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Özet
Tüketici boykotlarÕ, iúletmelerin en önemli sosyal paydaúlarÕndan birisi olan tüketicilerin,
iúletme ile ilgili bir sorun veya problem olarak gördükleri çeúitli durumlar karúÕsÕnda üretilen
mal ve hizmetleri satÕn almama yönünde düzenlenen eylemlerdir. Aktivist veya savunmacÕ
gruplar olarak nitelendirilebilecek tüketici gruplarÕnÕn bu eylemleri günümüzde giderek
artmaktadÕr ve kurumlar için hem ekonomik açÕdan , hem de imaj yönünden olumsuz sonuçlar
do÷urabilmektedir. Halkla iliúkiler açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde ise bu savunmacÕ gruplar ile
baúa çÕkabilmede kriz iletiúimi uygulamalarÕ önem kazanmaktadÕr. Kriz iletiúiminde, meydana
gelen krizlerde, kurum imajÕnÕ korumak adÕna sosyal paydaúlar ile kurulacak iletiúim önem
kazanmaktadÕr. Tüketici boykotlarÕ da iúletmelerin çevresel, sosyal, politik ve ekonomik bazÕ
politikalarÕndan kaynaklanan ve sosyal paydaúlar açÕsÕndan problem olarak düúünülen bazÕ
konular veya sorunlara yönelik olarak düzenlenen ve kurumun üretti÷i mal ve hizmetlerle
ilgili bir kriz çeúididir. Tüketici boykotlarÕ ile baúa çÕkabilmede, önemli bir halkla iliúkiler
uygulamasÕ olan kriz iletiúiminden yararlanÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda bu çalÕúmada öncelikle
tüketici boykotu kavramÕ üzerinde durulmuú, daha sonraki bölümde ise tüketici boykotlarÕ;
kriz iletiúimi açÕsÕndan de÷erlendirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici boykotu, halkla iliúkiler, kriz, kriz iletiúimi, aktivist gruplar

EvaluatÕon of Consumer Boycotts in terms of CrÕsÕs CommunÕcatÕon
Abstract
Consumer boycotts are actions that are organized by consumers who are one of the most
significant stakeholders of the corporations, in order not to buy products and services against
various situations that they perceive as a problem. The movements of these consumer groups
that can be referred as activist or defensive groups, are increasing in today’s world and they
can beneath the economic situation and the image of the corporations. If they are evaluated in
terms of public relations, crisis communication practices are gaining importance in coping
with these activist groups.Communicating with stakeholders on behalf of protecting the
corporate image is very important in crisis communication. Consumer boycotts are organized
against some issues that are based on some environmental, social, politic and economic
policies of the corporations and considered as problems and they are a kind of product or
service crisis. In order to cope with consumer boycotts, crisis communication which is an
important public relations practice is being used. In this context, “consumer boycott”
concept is emphasized at first and afterwards, consumer boycotts are evaluated in terms of
crisis communication.
Key Words: Consumer boycott, public relations, crisis, crisis communication, activist groups.
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GøRøù
Günümüzün küreselleúen dünyasÕnda, iletiúim teknolojilerinde meydana
gelen geliúmeler sonucunda tüketiciler her türlü bilgiye kolayca
ulaúabilmekte ve bu úekilde iúletmeler ve ürün ve hizmetler ile ilgili olarak
meydana gelen geliúmeleri kolayca takip edebilmektedirler. Ulusal úirketler
kadar uluslar arasÕ firmalar da tüketiciler tarafÕndan sÕkÕ bir úekilde
izlenmektedir. øúletmelerin mal ve hizmet fiyatlarÕ, kaliteleri, kar oranlarÕnÕn
yanÕ sÕra toplumsal olaylarla ilgili tutumlarÕ da son yÕllarda tüketicilerin
gündeminde olan konulardÕr. Günümüzde iúletmelerden, çevresel ve
toplumsal konular veya sorunlarla ilgili olarak sosyal sorumluluklarÕnÕ
yerine getirmeleri beklenmektedir.
Tüketiciler ise gerek kullandÕklarÕ ürün veya hizmetle ilgili , gerekse
çeúitli toplumsal, çevresel veya politik nedenlerden ötürü be÷enmedikleri bir
hareket ile karúÕlaútÕklarÕnda tepkilerini kolayca gösterebilmektedirler. øúte
bu tepkilerin en ileri aúamasÕ boykotlardÕr. Tüketiciler boykotlar vasÕtasÕ ile
firmalarÕn mal ve hizmetlerini satÕn almama kararÕ verebilmektedirler.
Halkla iliúkiler açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda ise boykotlar, ürün ve hizmetler
ile ilgili krizlerin bir çeúidi olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr ve kurum imajÕnÕ
olumsuz úekilde etkileyebilmektedir. Halkla iliúkiler, bir iúletmenin toplumla
olumlu iliúkiler geliútirmesi ve karúÕlÕklÕ anlayÕú sa÷lanabilmesi adÕna
yürütülen iletiúim faaliyetleridir ve do÷rudan iúletmenin sosyal paydaúlarÕnÕn
algÕlamalarÕna yönelik olarak yürütülmektedir. Tüketicilerin iúletme ile ilgili
duyduklarÕ herhangi bir hoúnutsuzluk sonucu meydana gelen boykotlarda ise
halkla iliúkiler uzmanlarÕna düúen rol, boykotlar ortaya çÕktÕ÷Õnda kriz
iletiúiminin ana ilkelerine uyularak krizle baúa çÕkmaktÕr.
Tüketici boykotlarÕ, iúletmelere ekonomik oldu÷u kadar imaj yönünden
de zarar verebilmektedir. Bu nedenle, algÕlarÕ yöneten halkla iliúkiler
uzmanlarÕ tarafÕndan tüketici boykotlarÕnÕn ve bu boykotlarla ne úekilde baúa
çÕkÕlabilece÷inin anlaúÕlmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
TÜKETøCø BOYKOTU KAVRAMI VE TÜKETøCø
BOYKOTLARININ NEDENLERø
Tüketici Boykotu KavramÕ
Tüketici boykotu, bir grup veya gruplar úeklindeki insanlar tarafÕndan,
kiúilere, pazardaki belirli bazÕ seçilmiú ürünleri satÕn almamalarÕ yönünde
baskÕ yaparak belirli amaçlarÕ yerine getirmek üzere düzenlenen bir
giriúimdir (Friedman,1999:4). Bu tanÕmlamada iki nokta dikkat çekicidir.
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Birincisi, tanÕmÕn, bireysel tüketiciler üzerine odaklanmasÕdÕr. økinci özelik
ise boykotun amacÕdÕr. Boykot amacÕnÕn pazar yeri ile sÕnÕrlÕ tutulmamasÕ
gerekmektedir. Çünkü düúük fiyatlÕ ve daha kaliteli ürünlerin pazara
sunulmasÕ gibi amaçlarÕn yanÕ sÕra pazaryerinin dÕúÕna çÕkan daha kapsamlÕ
(çevre bilincinin sa÷lanmasÕ, çalÕúma koúullarÕnÕn iyileútirilmesi ve çeúitli
devlet politikalarÕnÕn de÷iútirilmesi kapsamÕnda yapÕlanlarda oldu÷u gibi)
boykot amaçlarÕ ile karúÕlaúÕlabilmektedir. Tüketici boykotlarÕnÕn etkisi ise,
boykota katÕlanlarÕn sayÕsÕ ile do÷ru orantÕlÕdÕr (Torlak, 2007:334).
