya karşı dürüst olun 

İşletmeler için bir sosyal ağ sitesine katılın 

Tanıklıkları kendi yararınıza kullanın 

Bir web sitesi edinin 

Bütünlüğünü koru 

Olumlu bir ilk izlenim bırakın 

Sanatı destekleyin 

Kişisel bir dokunuş sunun 

Bir basın kiti oluşturun 

Bir halkla ilişkiler firması kullanın 

Halkla ilişkiler çalışmalarınız için çevrimiçi bir şablon kullanın 



İyi medya kapsamını paylaşın 

Sponsor etkinlikleri 

Bir tanıtım dublörü oluşturun 

Önceliklerinizi karşılayan bir bütçe oluşturun 

Potansiyel müşterileri ziyaret etmeye davet edin 

Müşterilerinizi marka elçileri olarak kullanın 

SMART hedefleriniz olduğundan emin olun 

Projenize güvenin, kibirli olmayın 


