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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Medyada metin yazımı anlatılmak istenen mesajın en doğru şekilde hedef kitle ulaşmasını
amaç edinir. Eğlence programlarına içerik yazılmasından, basın bülteni yazılmasına kadar
çok farklı şekillerde karşımıza çıkan metin yazımı, medya üzerinden sağlanan iletişimin
belkemiğini oluşturmaktadır. Ders içerisinde mecralara göre reklam metni yazımı, halkla
ilişkilerde medya ilişkileri ve metin yazımı temel bilgiler olarak sunulmuştur.
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YAZAR NOTU
Bu çalışma, reklam ve halkla ilişkilere ilgi duyan öğrencilerin reklam ve halkla ilişkiler
çalışmalarının bel kemiği olan metin yazımı hakkında temel bilgileri edinmesini
amaçlamaktadır. Verilen bilgiler iletişim alanında çalışacak öğrencilerin metin yazımına
farklı ve detaylı bir bakış açısı getirmesi açısından gereklidir.

1

İLETİŞİM, YAZI, ANLAM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İletişimin Genel Çerçevesi
İletişim Öğeleri ve Anlam
İletişim Türleri
Dil, Yazı ve Anlam

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim sürecinde geri bildirim nasıl bir işlev üstlenmektedir?
2. İletişim sürecinde mesaj kaynaktan alıcıya nasıl aktarılmaktadır?

Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İletişimi n Genel Çerçevesi
İletişim Öğeleri ve Anlam

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İletişim sürecine hakim Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
olabilmek
ile.
İletişimi bir anlam aktarma
Konunun ayrıntılı olarak
süreci olarak görebilmek
okunması ve derse katılım
ile.

İletişim Türleri

İletişim türlerinden haberdar Konunun ayrıntılı olarak
olarak, yazılı iletişimin diğer okunması ve derse katılım
iletişim türlerinden farkını ile.
kavrayabilmek

Dil, Yazı ve Anlam

Yazı temelli iletişimin anlam Konunun ayrıntılı olarak
aktarmadaki
rolünü okunması ve derse katılım
ile.
kavrayabilmek

Anahtar Kavramlar
İletişim
Anlam
Yazı

Giriş

İletişim süreci, birçok iletişim uygulamasında olduğu gibi reklam uygulamalarında da temel
teşkil eder. Reklamı ve reklam süreçlerini ve reklamda metin yazarlığını zihnimizde doğru
konumlandırabilmek için iletişimin ne olduğunu hatırlamak gerekmektedir. İletişim sürecinde
temel teşkil eden her unsur iletişim uygulamasının amacına, alıcının ve kaynağın özelliklerine,
kullanılan kanalın yapısına göre farklılık gösterir. Bu sebeple her iletişim temelli uygulamada
süreç aynı gibi gözükse de iletişimin niteliği farklılaşmakta ve iletişimin uygulama bağlamında
tekrar incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin reklam denildiğinde ilk akla gelen “ikna
edici iletişim” yaklaşımıdır. Bu tanımlama iletişimin temel niteliği hakkında bize bir takım
ipuçları verir. İletişimi tanımlamaya yardımcı sorular sormak, var olan niteliğin biraz daha
belirgin hale gelmesine yardımcı olur. Kimi ikna etmek istiyoruz? Sorusunun cevabı, bize
sadece iletişim sürecinde alıcı yerine kimi koyacağımız sorusunun cevabını vermez, aynı
zamanda nasıl bir iletişim sürdürmemiz gerektiğinin cevabını da verir. Hangi kanalı
kullanmalıyız sorusu, nasıl bir mesaj hazırlamalıyız sorusunu doğurur. Görüldüğü gibi
iletişimde temel olarak görülen her unsur uygulamaya bağlı değişime uğramaktadır. Bu sebeple
her uygulama öncesinde temel iletişim sürecini hatırlamakta ve temel sürece dair bilgilerimiz
üzerine çalışmamızı inşa etmekte yarar bulunmaktadır.