Boykotlar çeúitli gruplar tarafÕndan baúlatÕlmaktadÕr. Bunlar arasÕnda en
popülerleri, tüketici gruplarÕ, iúçi birlikleri, dini gruplar, kadÕn haklarÕnÕ
savunan gruplar ve çevreci gruplardÕr. BunlarÕn dÕúÕnda sa÷lÕk gruplarÕ,
hayvan haklarÕnÕ savunan gruplar, savaú karúÕtÕ gruplar da bulunmaktadÕr
(Friedman, 1999:10).
Boykotlar genellikle belirli bazÕ aúamalardan sonra ortaya çÕkmaktadÕr.
ølk adÕmda boykot tehditi yapÕlmaktadÕr. økinci adÕmda boykotun baúladÕ÷Õ
duyurulmakta ve eyleme geçilmesi istenilmektedir. Üçüncü aúama, boykotun
organize edildi÷i ve yapÕlan hazÕrlÕklarÕn duyuruldu÷u aúamadÕr. Son aúama
ise organizasyon ve hazÕrlanma boyutundan da öteye giden, boykot
aktivitesini tanÕtmak üzere gösteriler yapÕlan aúamadÕr. Burada artÕk boykot
hareketi baúlatÕlmÕútÕr ve destek aranmaktadÕr (Friedman, 1999:10).
Enformasyon teknolojilerinin kullanÕúlÕlÕ÷Õ ve yaygÕnlÕ÷Õ, toplumsal
duyarlÕlÕklarla ilgili konularÕn süratle yaygÕnlaúmasÕna neden olabilmektedir.
Bir tüketici boykotu 24 saat içerisinde co÷rafi sÕnÕrlarÕ aúabilmektedir. Nike,
Shell , Mc Donalds, Nestle gibi global markalar, dünyada en fazla tüketici
boykotuna maruz kalmÕú markalardÕr (KadÕbeúegil, 2009:118).
Tüketiciler, boykotlar, yani organize olmuú satÕn almama hareketi ile
ekonomik ve siyasal bir baskÕ uygulayÕp, karúÕ duruú gerçekleútirmeyi ve
gerekti÷inde ekonomik bir ceza vermeyi amaçlamaktadÕrlar. Son yÕllarda,
Nestle’nin Afrika’da sattÕ÷Õ çocuk mamalarÕ, Nike’Õn spor ayakkabÕlarÕnÕ
üretirken çocuk iúçi çalÕútÕrmasÕ ve Shell’in çevreyi kirletmesi nedeniyle
yapÕlan boykotlar dünyada en çok ses getiren uygulamalardÕr. Ürün ya da
hizmeti satÕn almama üzerine kurulu bu ekonomik ve sosyal baskÕ yöntemi
sÕk sÕk baúvurulan bir tercih haline dönüúmüútür (OdabaúÕ, 2008).
YapÕlan araútÕrmalara göre geliúmiú ülkelerde her üç tüketiciden birisi bir
markayÕ boykot etmektedir. Global reklam ajanslarÕndan DDB
Worldwide’Õn, 30 ülkede yaptÕrdÕ÷Õ ve her birinde 1000 kiúilik tüketici
grubuyla görüúmelerin yapÕldÕ÷Õ bir araútÕrmaya göre özellikle son iki yÕldÕr
Microsoft, Mc Donalds gibi Amerikan úirketlerinin ürünlerine para harcayan
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tüketicilerin oranÕnda ciddi bir düúüú gözlemlenmektedir (KadÕbeúegil,
2009:122).
Son yÕllarda meydana gelen boykotlar incelendi÷inde üç sonuç ortaya
çÕkarÕlabilir: ølk olarak boykotlarÕn genellikle ürün fiyatlarÕnÕn yüksek
olmasÕndan kaynaklanan ekonomik nedenlerden ötürü de÷il, daha ziyade
sosyal ve politik nedenlerden ötürü ortaya çÕktÕ÷Õndan bahsedilebilir. økinci
olarak boykot düzenleyenlerin ana hedeflerinin kurumlarÕ zor durumda
bÕrakmak de÷il, gündeme getirmek istedikleri olay veya soruna dikkat
çekmek oldu÷u görülmektedir. Üçüncü olarak ise boykotu düzenleyen
savunmacÕ gruplar denilen gruplarÕn elinde finansal desteklerin fazla
olmamasÕ sonucu bunlarÕn halkla iliúkilerin gücünün farkÕnda olmalarÕ ve
boykot düzenlemenin maliyetinin düúük olmasÕ sonucu bu gruplarÕn
birço÷unun boykotlarÕ, taktiksel araçlarÕndan birisi olarak ellerinde
bulundurmalarÕndan bahsedilebilir (Davidson,1995).
Tüketici BoykotlarÕnÕn Nedenleri
Gerede ve Knudsen’e göre tüketici boykotlarÕ, üç ana nedenle
gerçekleútirilebilir. Bu nedenler úu úekildedir:
1.Ekonomik nedenler: Sebepsiz yere veya uygunsuz bir sebeple ürün
veya hizmet fiyatlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ veya ürün veya hizmet kalitesinde düúüú,
ekonomik nedenlerle ortaya çÕkan boykotlarÕn sebepleridir (Gerede,
1999:11).
2.Politik nedenler: Bunlar bir ülkenin hükümetinin di÷er ülkenin halkÕnÕ
kÕzdÕran bir davranÕúta bulunmasÕ veya be÷enilmeyen bir politika
uygulamasÕ ile ilgilidir. DavranÕútan etkilenen grup, suçladÕ÷Õ ülkenin
ürünlerinden uzak durarak o ülkenin ekonomik çÕkarlarÕnÕ zedeleyerek
memnunsuzlu÷unu dile getirmektedir (Knudsen v.d, 2008:18).
Danimarka’nÕn en büyük gazetesi Yllands-Posten’de Hz. Muhammed’in
terörist olarak gösterildi÷i bir karikatürden sonra Danimarka ürünlerinin
boykot edilmesi örnek olarak verilebilir (Knudsen v.d, 2008:18).
3.Etik veya ahlaki nedenler: Yerel veya uluslar arasÕ firmalarÕn ,
tüketicilere, topluma ve çevreye zararlÕ ürün ve uygulamalarÕna karúÕ o
firmalarÕn ürün ve markalarÕna gösterilen tepkiler, boykot nedenleri
arasÕndadÕr.Bu tür nedenlere örnek olarak Nestlé firmasÕnÕn anne sütünün
yerini alamayacak ürünleri pazarladÕ÷Õ için dünyanÕn bir çok ülkesinde
boykot edilmesi verilebilir (Gerede, 1999:12).
BunlarÕn dÕúÕnda toplum içerisindeki bazÕ kiúilere sosyal haklarÕn
verilmemiú olmasÕ da boykot nedenleri arasÕndadÕr. Bu haklarÕn kazanÕlmasÕ
amacÕ ile yapÕlan tüketici boykotlarÕna; ABD’deki marul ve üzüm boykotu
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verilebilir. Bu boykotun nedenleri, tarÕm iúçilerinin fakirli÷i, kendilerine
kötü davranÕlmasÕ, tarÕm ilaçlarÕnÕn yanlÕú kullanÕlmasÕ ve vatandaúlÕk
haklarÕnÕn verilmemesidir (Gerede, 1999:12). Gerek ekonomik, gerek ahlaki,
gerekse politik nedenlerden kaynaklanan boykotlarÕn firmalar üzerinde
çeúitli etkileri mevcuttur.
