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Öz 

Özellikle 1980'li yıllardan sonra dünyada teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen gelişmeler, 
uluslararası ekonomik ilişkilerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünya ile sayıları ve 
etkileri artan çokuluslu şirketlerin dünya ekonomi sistemine ayak uydurması ve rekabet koşulları ile 
başa çıkabilmesi adına halkla ilişkiler faaliyetlerine verdikleri önem giderek artmaktadır. Fakat birçok 
farklı ülke ve kültürde faaliyet gösteren bu çokuluslu şirketler için halkla ilişkiler alanı yeterli 
olmamaktadır. “Küresel Köy” artık “Küresel Kent”e dönüşmekte ve süreç bizi, Uluslararası Halkla 
İlişkiler kavramına götürmektedir. Uluslararası halkla ilişkiler alanında yapılmış tezlerin konu 
edinildiği bu çalışmanın amacı Türkiye’de bu konuyla ilgili, bugüne kadar yapılmış olan tezleri 
betimleyici bir yaklaşımla analiz etmektir. Bu çalışma kapsamında yazılmış olan 9 tez çalışma evrenini 
oluştururken sayının az olması nedeniyle örneklem seçimine girilmemiş, tüm evren araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Çalışma betimleyici olduğundan dolayı veri toplama tekniği de içerik analizidir. İncelenen 
tezlerde içerik analizi, derinlemesine mülakat ve anket yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Abstract 

The developments in technology and communication in the world, especially after the 1980s, caused 
the spread of international economic relations. With the globalizing world, the importance of 
multinational companies increasing their number in public relations activities in order to keep pace 
with the world economy system and cope with competitive conditions. The "Global Village" is now 
turning into a "Global City" and the process takes us to the concept of International Public Relations. 
The purpose of this study, which is the subject of the dissertations in the field of international public 
relations in Turkey, descriptive thesis was to analyze the ever made an approach. While forming the 
working universe of 9 theses written within the scope of this study, the number of samples was not 
included in the selection, and the whole universe was included in the research. Since the study is 
descriptive, the data collection technique is content analysis. It was determined that content analysis, 
in-depth interview and survey method were used in the theses examined. 
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