1.1 İletişimin Genel Çerçevesi
İletişim terimi Latince communicare kelimesinden türemiştir, ki bu kelime Latincede
‘ortak/yaygın hale getirmek’ anlamına gelmektedir. İletişim, iletişimi gerçekleştiren kişi ya da
kişiler arasında ortak/yaygın hale gelmesi amaçlanan bir anlayış geliştirmeyi kapsar. İletişimin
olmadığı bir durum mümkün olmamakla birlikte, iletişimin gerçekleşmesi için kişiler arasında
ortak olan sembollerin kullanımı da iletişimin temel özelliklerinden biri olarak sayılabilir. İletişim
yalnızca kişilerin birbiriyle konuşması ya da yazılı bir şekilde düşüncelerin iletilmesi esnasında
gerçekleşmez; kişilerin giydikleri, tavırları, beden hareketleri ve bu hareketlere yüklediği
anlamlar da yine iletişimin ögeleri arasında sayılabilir. İletişimin insanın tüm yaşamına olan
dahiliyeti onun amacına yönelik tartışmaların netleşmesinde yeterli olamamıştır. Her ne kadar
insanlar neredeyse her hareketleriyle iletişim halinde olsalar da, iletişimin her çeşidiyle neyi
amaçladıkları belirsizdir (Cleary, 2003, p. Vii).
Tüm bunlardan yola çıkarak, iletişimin tanımını incelediğimizde birden fazla yaklaşımla
karşılaşmaktayız. TDK’nın iletişim tanımı şu şekildedir: “Duygu, düşünce ve bilgilerin akla
gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim haberleşme, komünikasyon”.
TDK’nın güncel sözlüğünde aynı zamanda iletişimin teknik bir tanımına daha yer verilmektedir:
“Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. Araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi,
bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon .” (“İletişim”, t.y.) İlk bakışta, özellikle
ikinci teknik tanım, iletişimin birçok ögesini merkeze almamaktadır ve sınırlı bir tanım olarak
karşımıza çıkmaktadır. İlk tanımda ise iletişimin oldukça geniş bir tanımı yapılmakta,
incelenmesi aşamasında karşımıza çıkan teknik terim ve araçlara dair detaylı bilgi
verilmediğinden soyut kalmaktadır. Bu anlamda iki tanımdan da görece uzak bir yaklaşıma sahip
ve iletişim bilimleri açısından oldukça önemli bir teknik yaklaşım da Froemling’in yaptığı
tanımda karşımıza çıkmaktadır, bu tanıma göre iletişim “Sembolik mesajların süregelen akışı
üzerinden anlam paylaşma sürecidir” (Froemling, 2011, p. 5).

1.2

İletişim, Ögeleri ve Anlam

Yukarıda bahsedilen tanımlardan da yola çıkarak, iletişimin beş temel özelliğinden bahsetmek
mümkündür:
1.

Birincisi, iletişim iki yönlü bir süreçtir.

2.

İkincisi, iletişim olabilmesi için bir mesaj olması gerekir.

3.

Üçüncüsü, anlamada ortaklık olduğu durumda sağlıklı bir iletişimden bahsedilebilir.

4.

Dördüncüsü, iletişim başkalarının davranışlarında değişiklikle sonuçlanır.

5.

Son olarak, beşincisi, iletişim bilgi verme metotlarından biridir.

Bu beş temel özelliğin ışığında iletişimde temel teşkil eden ve iletişim modellerinin üzerine
yapılandırıldığı beş element olduğunu söyleyebiliriz (McQuail & Windahl, 2005):
•

Kaynak

•

Mesaj

•

Kanal

•

Alıcı

•

Geri bildirim - Dönüt

İletişimi bir anlam paylaşma süreci olarak kabul ettiğimizde, kaynağın iletişim sürecini
başlatması durumu dahilinde bu anlamın kaynak tarafından üretilmesi, ortaya konması
gerçekleşir. Bu ortaya konan anlam mesaj olarak adlandırılır. Bu mesaj farklı kanallarla alıcıya
aktarılır. Bu kanallar insanın alıcı olduğu durumda tüm duyu organları olabilir ve daha çok duyu
organına ulaşan bir mesajın daha etkili iletişime kaynaklık ettiğinden söz edilebilir. Bu süreç
sonucunda alıcıda, yukarıda bahsedildiği üzere bir değişiklikten söz edileceğinden, bu
değişiklik üzerinden alıcının geri bildirimi iletişim sürecinin son aşaması olarak kabul
edilebilir. Ancak bu süreç sonu gelen, doğrusal bir süreç olarak algılanmamalıdır. Neredeyse
her durumda alıcının geri dönüşü aynı kaynağın ya da farklı kaynakların yeni bir iletişim