TÜKETøCø BOYKOTLARININ ETKøLERø
Tüketici boykotlarÕnÕn hedef taraf üzerindeki etkileri iki ana baúlÕk
altÕnda toplanabilir. Bunlar; ekonomik etkiler ve hedefin imajÕ üzerinde
oluúan etkilerdir (Garett,1987:49):
1) Ekonomik Etkiler: Tüketici gruplarÕnÕn çeúitli iúletmeler ile alÕúveriúte
bulunmayÕ reddetmeleri sonucunda ekonomik kayÕplar oluúabilmektedir.
Sendikalar, politik örgütler gibi baskÕ gruplarÕnÕn boykotlarÕ desteklemeleri
ise ekonomik baskÕyÕ daha da arttÕrabilmektedir (Garett,1987:49). Pruit ve
Friedman; 1970-1980 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan 21 adet boykot ça÷rÕsÕnÕn
firmalar açÕsÕndan sonuçlarÕnÕ incelemiúler ve negatif ekonomik sonuçlarÕn
a÷Õr bastÕ÷ÕnÕ belirtmiúlerdir. Davidson ise 1970-1990 yÕllarÕ arasÕna yayÕlan
araútÕrmalarÕnda 40 adet boykot ça÷rÕsÕnÕn firmalarÕn ekonomik durumlarÕ
üzerindeki etkilerini incelemiú ve boykot edilen firmalarÕn hisse senetlerinin
de÷erlerinde belirgin düúüúler oldu÷unu belirtmiúlerdir (Farah ve Newman,
2009:1).
2) Hedefin ømajÕ Üzerindeki Etkiler: Tüketici boykotlarÕ, hedef alÕnan
tarafÕn imajÕnÕ da etkileyebilmektedir. Bir tüketici boykotu ça÷rÕsÕ bile hedef
alÕnan taraf için olumsuz algÕlamalar yaratabilecektir. Söz konusu boykotun
medya tarafÕndan da desteklenmesi durumunda ise, hedef alÕnan tarafÕn imajÕ
önemli ölçüde zarar görebilir. ømajÕn zarar görmesi ise iúletmeler açÕsÕndan
son derece sakÕncalÕdÕr çünkü günümüzde imaj oluúturmak oldukça zahmetli
ve zor bir süreçtir; iúletmelerin en büyük korkusu, toplum tarafÕndan
olumsuz bir úekilde algÕlanmalarÕdÕr. øúte bu sebepten ötürü tüketici
boykotlarÕnÕn imaj üzerindeki etkisi önemli bir konu haline gelmektedir
(Garett,1987:49).
Görüldü÷ü gibi boykotlar iúletmelere ekonomik açÕdan oldu÷u kadar
imaj yönünden de etki etmektedir. Günümüzün rekabet koúullarÕnda ve
bilhassa kriz dönemlerinde imaj giderek daha da önemli hale gelmektedir.
Bu yüzden boykotlar sebebi ile zarar görebilecek kurum imajÕnÕ korumada
veya bozulan imajÕ düzeltmede iúletmenin hedef kitleleri ile iletiúiminden
sorumlu olan halkla iliúkiler fonksiyonuna önemli görevler düúmektedir.
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TÜKETøCø BOYKOTLARI VE HALKLA øLøùKøLER
Halkla iliúkiler’in birçok tanÕmÕ bulunmaktadÕr. Public Relations Institute
of Southern Africa’ya göre halkla iliúkiler, “Kurum ve iç ve dÕú sosyal
paydaúlarÕ arasÕndaki stratejik iliúkileri yürütmek üzere iletiúim yolu ile
algÕlamalarÕn yönetilmesidir”( Wilcox v.d, 2001:4). The Institute of Public
Relations’a göre ise halkla iliúkiler, “ Kurum imajÕ ile ilgili olan ve kurum ve
sosyal paydaúlarÕ arasÕnda karúÕlÕklÕ anlayÕú ve iyi niyet oluúturmak üzere
giriúilen planlanmÕú iletiúim faaliyetleridir” ( Theaker, 2001: 4).
Halkla iliúkiler tanÕmlarÕnda sosyal paydaú kavramÕ ön plana
çÕkmaktadÕr. Freeman’a göre sosyal paydaú, firmanÕn amaçlarÕnÕn
gerçekleútirilmesinden etkilenen veya amaçlarÕn gerçekleútirilmesini
etkileyen; firma üzerinde do÷rudan veya dolaylÕ çÕkarlarÕ olan gruplar veya
bireylerdir. Hissedarlar, çalÕúanlar, yatÕrÕmcÕlar, tedarikçiler, müúteriler,
medya, çeúitli çÕkar gruplarÕnÕn hepsi sosyal paydaúlardÕr (Moir, 2001:19).
Halkla iliúkilerde sosyal paydaúlara iki yaklaúÕm mevcuttur: kurum
odaklÕ ve konu-sorun odaklÕ yaklaúÕm. Kurum odaklÕ yaklaúÕmda sosyal
paydaúlar; kurum tarafÕndan tanÕndÕ÷Õ veya geçerli sayÕldÕ÷Õ müddetçe
mevcuttur, kurumdan ba÷ÕmsÕz bir úekilde düúünülemezler. Botan ve
Taylor’a göre bu çeúit yaklaúÕm hatalÕdÕr çünkü sosyal paydaúlar; kurumun
herhangi bir faaliyetine tepki göstermeyi bekleyen bir kitle olarak
görülmektedir. Oysa konu-sorun odaklÕ yaklaúÕma göre sosyal paydaúlar
kurumdan ba÷ÕmsÕzdÕr. Toth’a göre halk, önemli olarak gördü÷ü konular,
faaliyetler veya problemler etrafÕnda organize olmakta ve bu úekilde aktif
olarak konuya veya soruna dahil olmaktadÕr. Bu yüzden sosyal paydaúlar,
önemli olarak algÕladÕ÷Õ konulara veya sorunlara tepki olarak kurumdan
ba÷ÕmsÕz bir úekilde oluúabilmektedir (Halvorson ,2007:16).
Bilindi÷i gibi halkla iliúkilerde kurum imajÕnÕ korumak veya geliútirmek
üzere sosyal paydaúlar ile iletiúim önem kazanmaktadÕr. Bu anlamda, sosyal
paydaúlar ile meydana gelebilecek herhangi bir anlaúmazlÕk durumunda
halkla iliúkiler uzmanlarÕnÕn devreye girmesi gerekmektedir.
Boykotlar da firma ile sosyal paydaúlarÕ arasÕnda meydana gelen bir
anlaúmazlÕk sonucu tüketici gruplarÕnÕn firmanÕn ürün veya hizmetlerini
kullanmayÕ reddetmeleri sonucu meydana gelmektedir ve halkla iliúkiler
açÕsÕndan bir de÷erlendirmeye tabi tutuldu÷unda önemli bir nokta olarak
boykotu düzenleyen aktivist veya savunmacÕ tüketici gruplarÕnÕn birer sosyal
paydaú olarak analiz edilmesi ve boykotlar ile baúa çÕkabilmek adÕna bu
sosyal paydaúlarla ilgili olarak uygulanabilecek iletiúim stratejilerinin
gözden geçirilmesi gerekmektedir (Davidson,1995).