sürecini başlatmasıyla sonuçlanır. Bu da iletişimin iki yönlü bir süreç olduğu yönünde yukarıda
belirtilen temel özelliklere işaret etmektedir.
İletişim süreçleri esnasında aktarılan anlam ya da mesaj iletişimin beş temel ögesinin her biri
tarafından şekillendirilir. Bu anlamın oluşturulmasında kaynağın kendisini birincil ve merkezi
bir role sahip olsa da kaynağın mesajı oluşturması aşamasında kullandığı yöntemler, mesajı
iletirken kullandığı kanallar, alıcıya ulaşması aşamasında alıcının içerisinde bulunduğu durum,
tüm bu sürecin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi birçok faktör mesajın iletilmesini ve
iletişimin gerçekleşmesindeki başarıyı etkiler. Anlamın kaynağın ilk oluşturduğu haliyle ve
bütünlüklü olarak alıcıya ulaşması ve bu anlam sonucunda beklenen geri dönüşün alıcıdan
alınması sağlıklı bir iletişim sürecine işaret eder.
Bu noktada iletişim türlerine ve özellikle yazılı iletişime geçmeden önce, medya metinlerinin
anlam aktarma işlevine bir örnek vermek yararlı olacaktır. Medya metinleri ve anlam ilişkisini
en iyi göz önüne seren örneklerden biri Batı’nın (2010) kitabında da yer alan, 80’lerde çocuk
olan kesime çizgi film denildiğinde ilk söylenecek çizgi filmler arasında bulunan Şirinlerdir.
Dünyanın pek çok ülkesinde çocukların hayal dünyalarında kendisine yer bulan Şirinler bir süre
Amerika Birleşik Devletlerinde yasaklanmıştır. Yasaklanma sebebi ise çizgi filmin sosyalist
propaganda yapmasına dayandırılmıştır. Şirinler’i 1958 yılında, bir çizgi roman olarak hayata
taşıyan Belçikalı çizer Pierre Cullifrod’un açıkça sosyalist olduğunu ifade etmesi, Şirinköy’ün
komünal hayatın bir simülasyonu olma ihtimalini oldukça güçlendirmektedir.
Yüzeysel olarak baktığımızda bir çizgi film olarak karşımıza çıkan öykü kolektif için ideal bir
örnektir. Şirinler’in mülkiyet hakkı yoktur, her şey ortaktır. Köyde para ya da takas yoktur.
Köyde herhangi bir din görevlisi bulunmamaktadır. Tanrı’dan söz edilmez. Öykü içinde hiçbir
statü göstergesiyle karşılaşılmaz. Köyde aile kavramı yoktur. Şirinlerin ezeli düşmanı
Gargamel ise Şirinler’i yemek değil bir simyacı olarak onlardan her maddeyi altına çevirecek
bir iksir yapmaktır. Bu haliyle Gargamel kapitalizmi simgeleştirmektedir.
Medya iletişiminde yer alan ve dünya üzerindeki pek çok çocuğun hayatında yer eden Şirin’ler
üzerinden iletişim ve anlam bütünlüğünü tekrar düşünmek gerekirse; burada Şirinler’i
çözümlemeye çalışarak (bir metin okuma gerçekleştirerek)işaret eden değerler üzerinden bir
anlam çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Burada anlamlandırma olarak tanımladığımız
sürecin ortaya çıkması aslında tüm iletişim çalışmalarının önemli bir ayağıdır (Batı, 2010:92).
Çizeri tarafından Şirinler kodlanmış bir metindir, bir mesaj içerir. Bilinçli ya da bilinçsiz olsun
Pierre Cullifrod metne bir anlam yüklemiştir. İletiler içindeki anlamlar açık ya da kapalı
olabilir. Önemli olan iletişim sürecinde iletinin iki tarafında yer alan kaynak ve alıcının aynı
anlam(lar) üzerinde buluşabilmesidir. Tüm medya metinlerinde amaç ortak anlam dizgeleri
üzerinde buluşabilmektir.