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Halkla iliúkiler hedef kitleler ile kurum arasÕnda karúÕlÕklÕ iyi niyet
yaratmaya ve kurum imajÕnÕ geliútirmeye yönelik iletiúim faaliyetleri olarak
nitelendirilmekte ve bu anlamda birer kriz olarak görülebilecek olan
boykotlar açÕsÕndan sosyal paydaúlar ile iletiúimi yönetmede önemli bir
halkla iliúkiler uygulamasÕ olan kriz iletiúimi önem kazanmaktadÕr.
Tüketici BoykotlarÕ ve Kriz øletiúimi
Kriz, bir kurumun öngörme ve önleme mekanizmalarÕnÕ yetersiz bÕrakan,
üst düzey hedeflerini ve iúleyiú düzenini tehdit eden, bazen kurumun
yaúamÕnÕ tehlikeye sokan, kurumda gerilim yaratan durumdur (Pira ve
Sohodol: 2004:25). Geçmiúe oranla krizlerde bir artÕú gözlemlenmektedir.
Cantor’a göre bunun sebepleri arasÕnda iletiúim teknolojilerindeki geliúme,
bireylerin elektronik medya aracÕlÕ÷Õ ile bilgilere kolayca ulaúabilmesi,
medyada yer alan haberlerin içeri÷indeki de÷iúimler (dramatik haberlerin ön
plana çÕkmasÕ), kurumlarÕ ve faaliyetlerini yakÕndan izleyen aktivist
gruplardaki artÕú, bu gruplarÕn medyada sÕklÕkla yer almalarÕ bulunmaktadÕr
(Mogel, 2002:217).
Krizlerle ilgili olarak kriz yönetimi ve kriz iletiúimi kavramlarÕ önem
kazanmaktadÕr. Kriz yönetimi, krizin ne úekilde atlatÕlaca÷Õ, nedenleri ve
çözüm yollarÕ üzerinde yo÷unlaúÕrken kriz iletiúimi, kriz dönemlerinde
izlenecek iletiúim stratejisi ve taktikler ile ilgilidir. OlasÕ krizlerin
yaúanmamasÕ için önlemler alÕnmasÕ, krize neden olabilecek unsurlarÕn
ortadan kaldÕrÕlmasÕ, çözümler üretilmesi, kriz yönetiminin, çözümlerin ve
geliúmelerin hedef kitle ile paylaúÕmÕ, kriz iletiúiminin konusunu
oluúturmaktadÕr (Pelteko÷lu, 2007: 450).
Kriz yönetimi anlayÕúÕnda kriz iletiúiminin önemi, “akÕlcÕ bir iletiúim
politikasÕ izlenerek iúletme imajÕna gelen zararÕn en aza indirilebilece÷i
gerçe÷ine dayanmaktadÕr” (Narbay, 2006: 109).
Kriz yönetimi planlamasÕ olasÕ krizlerin öngörülüp planlanmasÕ iken kriz
iletiúiminin planlanmasÕ da kurumun tepkisinin planlanmasÕdÕr.
PlanlanmamÕú bir tepki, iúçilerin morali, úirketin karlÕlÕ÷Õ gibi pek çok
kurumsal faktörü etkileyebilir. Bu yüzden kriz dönemlerindeki iletiúim,
planlÕ, proaktif ve reaktif bir süreç úeklinde gerçekleúir ( Pira ve Sohodol,
2004:238)
Kriz iletiúiminde uyulmasÕ gereken belirli bazÕ kurallar vardÕr:
1)HÕzlÕ hareket etmek: Kriz durumlarÕ kurumlara, mümkün olan en
çabuk úekilde do÷ru ve tam bilgi ile kamuoyuna ulaúma sorumlulu÷unu
yüklemektedir. Kurumlardan ilk iki saat içerisinde krize cevap vermeleri
beklenilmektedir (Wilcox, v.d, 2001:154).
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2) Bilginin güvenilir kayna÷Õ olmak: Kriz dönemlerinde yürütülen
iletiúim faaliyetleri; genel olarak tüm kamuoyuna medya aracÕlÕ÷Õ ile krizin
iúletme üzerindeki etkileri, alÕnmasÕ düúünülen önlemler konularÕnda
doyurucu, do÷ru ve net bilgilerin verilmesine yardÕmcÕ olmalÕdÕr. øúletme
tarafÕndan resmi bilgiler verilmedi÷i takdirde baúka kaynaklardan, fakat
do÷rulu÷u belli olmayan bilgiler alÕnmasÕ olasÕlÕ÷Õ güçlüdür. Böyle
dönemlerde abartÕlÕ haberlerin, dedikodu ve di÷er iletiúim kanallarÕ ile
yayÕlma olasÕlÕ÷ÕnÕ göz önüne alarak medya aracÕlÕ÷Õ ile ilgili kiúilere do÷ru
bilgileri aktarmak gerekmektedir (Narbay,2006: 103).
3) FirmanÕn temel de÷erlerini göz önünde bulundurmak: Krizde,
firmanÕn, temel de÷erlerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi
gerekmektedir. Firmalar krizlerde, etik de÷erleri do÷rultusunda hareket
etmelidirler ve kamuoyuna, kurumlarÕnÕn içinde bulundu÷u durum ve
öncelikleri hakkÕnda açÕk bir mesaj göndermelidirler (Ogrizek ve
Guillery,1997: 56).
4) Maddi kaygÕlardan ziyade kriz kurbanlarÕnÕ ön plana almak: FirmanÕn
hissedarlarÕ, karlÕlÕ÷Õ ve yatÕrÕmlarÕ ile ilgili endiúeleri, insanlarÕn
yaúamlarÕnÕn etkilendi÷i durumlarda ön planda olmamalÕdÕr. Krizden
etkilenmiú kiúilere ilgi ve empati göstermek, kriz kurbanlarÕnÕn ve ailelerinin
geçimini sa÷lamak, önceli÷in onlarÕn ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak oldu÷unu
göstermek; firmanÕn krizle ne úekilde baúa çÕktÕ÷Õna dair yaptÕ÷Õ söylemleri
güçlendirir (Stanton,2002:19).
5) Kriz Sözcüsü Atamak: Kriz yönetim ekibi oluúturulduktan sonra
düúünülecek ilk úey úirket sözcüsünün belirlenmesidir. Ekipte sadece bir kiúi
demeç vermeye yetkili olmalÕdÕr. Bu kiúi genelde CEO’dur. Krizin çok
teknik konulara sÕçradÕ÷Õ durumlarda ise teknik ayrÕntÕlar için ilgili birimin
yöneticisine söz verilir (Crisis Management, 2004: 98).
6) Kriz iletiúim merkezi kurmak: øletiúimciler, kriz anÕnda yürütülecek
tüm iletiúim faaliyetleri için bir platform oluúturacak bir kriz merkezi
kurmalÕdÕrlar. Medyaya ise kriz anÕnda rahat hareket edebilecekleri bir yer
sa÷lamak çok önemlidir. Bu merkezde bilgisayarlar, telefon servisleri, faks
makineleri v.b olmalÕdÕr. Krizle ilgili tüm iletiúim buradan yürütülmelidir
(Argenti,1998: 230).
7) Internet ortamÕndan en etkin úekilde yararlanmak: Kriz esnasÕnda
web ortamÕndan azami ölçüde yararlanÕlmasÕ gerekmektedir. Tüm sosyal
paydaúlarÕn e-posta adreslerinin kriz komitesinin elinde olmasÕ úarttÕr.
ùirketin bir web sayfasÕ yoksa 24 saat içinde açÕlmalÕ, varsa ana sayfaya kriz
yönetimi ile ilgili alÕnan kararlarÕn asÕlaca÷Õ ve bakÕldÕ÷Õnda hemen
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görülebilecek bir ekleme yapÕlmalÕdÕr. Web sayfasÕndan kriz ekibine
elektronik posta atÕlabilecek bir düzenek kurulmalÕdÕr (Narbay, 2006:86).
8) Kurum içi iletiúime önem vermek: Kriz esnasÕnda ilk bilgilendirilecek
kiúiler çalÕúanlar olmalÕdÕr. ùirket içi iletiúim, çalÕúanlarÕn morallerini
yükseltti÷i gibi her ciddi krizde ortaya çÕkan dedikodularÕn da önünü kesmiú
olur. ÇalÕúanlarÕn geliúmelerden haberdar edilmesi gerekmektedir (Crisis
Management, 2004: 41).
9) Kriz planÕna uygun hareket etmek: Krizlerle etkin úekilde baúa
çÕkabilmenin en iyi yolu, çeúitli kriz senaryolarÕ hazÕrlayarak, bu senaryolara
uygun iletiúim planlarÕ oluúturmaktÕr. Krize hazÕrlÕklÕ olan kurumlarÕn krizin
olumsuz etkilerine daha az maruz kaldÕklarÕ bilinmektedir (Public Relations
Theory and Practice,2004:317).
10) Krizin akÕúÕnÕ olumlu olarak etkileyebilecek hareketleri teúvik etmek:
Kriz anÕnda sadece bazÕ gerçeklere dayanan basit açÕklamalardan oluúan bir
iletiúim yeterli de÷ildir. AsÕl önemli olan, krize olumlu etki yapabilecek
hareketleri düúünmek ve teúvik etmektir. Çünkü bu hareketler, belirsizliklere
veya úüphelere cevap verecek nitelikte olabilirler veya firmanÕn güvenirli÷i,
úeffaflÕ÷Õ, sorumlu davranÕúlarÕnÕ gösteren kuvvetli sembolik de÷erleri
olabilir (Orgizek, Guillery, 1997: 58).
Meydana gelen krizlerin etkileri bu ilkelere uyularak azaltÕlabilmektedir.
Tüketici boykotlarÕ da firmanÕn ürün ve hizmetleri ile ilgili bir kriz çeúididir
ve iúletmeler açÕsÕndan son derece önemlidir. BoykotlarÕn gerek firmanÕn
ekonomik durumuna, gerekse imajÕna zarar vermesini önlemek amacÕ ile
boykotlarÕ düzenleyen tüketici gruplarÕ ile yürütülecek iletiúimde kriz
iletiúiminin ana ilkelerini göz önünde bulundurmak faydalÕ olabilecektir.
Yöneticilerin tüketici boykotlarÕ ile karúÕlaútÕklarÕnda krize ne úekilde
cevap verecekleri ile ilgili yapÕlan bir araútÕrmanÕn sonucunda belirli bir
tepki úeklinin olmadÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. Yöneticiler boykotlarÕn konusuna ve
bunlarÕ düzenleyenlere göre her bir boykotun ayrÕ ayrÕ de÷erlendirilmesi
gerekti÷inden bahsetmiúlerdir (Davidson,1995).
Buna karúÕlÕk Ogrizek ve Guillery’e göre boykotlarla karúÕlaúan bir
firma, kriz iletiúiminin ana ilkelerini hayata geçirmelidir (Ogrizek ve
Guillery, 1997: 24-25):
a) Boykot edilen firma, boykotla ilgili olarak çok fazla medyada
görünürlük yaratmamalÕdÕr. E÷er firma, bunun iletiúimini yo÷un úekilde
yapÕyorsa o zaman bu boykotun kamuoyunda daha görünür olmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr ve sonuç olarak firma, kendisini savunmaya çalÕúÕrken boykotu
düzenleyenlerin kendi iletiúimlerine yardÕmcÕ olacaktÕr. Bu yüzden bir
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boykotla karúÕlaúÕldÕ÷Õnda dÕú iletiúimde mümkün olan en düúük profil
benimsenmelidir.
b) Di÷er yandan kurum içi iletiúim de çok önemlidir. Kurum içi iletiúim,
açÕk, güçlü ve kiúiselleútirilmiú olmalÕdÕr. ÇalÕúanlara boykotun haksÕz
oldu÷u ve boykotu düzenleyenler tarafÕndan gündeme getirilen konularla
ilgili olarak firmanÕn ne tür bir yol izleyece÷ini bildirmek gereklidir. AyrÕca
boykottan daha fazla etkilenebilecek bayilere do÷rudan faaliyet gösterme
bilgisi ve ne úekilde davranacaklarÕ ile ilgili bilgi de verilmelidir.
c) Önemli sosyal paydaúlar, tedarikçiler ve müúterilerle olan iletiúime
önem verilmelidir.
e) Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yanlÕú
zamanlÕ açÕklamalardan kaçÕnmak için ulusal ve yerel devlet dairelerini
bilgilendirmek gereklidir.
f) Hassas zamanlarda hem ürün, hem kurum düúük profilini korumalÕdÕr.
Öncelikler úunlar olmalÕdÕr:
- Boykot olan tüm ülkelerdeki tüm reklam kampanyalarÕ
durdurulmalÕdÕr.
- Simgeler ve logolarÕn görünürlü÷ü azaltÕlmalÕdÕr.
- Belirli tanÕtÕm aktiviteleri iptal edilmelidir.
- Boykot edilen ürün dizisindeki tüm yeni lansmanlar iptal edilmelidir.
g) Boykotun bilinirlik derecesini ve harekete geçme niyetini ölçmek
üzere düzenli olarak kamuoyunda ve risk altÕndaki tüketiciler üzerinde
araútÕrma(anket) yapÕlmalÕdÕr.
h) Boykotun firmanÕn imajÕ ve faaliyetleri üzerindeki etkisi dikkatli bir
úekilde belirlenmelidir. Boykotlardaki riskler genellikle ekonomik olmaktan
öteye kurumsal risklerdir. Bu risklerin en baúÕnda ise kurum imajÕnÕn
zedelenebilme olasÕlÕ÷Õ gelmektedir.
Davidson’a göre ise tüketici boykotlarÕ ile karúÕlaúan firmalarÕn kriz
iletiúimi adÕna yapmalarÕ gerekenler úunlardÕr (Davidson,1995):
a) Boykotu düzenleyenlerin isteklerini dikkate almak ve onlarla iletiúime
geçmek: Birçok boykotta boykot düzenleyenler firmanÕn eski müúterileridir.