1.3 İletişim Türleri
İletişim türleri literatürde üç temel başlık altında sınıflandırılmaktadır:
Sözlü iletişim
Sözsüz iletişim
Yazılı iletişim
Yukarıda da bahsedildiği üzere, yazı ve dolayısıyla yazılı iletişimin özellikle önem kazandığı
içinde bulunduğumuz dönemi de göz önüne alarak, bu kısımda, iletişimin türlerine dair bilgi
verilecek ancak anlatımda yazılı iletişime daha detaylı yer ayrılacaktır.
Sözlü İletişim
Sözlü iletişim ses ve işitmeye dayalı bir iletişim türü olarak karşımıza çıkmaktadır, çünkü yazılı
olan ya da olmayan sözcüklerin söylenmesi ile gerçekleşir ve alıcının da iletişim sürecinin
sonucunda söylenen sözcükleri duyması ve geri dönüşünü yine benzer bir şekilde sözcükleri
söyleyerek kaynağa ya da farklı kaynaklara iletmesi yoluyla gerçekleşir.
Sözlü iletişim ilk bakışta her ne kadar yüz yüze olmayı da gerektirir gibi görünse de, zaman
içerisinde gelişen teknolojik unsurlar vesilesiyle, öncelikle telefon, sonrasında da farklı akıllı
telefon uygulamaları ya da bilgisayar programlarının olanakları kullanılarak kişiler arasında
sözlü iletişim mümkün hale gelebilmiştir. Bu uygulamaların bir kısmında karşıdaki kişiyi ya da
kişileri görmek mümkünken, telefon görüşmeleri ve benzeri uygulamalarda ise karşıdaki kişi
görülmeden sözlü iletişim kurulmaktadır. Aynı zamanda televizyon, radyo gibi iletişim
araçlarında da her ne kadar alıcının ilk geri dönüşü doğrudan kaynağa iletilmese de alıcıda
meydana gelen değişiklik ve bu değişikliğin etkileri iletişimin kurulduğunu gösterir.
Tüm bu iletişim sürecinde dil kullanımı önemli bir noktadadır. Her dil kendine has bir söz
dizilimine sahiptir ve bu söz diliminin kullanımından önceki aşaması özellikle nesnel olarak
nitelendirilir. Ancak bu nesnellik dili kullanan ve bu yolla kullananların etkisiyle dönüşür ve
farklı durumlarda farklı algılamalara neden olabilir. Bu öznel boyut farklı kelimelere farklı
anlamların yüklenmesine, dolayısıyla da kaynağın ilettiği mesajla alıcının algıladığı mesaj
arasında farklılıklar oluşmasına neden olabilir. Bu durum dilin kullanıldığı sözlü ve yazılı
iletişim türlerinin tamamı için geçerlidir. İletişimin ana ögesi olan anlam, dilin kullanıldığı
sözlü ve yazılı iletişimlerde ve özellikle sözlü iletişimde bu şekilde dönüşüm geçirebilmektedir
(Uztuğ, 2003).
Sözsüz İletişim

Sözsüz iletişim, sözün olmadığı tüm iletişim biçimleri kapsar. Burada mimikleri, yüz ifadelerini,
el-kol hareketlerini, jestleri, beden duruş ve pozisyonlarını, bedenin, bacak ve ayakların farklı
hareket ediş biçimlerini sözsüz iletişim yöntemleri arasında sayabiliriz. Her ne kadar sözsüz
iletişim sözden ve sözlü iletişimden tamamen bağımsız gibi görünse de, sözsüz iletişim sözlü
iletişimin de önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözlü iletişim esnasında kullanılan
ses aralığı, farklı ses kullanım biçimleri, vurgular, duraklamalar, konuşmanın hızı gibi sözden
bağımsız olan birçok faktör iletişimin bir parçası olarak işlevlenmekte ve sözsüz iletişim
kapsamında ele alınmaktadır. Kinaye gibi karmaşık iletişim fenomeni olarak
değerlendirilebilecek durumlarda da sözlü ve sözsüz iletişim birlikte rol almakta, farklı jest ve
mimikler, farklı ses kullanımları benzer sözcüklerle kurulan sözlü iletişim biçimlerini farklı
anlamlar ifade edebilecek hale getirebilmektedir. Özellikle sözsüz iletişimin söz konusu olduğu
durumlarda kültürel ortaklık ve farklılıkların da rolü azımsanamaz öneme sahiptir. En bilinen
şekilde kafayı iki yana sallamanın farklı kültürlerde “hayır” ya da “evet” anlamına gelebileceği
durumlar yaşanabilmekte, bu gibi örnekler de özellikle sözsüz iletişim üzerinde kültürün etkisinin
önemine işaret etmektedir (Mehrabian, 2009).
Beden hareketleri ve iletişim esnasında ses kullanımın yanı sıra nesnel iletişim olarak
adlandırılan, kişilerin oturuş biçimleri, yürüyüşleri, iletişim esnasında aralarında bıraktıkları
mesafe, üzerlerine giymeyi tercih ettikleri kıyafetler ya da taktıkları aksesuarlar ve tüm bu kıyafet
ve aksesuarlarda kullanılan renkler de sözsüz iletişimin bir formu olarak ele alınabilmektedir.
Burada kıyafetlerin, aksesuarların ve renklerin farklı toplumsal kesim ve farklı kültürlerde farklı
etkiler uyandırabilmesi ve bunun iletişim üzerindeki etkisi ya da iletişimin tam olarak kendini
oluşturması gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bunun yanısıra, özellikle konuşma esnasında arada
bırakılan mesafe kişiler arası ilişkinin samimiyet ya da mahremiyetine dair bir sonuca varmayı
kolaylaştırır ve önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır (Ker-Dincer, t.y.).
Yazılı İletişim
Yazı, sözlü iletişim esnasında kullanılan sözcük ve ifadelerin belirli semboller aracılığıyla
aktarıldığı bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazının tarihi, Mısır’da kullanılan
hiyerogliflere kadar dayanmakta, insanlık kendini ifade edebilmek, başkalarıyla iletişim
kurabilmek ve bunu uzun dönem saklı tutabilmek için yapraklar, papirüs, taş, deri, kağıt gibi
birçok farklı ve kalıcı olduğu düşünülen cisme dile ait sembolleri işleyerek, kazıyarak ya da
mürekkep, kömür gibi materyalleri kullanarak alıcıya iletmek istediği anlamı oluşturduğunu
düşündüğü söz öbeklerini iletmiştir.
Yazmak düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ve görüp yaşadıklarımızı yazı ile
anlatmaktır. Konuşma gibi, başkalarıyla iletişim kurmanın, kendimizi ve yaşantılarımızı
anlatmanın bir yoludur. Doğru ve etkili bir anlatım her şeyden önce düzenli düşünme
alışkanlığının bir ürünüdür. Başka bir deyişle, doğru ve etkili yazmak, düşünsel bir çabanın
uygulamaya dönük eylemidir. Çalışan, çaba gösteren herkes dilini kullanmayı öğrenebilir. Duygu
ve düşüncelerini doğru anlatabilir, amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Belki büyük bir yazar

olmaz ama doğru yazma becerisi kazanabilir. Bunun en temel yollarından biri okumaktır. Düzgün
yazmak ve konuşmak ancak okumakla gelişebilir (Sever, 1998: 60).
Yazılı anlatımın, konuşmadan ayrıldığı bazı noktalar bulunmaktadır; Etkileşimsel bir ortamda,
konuşmacı dinleyicilere göre konuşmasının seviyesini ayarlayabilir. Gerektiğinde, anlatımının
düzeyini ya da dilini değiştirebilir. Yazıda ise böyle bir imkan söz konusu değildir. Yazılı anlatım
çoğunlukla belli bir plan dahilinde yapıldığı için oluşturulması sürecinde zamana ihtiyaç vardır.
Konuşmada ise konuya uygun sözcüklerin zihinde tasarlanması ve karşı tarafa iletilmesi süresi
çok kısadır. Yazıda kullandığımız kelimeler nispeten daha zordur. Çünkü aynı durumu benzer
kelimelerle ifade etmek yazarı sıradanlığa düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Konuşmada
kullanılan kelimelerse günlük ve her zaman kullanılan türdendir. Yazı, konuşmaya göre çok daha
kalıcıdır. Yeryüzünde bir zamanlar konuşulan ancak zamanla kullanılmadığı için günümüzde
geçerliliğini yitiren yüzlerce dil vardır. Ancak bir şey yazıya geçirildiği biçimiyle varlığını
yüzyıllar boyunca devam ettirebilir. Yazı dilindeki bu kalıcılık, milletlerin oluşturduğu maddi ve
manevi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. Toplumların kültürel gelişimi yazı
dilleri aracılığıyla öğrenilebilir (Kansızoğlu, 2012: 222).