Bu kiúilerin úikayetlerinin veya isteklerinin dinlenmesi, firma açÕsÕndan
yapÕcÕ olabilir. Boykotlar, firma ile ilgili úikayetleri iletmenin örgütlenmiú
bir úeklidir. Müúterilerle karúÕlÕklÕ iletiúime geçmek, olumlu sonuçlar elde
etmek açÕsÕndan faydalÕ olabilir.
b) Boykot tehditlerine yeterince önem vermek: Boykotu düzenleyenler
küçük bir grup olabilir veya konu önemsiz gibi görülebilir, ancak bu firma-
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nÕn, boykottan zarar görmeyece÷i anlamÕna gelmemektedir. Boykotlar sona
ermiú gibi görülebilir ancak sonraki zamanlarda ülkenin herhangi bir
bölgesinde veya bir baúka ürün grubu ile ilgili olarak ortaya çÕkabilir.
c) YaratÕcÕ olmak: Bilindi÷i gibi krizlerden fÕrsatlar yaratÕlabilir.
Boykotlar veya boykot ça÷rÕlarÕ da birer krizdir, bu süreçte de yaratÕcÕ
olunabilmektedir. Buna bir örnek verilebilir: Yunus severler, tuna balÕ÷Õ
avcÕlarÕ ile ilgili boykot yapmÕúlardÕr çünkü yunuslar, tuna balÕ÷Õ avÕ
sÕrasÕnda bu balÕklarla birlikte yakalanÕp öldürülmektedirler. Heinz’s StarKist ise av sÕrasÕnda yunuslarÕn ölmemesi için dikkatli davranan balÕkçÕ
teknelerinden balÕk satÕn alaca÷ÕnÕ duyurmuútur. AyrÕca her bir tuna balÕ÷Õ
kutusunun üzerine yunuslarÕn güvende oldu÷unu belirten iúaretler
yerleútirmiútir.
d)Müúteriler ile daha güçlü iletiúim kurma úansÕnÕ yaratmak: Bir boykot,
firma için, müúterilerine iyi bir ürüne uygun fiyat sunmak ile ilgili vaatlerden
de öteye, firma ile müúteriler arasÕnda eúsiz iliúkiler yaratma fÕrsatÕ
sa÷layabilir. Boykot tehdidi ile karúÕlaúan firmalar, ne kadar erken hareket
ederlerse o kadar halkla iliúkilerden sa÷lanan yararÕ arttÕrabileceklerdir.
Boykotu düzenleyen müúteri gruplarÕ, firmanÕn kararlarÕ üzerinde söz sahibi
olduklarÕnÕ düúüneceklerdir. Burada zamanlama önem kazanmaktadÕr.
Müúteriler, firmanÕn reaktif de÷il proaktif davrandÕ÷ÕnÕ algÕlamalÕdÕrlar.
e) Konunun sosyal veya politik boyutunu ihmal etmemek: Konunun
ekonomik boyutunun yanÕnda sosyal ve politik boyutlarÕ da dikkate
alÕnmalÕdÕr. FirmanÕn karlÕlÕk durumu ile ilgili tehditlerin yanÕnda boykotu
düzenleyenlerin davalarÕnda haklÕ olabilecekleri olasÕlÕ÷Õ da göz önünde
bulundurulmalÕdÕr.
f) FirmanÕn ilkelerine sadÕk kalmasÕ: KurumlarÕn, boykot sÕrasÕndaki
davranÕú úekillerinin bir úekilde kurumsal ilkelere uygun olmasÕ tercih edilmelidir. Örne÷in Levi’s firmasÕ,1992 yÕlÕnda maddi destek verdi÷i Boy
Scouts of America isimli kuruluúun eúcinsel ayÕrÕmcÕlÕ÷Õ sonucu ürünlerinin
boykot edilmesi ile karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õnda, kurumsal ilkeleri arasÕnda yer
alan ve firmanÕn hiçbir úekilde ayÕrÕmcÕlÕk yapmayaca÷Õna dair ilkeyi göz
önünde bulundurarak, Boy Scouts of America’ya verdi÷i deste÷i
çekmiútir.Levi’s, ba÷ÕúlarÕ devam ettirmek yerine ilkelerine sadÕk kalmayÕ
tercih etmiú ve faaliyetlerinde, ayÕrÕmcÕlÕk yapan hiçbir gruba destek
olmamÕútÕr (http://www.nytimes.com/1992/05/31).
g)YapÕlan bir hata varsa itiraf etmek: Bazen firmalar boykot ça÷rÕsÕ ile
karúÕlaútÕklarÕnda hata yaptÕklarÕnÕn farkÕna varmaktadÕrlar. O zaman
önlerinde iki seçenek bulunmaktadÕr: Ya boykota karúÕ direnecekler, veya
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daha baúka bir yöne geçip zayÕf olma riskini göze alacaklardÕr. En iyi yol,
vakit kaybetmeden do÷ru olana yönelmektir.
Birer kriz olan boykotlarda hedef kitleler ile ne úekilde iletiúim
kurulabilece÷i ile ilgili Davidson ile Ogrizek ve Guillery’e ait önermelerde
dikkat edilmesi gereken en önemli husus olarak baúta müúteriler olmak üzere
önemli sosyal paydaúlar ile iletiúime gerekli önemin verilmesi gerekti÷i ön
plana çÕkmaktadÕr. Davidson buna ba÷lÕ olarak boykot tehditlerinin
önemsenmesi gerekti÷inden bahsetmektedir.
Bunun yanÕnda her ikisinin de ayrÕ ayrÕ üzerinde durdu÷u konular
bulunmaktadÕr. Ogrizek ve Guillery, boykotlarla karúÕlaúan firmalarÕn
medyada fazlaca görünür olmaktan kaçÕnmalarÕ, reklam ve promosyon gibi
tutundurma faaliyetlerine ara vermeleri, çalÕúanlara boykotun haksÕzlÕ÷ÕnÕ ve
boykot karúÕsÕnda izlenecek tutumlarÕ anlatmalarÕ, boykotlarÕn etkileri ile
ilgili gerek hedef kitle bazÕnda, gerekse kurum imajÕ bazÕnda araútÕrma
yapmalarÕ gerekti÷inden bahsetmektedir.
Bilindi÷i gibi krizlerle ilgili olarak öncelikle çalÕúanlarÕ bilgilendirmek
gerekmektedir. Boykotlarda da boykotun sebepleri ve firmanÕn boykot
karúÕsÕnda izleyece÷i tutum ile ilgili olarak çalÕúanlara bilgi verilmelidir.
AyrÕca tüm krizlerde oldu÷u gibi boykotun kamuoyunu ve kurum imajÕnÕ ne
derece etkiledi÷i ile ilgili araútÕrmalar yapmak, hedef kitleler ile yürütülecek
iletiúim açÕsÕndan yol gösterici olmaktadÕr.
Burada eleútirilebilecek nokta; boykotu düzenleyenlerin haklÕ olup
olmadÕklarÕna bakÕlmaksÕzÕn Ogrizek ve Guillery’nin, çalÕúanlara boykotun
haksÕz oldu÷unun anlatÕlmasÕ,
firmalarÕn fazlaca görünür olmaktan
kaçÕnmalarÕ ve reklam ve promosyon faaliyetlerini durdurmalarÕ gerekti÷ini
savunmalarÕdÕr.
Davidson’a göre iúletmeler öncelikle boykotu düzenleyenlerin haklÕ olup
olmadÕklarÕnÕ ortaya çÕkartmalÕ ve buna göre de izlenecek yolu belirlemelidirler.
øúletmeler bazen boykotun haksÕz oldu÷una kanaat getirmekte ve iletiúim
stratejilerini bu yönde düzenlemektedirler. Danone firmasÕnÕn Türkiye’de
yaúadÕ÷Õ ve Danino yo÷urtlarÕnÕn çocuklarÕn geliúimindeki olumsuz etkisi ile
ilgili olarak yayÕlan ve boykot ça÷rÕsÕ yapan bir söylenti sonucu Danone
gerek söylentiyi yayanlarÕn iddialarÕn asÕlsÕz oldu÷unu kabul etmeleri,
gerekse ürünün güvenirli÷i ile ilgili yaptÕrdÕ÷Õ gÕda analizi ile ilgili
tetkiklerin olumlu sonuçlarÕnÕ dayanak alarak baúta çalÕúanlar olmak üzere
tüm topluma olaydaki haksÕzlÕ÷Õ anlatmak ve sarsÕlan itibarÕnÕ geri kazanmak
üzere bir güven planÕ hazÕrlamÕútÕr. Bu planÕn her aúamasÕnda tüm kitle
iletiúim araçlarÕndan yeterince yararlanÕlmÕútÕr. (Özdemir ÇakÕr ve Öztürk,
2010).
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DolayÕsÕ ile tüm boykotlarda medyada görünür olmaktan kaçÕnmak
önerisinin ne kadar do÷ru oldu÷u tartÕúÕlmalÕdÕr. øúletme e÷er olayda bir suçu
yoksa bunu kamuoyuna duyurabilmek adÕna medyayÕ etkin bir úekilde
kullanmalÕdÕr.
Ogrizek ve Guillery’nin, çalÕúanlara boykotun haksÕzlÕ÷ÕnÕn aktarÕlmasÕ
önermesi ise genel bir ifade olarak görülmektedir ve iúletmenin olayda bir
suçu olup olmadÕ÷Õ belirlenmeden direkt olarak olaydaki suçsuzlu÷un
vurgulanmasÕ veya suçun kabul edilmemesinin do÷ruluk derecesi tartÕúmalÕ
olarak görülmektedir.
Davidson boykotu düzenleyenlerin, boykota sebep olan olayÕn sosyal
ve politik yönünü göz önüne alarak haklÕ olabileceklerini ve dolayÕsÕ ile
ekonomik yönünün yanÕ sÕra bu yönlerini de ihmal etmemek gerekti÷inin
üzerinde durmaktadÕr. Örne÷in Suriye’den kaçan ve Roma HavaalanÕ’nda
yakalanan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’Õn øtalya tarafÕndan serbest
bÕrakÕlmasÕ sonucu øtalyan mallarÕnÕn boykot edilmesi ça÷rÕsÕ karúÕsÕnda
Benetton firmasÕ Türkiye’nin haklÕlÕ÷ÕnÕ vurgulamak üzere ülkedeki 171
ma÷azasÕnda belirli bir süre vitrinlerini karartmÕú ve satÕúlarÕnÕ durdurmuútur.
(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-48728 ).
Davidson bunlarÕn yanÕ sÕra her krizden fÕrsat yaratÕlabilece÷inden
hareketle boykotlar ile karúÕlaúan firmalarÕn bunu fÕrsata çevirebilecek yönde
davranmalarÕ ve kurumsal ilkelere önem vermeleri gerekti÷inden de
bahsetmektedir.

SONUÇ
Kriz çeúitlerinden birisi olan boykotlar; iúletmeleri gerek ekonomik,
gerekse imaj yönünden etkileyebilmektedir. Boykotlar ürün ve hizmet
satÕúlarÕnÕ düúürebilmekte ve aynÕ zamanda da kurum imajÕnÕ olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu derece ciddi etkileri olan boykotlarla baúa
çÕkabilmede hedef kitlelerin algÕlamalarÕnÕ yöneten halkla iliúkiler uzmanlarÕ
önemli bir rol oynamaktadÕr.
Boykotlar ile baúa çÕkabilmek, hedef kitleler ile karúÕlÕklÕ anlayÕúa dayalÕ
iliúkiler geliútirmek amacÕnda olan halkla iliúkiler açÕsÕndan, tüketiciler ve
di÷er sosyal paydaúlar ile kurulan iletiúimin bir gerçe÷i olarak görülebilir.
Sosyal paydaúlar ile iliúkilerde zaman zaman problemler ortaya
çÕkabilmektedir. øúte tüketici boykotlarÕ bu tür durumlardan birisidir ve
kurumlarÕn ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak yaúanan bir kriz
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çeúididir. Kriz iletiúimi ise, ortaya çÕkan boykot hareketi sÕrasÕnda sosyal
paydaúlar ile ne úekilde iletiúim kurulmasÕ gerekti÷i ile ilgili bir yol gösterici
olmaktadÕr.
Tüketici boykotlarÕ ile karúÕlaúan kurumlarÕn kriz iletiúimi adÕna
uygulayabilecekleri bazÕ davranÕú úekilleri mevcuttur. Bunlar arasÕnda
öncelikli olarak müúteriler, çalÕúanlar gibi ana sosyal paydaúlar olmak üzere
tüm kamuoyu ile etkin úekilde iletiúime geçmek gelmektedir. Boykotlar,
hedef kitlelerin gerek iúletmenin ürün ve hizmetleri gerekse izlenen
politikalar veya çeúitli faaliyetlerden úikayetçi olmalarÕ nedeniyle
düzenlenmektedir ve hedef kitleleri dinlemek ve böylelikle onlarÕn
düúüncelerine önem vermek adÕna müúterilerle veya tüketicilerle karúÕlÕklÕ
iyi niyete dayalÕ iliúkileri geliútirmede bir fÕrsat haline gelebilmektedir.
øletiúim stratejisini belirlemeden önce sorun neyse anlamaya çalÕúmak,
firmanÕn olayda haklÕ veya haksÕz olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek
gerekmektedir. Boykotlar haklÕ veya haksÕz sebeplerden ötürü
düzenlenebilmektedir. DolayÕsÕ ile bir boykotla karúÕlaúÕldÕ÷Õnda olayÕn
ekonomik yönü kadar sosyal yönü de göz ardÕ edilmemelidir. Ortada
firmanÕn haksÕz oldu÷u bir durum varsa düzeltmeye çalÕúmak gerekmektedir.
Ancak boykotu düzenleyenlerin haklÕ sebepleri varsa kurum buna göre
suçunu üstlenmeli ve iletiúim stratejisini bu yönde hazÕrlamalÕdÕr.
Tüm krizlerde oldu÷u gibi kurum içi iletiúime öncelik vermek, olayÕn
kendisi ve iúletmenin bu olay karúÕsÕnda izleyece÷i tutum ve davranÕúlarla
ilgili olarak iúletmenin dÕúarÕdaki temsilcileri olan çalÕúanlarÕ bilgilendirmek
önem kazanmaktadÕr.
BoykotlarÕn ürün ve hizmet satÕúlarÕna etkisinin yanÕ sÕra hedef kitleleri
ve kurum imajÕnÕ ne úekilde etkiledi÷i ile ilgili düzenli olarak araútÕrmalar
yapÕlmalÕ ve iletiúim stratejileri bu araútÕrmalara göre yönlendirilmelidir.
Di÷er yandan kurumsal ilkelere sadÕk kalmak ve boykotlarÕ bir fÕrsat
olarak görüp krize olumlu etki yapabilecek hareketleri teúvik etmek de di÷er
yol gösterici davranÕúlar olarak sayÕlabilmektedir.