1.4 Dil, Yazı ve Anlam
İletişim ortamında her türlü iletinin değer kazanması anlamlandırma eylemiyle gerçekleşir. Bu
bakımdan dil bir anlam olgusudur. Anlamlandırma, anlatma, anlaşma eylemleri dilin bellekte
yer alan kavramlarıyla gerçekleştirilmektedir. Dilbilimcilerin dil içi dünya olarak ifade ettiği
anlam evreni kişinin, toplumun her türlü değerleriyle duygularıyla, deneyimleriyle sesini ve
görüntüsünü kazanmıştır. Vericinin sunduğu iletinin alıcıda eş ya da benzer anlamlar
uyandırabilmesi, alıcıyla vericinin yaşamsal ve dilsel deneyim alanlarının kesişmesiyle
olanaklıdır. Ancak böyle ortak bir alandan geçen ileti amacına ulaşır (Karadüz, 2008: 426).
Farklı sosyal gruplar içinde yer alsa da bir iletişimci hedef kitlesini tanıyarak ortak bir yaşam
alanı oluşturma gayreti içine girmelidir. Üzerine çok düşünülmüş ve başarılı olması kaçınılmaz
olan iletişim uygulamalarının hezeyanla sonuçlanması iletinin yüklendiği anlamın ortak yaşantı
alanından seçilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ortak yaşantı ve deneyim alanı
denildiğinde ilk akla gelen kültürdür. Kuşaktan kuşağa yazılı ve sözlü olarak aktarılan kültür,
en temel ortak yaşantı alanlarından birisidir.

Etkili İletişim, (Sever, 1998: 52)
İnsanlar büyük ölçüde çevrelerini dillerinde varolan semboller ve kavramlar penceresinden
görür, değerlendirir ve anlamlandırır. Bu bağlamda dil insanların algıladığı evreni tasvir eden
semboller ve kavramlar dizgesi olmaktadır. Yine insan, kendisine verilen düşünme yeteneğine
bağlı olarak, anlamlı birlikler oluşturabilen tek varlıktır. İnsanın anlamlı birlikler üretebilen tek
varlık oluşunun sebebi dille düşünce arasındaki kopmaz bağa dayanmaktadır ( Yalçın & Şengül,
2007).
Yazılı anlatım, düşüncenin işleyişine, gelişmesine ortam oluşturarak sözün, düşünceyle yoğun
bir ilişki yaşamasına araç olmaktadır. Dilin iç dünyasını oluşturan kavramlar, yazının
dünyasında bireyin dil gelişimiyle birlikte düşünsel varlığını, bilgi birikimini
biçimlendirmektedir. Birey kavramlarla duygu ve düşünce gelişimini biçimlendirirken
düşünmeyi, zengin kavram dünyasına sahip olduğu oranda başarabilmektedir. Düşünce yazıda
derinlik kazanırken yazı saygınlığını düşünceyle sergilemektedir (Karadüz, 2008: 426).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişimi temel alarak, iletişim sürecinde anlam aktarımının nasıl gerçekleştiği görülmüştür.
İletişimin yapı bakımında birbirinden ayrışan üç türü bulunduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca
iletişimin ve dil kullanımının toplumsal yapıyı nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Son olarak
yazılı iletişimde anlam incelenmiştir.

Uygulamalar
Kuruma yeni atanan genel müdür çalışanlarına yönelik ilk konuşmasını yapmak istemektedir.
Davet yazısı duyuru panosuna asılır. Konuşma günü geldiğinde şirket çalışanlarının bir
kısmının katılmadığı görülür. Sebebi sorgulandığında, tanışma toplantısından haberlerinin
olmadığını söylerler. Katılımın az olması yeni genel müdürün motivasyonunu olumsuz
etkilemiştir. Konuşma sırasında sesi tek düze çıkmakta ve sürekli iç çekçektedir.

Uygulama Soruları

1. Genel müdür tanışma toplantısının duyurulmasında nasıl bir yanlış yapmıştır? Mesajın
iletileceği kanal uygun mudur?
2. Genel müdürün kullandığı sözsüz iletişim unsurları nelerdir?

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisinin iletişim sürecinin niteliğini etkilediği düşünülemez?
a) İletişimin amacı
b) Kaynağın özellikleri
c) Mesajın varlığı
d) Alıcının özellikleri
e) Kullanılan kanalın özellikleri
2. Gönderici mesajın algılanıp algılanmadığını hangi iletişim unsuru ile öğrenir?
a) Geri bildirim
b) Kaynak
c) Kanal
d) Alıcı
e) Gürültü
3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımı olamaz?
a) Ortak semboller aracılığıyla anlam aktarma sürecidir
b) Duyguların kaynak tarafından alıcıya bir kanal yardımıyla aktarılmasıdır.
c) Sadece iki kişinin karşılıklı diyaloğu ile gerçekleşir.
d) Sembolik mesajların süregelen akışı üzerinden anlam paylaşma sürecidir.
e) Televizyon gibi araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişidir
4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özellikleri arasında yer almaz?
a) İletişim iki yönlü bir süreçtir.
b) İletişim olabilmesi için bir mesaj olması gerekir.
c) Anlamada ortaklık olduğu durumda sağlıklı bir iletişimden bahsedilebilir.
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir
e) İletişim bilgi verme metotlarından biridir.
5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden bir tanesidir?
a) Düşünce yoluyla iletişim
b) Anlam yoluyla iletişim
c) Semboller aracılığıyla iletişim
d) Kendi kendine iletişim
e) Sözsüz iletişim
6. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz?
a) Sadece yüzyüze iletişim yoluyla gerçekleşir
b) Görmeye dayalıdır
c) Yazılı olan ya da olmayan sözcüklerin söylenmesi ile gerçekleşir
d) Alıcının iletişim sürecinde sözcükleri duyması ve sözcüklerle geri bildirimde
bulunması beklenir
e) Sözlü iletişimde en önemli noktalardan biri dil kullanımıdır
7. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin anlam aktarımında rol almaz?
a) Jestler
b) Beden duruşu

c) El kol hareketleri
d) Mimikler
e) Sözcükler
8. Aşağıdakilerden hangisi yazma eyleminin özellikleri arasında yer almaz?
a) Konuşma gibi başkalarıyla iletişim kurmanın yoludur
b) Doğru bir yazma edimi için düzenli düşünme alışkanlığı gerekmektedir.
c) Yazma sürecinde kullanılan dil iyi bilinmelidir.
d) Herkes duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde yazıya dökmeyi öğrenemeyebilir.
e) İyi yazmanın yolu çok okumaktan geçer
9. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın avantajları arasında yer almaktadır?
a) Mesajın seviyesini hedef kitleye göre iletişim sırasında ayarlamak mümkün değildir
b) Planlı bir yazılı anlatım için zamana ihtiyaç vardır
c) Yazıda kullanılan kelimeler nispeten daha zordur.
d) Aynı durumu benzer kelimelerle ifade etmek yazarı sıradanlığa düşürebilir
e) Konuşmayla kıyaslandığında daha kalıcıdır
10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde anlamın arzu edildiği gibi kaynaktan alıcıya
sorunsuz bir şekilde paylaşılması için zorunlu değildir?
a) Ortak yaşantı alanı
b) Hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak mesajın kodlanması
c) Yüz yüze iletişimin kullanılması
d) Hedef kitlenin mesajı kaynağın arzuladığı şekilde kod açması
e) İletinin alıcıda benzer anlamlar uyandırabilmesi
Yanıtlar: 1 – c, 2 – a, 3 – c, 4 – d, 5 – e, 6 – a, 7 – e, 8 – d, 9 – e, 10 – c
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MEDYADA METİN TÜRLERİ VE METİN OLUŞTURMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Medyada Metin Yazımı
Sinema ve Televizyonda Metin
Radyo Metni
Gazete ve Dergi Metni
Konuşma Metni
Mecralara Göre Reklam Metni

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya için ne tür metinler yazılmaktadır?
2. Gazete ve dergi metinlerinin radyo metinlerinden farkını tartışınız.

Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Medyada Metin Yazımı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Medyada metin yazımının Konunun detaylı olarak
çalışılması
ve
güncel
genel özelliklerini bilmek
örneklerin takip edilmesi.
Kazanım

Sinema ve Televizyonda
Metin

Sinema ve televizyondaki Konunun detaylı olarak
ve
güncel
metin türleri ve özelliklerini çalışılması
örneklerin takip edilmesi.
genel hatlarıyla bilmek

Radyo Metni

Radyo metin türleri ve Konunun detaylı olarak
özelliklerini genel hatlarıyla çalışılması ve güncel
örneklerin takip edilmesi
bilmek