Sonuç olarak kurumlarÕn ana sosyal paydaúlarÕndan birisi olan
tüketicilerin, gerek üretilen mal veya hizmet, gerekse izlenilen belirli
kurumsal politikalarla ilgili olarak duyduklarÕ hoúnutsuzlu÷u göstermelerinin
en ileri boyutu olan tüketici boykotlarÕ ile baúa çÕkabilen kurumlar, gerek
ekonomik açÕdan, gerekse imaj açÕsÕndan kendilerine gelebilecek olan
zararlardan kaçÕnabileceklerdir. Bu konuda ise en önemli rol, kurumlarÕn
kriz anÕnda sosyal paydaúlar ile iletiúimine odaklanan kriz iletiúiminde
olacaktÕr.
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ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø
SOSYAL BøLøMLER ENSTøTÜSÜ DERGøSø [ÇKUSBED]
YAYIN øLKELERø
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [ÇKUSBED] yÕlda iki kez yayÕnlanan
hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat, tarih, e÷itim,
sosyoloji, felsefe, iktisat, iúletme, iletiúim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda
hazÕrlanmÕú akademik çalÕúmalara, derleme ve kitap tanÕtÕmlarÕna yer
verilmektedir.
Makale Gönderme: Yazarlarca dergiye gönderilen yazÕlarÕn daha önce hiçbir
yerde yayÕnlanmamÕú orijinal yazÕlar olmasÕ gerekir. Herhangi bir sempozyum
ya da kongrede bildiri olarak sunulan yazÕlarda kongrenin adÕ, yeri ve tarihi
belirtilmelidir.
Derginin YayÕn Dili: Türkçe olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldü÷ü
durumlarda øngilizce, Almanca, FransÕzca ya da yayÕn kurulunun kararÕyla
yaygÕn kullanÕma sahip olan bir dilde yapÕlan yayÕmlara da yer verilmesi
mümkündür.
De÷erlendirme Süreci: Editörlerin úekil ön de÷erlendirmeye tabi tuttu÷u
yazÕlar içerik ve biçim bakÕmÕndan incelenmek üzere en az iki hakeme
gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkÕnda yazarlara, gönderilen makalenin
kime ait oldu÷u konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporlarÕ
gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayÕnlanmaz ve yazarÕna iade
edilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Düzeltme istenen
yazÕlar, gerekli de÷iúiklikler için yazar(lar)Õna geri gönderilir. Düzeltilmiú metni
belirtilen süre içerisinde dergiye ulaútÕrmak yazar(lar)Õn sorumlulu÷undadÕr.
YayÕnlanan makalelerin her türlü telif hakkÕ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisine, hukuki ve bilimsel sorumluluklarÕ ise yazar(lar)a aittir.
Biçim: Dergiye gönderilecek makaleler IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft
Word yazÕlÕm programÕ kullanÕlarak Times New Roman 11 punto, en az 1 satÕr
aralÕ÷Õ, A4 ka÷ÕdÕnÕn ön yüzüne ve kenar boúluklarÕ, sol 4,5 cm., sa÷ 4,5 cm., üst
5 cm. ve alt 5 cm. olarak, düz metin, satÕr sonu hecelenmeden ve 20 sayfayÕ
geçmeyecek úekilde hazÕrlanmalÕdÕr. Tablo, úekil, resim, grafik, çizelge ve
benzerlerinin dergi sayfasÕnÕn boyutlarÕnÕn dÕúÕna taúmamasÕ ve bunlarÕn
hazÕrlanmasÕnda 8 puntodan küçük yazÕ kullanÕlmamasÕ gerekir. Metin içinde
yer alacak úekil, tablo, grafik veya çizelgelere sÕra ile numara ve baúlÕk
verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin baúlÕklarÕ üstte, úekil ve grafiklerin baúlÕklarÕ
ise altta yer almalÕdÕr.
Türkçe BaúlÕk SayfasÕ: BaúlÕklar 15 kelimeyi aúmamalÕdÕr. Makalenin
baúlÕ÷Õ, birinci sayfanÕn baúÕna büyük harflerle, kalÕn ve ortalanarak yazÕlmalÕdÕr.
YazÕnÕn baúlÕ÷ÕnÕn altÕnda sadece yazar adÕ bulunmalÕdÕr unvanÕ, görev yaptÕ÷Õ
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kurum ve kendisine ulaúÕlabilecek eposta adresi gibi bilgilere yazara adÕna
düúülecek dipnotta yer verilmelidir. BaúlÕktan açÕlacak bir dipnotla yazar gerek
olmasÕ halinde çalÕúmanÕn daha önce konferans , sempozyumda bildiri olarak
sunuldu÷unu belirtmelidir.
Türkçe Özet: Makalenin baúÕnda 300 kelimeyi aúmayacak biçimde Türkçe
özet yer almalÕdÕr. Özetlerde, çalÕúmanÕn içeri÷i, amacÕ, yöntemi, bulgularÕ ve
sonuçlarÕna iliúkin kritik bilgilere yer verilmelidir.
Türkçe Anahtar Kelimeler:Türkçe özetin altÕnda "Anahtar Kelimeler"
baúlÕklarÕ altÕnda en az 5 en fazla 10 sözcükten oluúan, makale kapsamÕna iliúkin
anahtar kelimelere yer verilmelidir.
øngilizce BaúlÕk ve Özet: øngilizce baúlÕk altÕnda makalenin en az 150, en
fazla 300 kelimeyi aúmayacak øngilizce özeti yer almalÕdÕr.
øngilizce Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimelerin øngilizce çevirisine yer
verilmelidir.
Ana Metin: Ana metin yazÕnÕn ikinci sayfasÕndan baúlamalÕdÕr. YazÕda
numaralÕ baúlÕk kullanÕlmamalÕ, BÖLÜM BAùLIöI (tümü büyük harf, kalÕn ve
ortalanarak), Alt Orta (yalnÕzca ilk harfleri büyük, kalÕn ve ortalanarak), Yan
(yalnÕzca ilk harfleri büyük, kalÕn ve yanda) ve Paragraf (Normal tümce düzeni
ve kalÕn) baúlÕklarÕ kullanÕlmalÕdÕr. Bölüm, alt orta ve yan baúlÕklarÕndan hemen
önceki ve hemen sonraki metinler ve bütün paragraflar arasÕnda tek satÕr boúluk
bÕrakÕlmalÕdÕr. YazÕlarda sayfa numarasÕ, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrÕntÕlara
girilmemelidir.
ømlâ ve noktalama iúaretleri açÕsÕndan, makalenin ya da konunun zorunlu
kÕldÕ÷Õ özel durumlar dÕúÕnda Türk Dil Kurumu’nun ømlâ KÕlavuzu esas
alÕnmalÕdÕr.
Kaynak gösterimi:
Gönderilen yazÕlarda metin içi ya da dipnot olarak kaynak gösterilebilir.
Ekler: Ekler, araútÕrmada kullanÕlan ölçekler veya anketler gibi bilgileri
içerir. Ekler verilirken yeni bir sayfadan baúlanmalÕdÕr.
Telif HakkÕ : Dergimize gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde
yayÕnlanmamÕú olmalÕ, dergimizde yayÕnlanmasÕ durumunda ise telif hakkÕnÕn
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine ait olaca÷Õ kabul edilmiú sayÕlÕr.
E-mail adresi: sbe@karatekin.edu.tr
Adres: ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, øsmail
HakkÕ KaradayÕ Caddesi, No 10 , 18100 ÇANKIRI.
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