Gazete ve Dergi Metni

Gazete ve dergi metin türleri Konunun detaylı olarak
ve
güncel
ve
özelliklerini
genel çalışılması
örneklerin takip edilmesi
hatlarıyla bilmek

Konuşma Metni

Konuşma
metini
ve Konunun detaylı olarak
ve
güncel
özelliklerini genel hatlarıyla çalışılması
örneklerin takip edilmesi
bilmek

Mecralara göre reklam metni Mecralara göre değişen Konunun detaylı olarak
ve
güncel
reklam özelliklerine vakıf çalışılması
örneklerin takip edilmesi
olmak

Anahtar Kavramlar
Sinema - televizyon metni
Radyo metni
Gazete – dergi metni
Konuşma metni

Giriş
İnsanların bilgi edinme yollarından biri belki de en önemlisi okuma yazmadır. Okuma
yazmanın gerçekleşebilmesi için yazılı bir metnin bulunması ve bu metnin görsel ya da fiziksel
yolla girdiye dönüşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geleneksel olarak okuma-yazmadan
bahsettiğimizde, harflerin üzerine yazılı olduğu bir materyale (metin), bu materyal üzerine
harfleri işleyecek (yazar) ve bu harfleri çözümleyecek birine (okur) ihtiyaç vardır. Dolayısıyla
genel olarak okuma-yazma eylemini okur, metin ve yazar üçgeni içerisinde gerçekleşen bir süreç
olarak algılamak mümkündür (Kurudayıoğlu & Tüzel, 2010: 284). Öncelikle yazar ve metin
arasında başlayan ilişki, okuru içine alarak genişler. Bu sebeple yazar ve metin arasında ne kadar
sorunsuz bir yazım süreci ve bütünlük sağlanmışsa okuyucu tarafından metnin algılanma
sürecinde aynı oranda sağlıklı sonuçlar elde edilir. Kaynak olarak görebileceğimiz yazar, metni
yani mesajını alıcıya yani okura aynı şeyleri düşündüğünü göstermek ya da onu kendi fikirleri
doğrultusunda ikna etmek amacıyla kaleme alır. Amaç metni yazarken içinde bulunduğumuz
anlam ve duyguyu karşı tarafa da hissettirebilmektir.

2.1 Medyada Metin Yazımı
Medyada yazılan metinlerin hangi türü olursa olsun dil kurallarını bilmek iyi yazmanın
temel koşuludur (Tan Akbulut, 1996: 102). Yazılan metnin anlaşılması ortak kurallar etrafında
şekillenmesine bağlıdır. Bu sebeple Türkçe yazılmış bir metnin dil bilgisi kurallarına dikkat
edilerek yazılması iyi bir metnin ön koşuludur. Temel yapılan hatalar çerçevesinde örnek
vermek gerekirse; biraz, birçoğu gibi belgesiz sıfat ve zamirler birleşik yazılır. Birden fazla
kelimeden oluşan on beş, yüz elli beş gibi rakamlar ayrı yazılır. Belirli bir tarihi bildiren gün ve
ay adlarının ilk harfleri büyük yazılır (Tatil 15 Aralık Cuma günü başlayacakmış.). Mi soru eki
ayrı yazılır. En çok yapılan ve gözen kaçan hatalardan biri "de" nin yazımıyla ilgilidir.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi sayesinde yapılan pek çok hata sistem tarafından
düzeltilmekle birlikte yazı içinde "de" nin bazı kullanımlarının ayrı ve bitişik olarak
yazılabileceği ve sadece anlamsal olarak farklılık oluşturması sistemin hatalı kullanımları
gözden kaçırmasına sebep olmaktadır. Dilimizde iki türlü "de" kullanımı vardır. Hal eki "-de"
ismin sonuna birleşik yazılır. Cümleden çıkartılamaz. (Onun kitabı bende kalmış.). Bağlaç olan
"-de" ayrı yazılır. "Dahi, bile" anlamına gelir. Cümleden çıkartıldığında anlam bozulmaz (Ben
de sizinle gelmek istiyorum.). Noktalamalar da metin yazımı için önemlidir. Noktalama
işaretlerinin kullanımı cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir (Bu genç, doktorla görüşmeye
gitti. Bu genç doktorla görüşmeye gitti. İlk cümlede doktorla görüşen kişi geç olarak
nitelendirilirken, ikinci cümlede genç olarak nitelendirilen kişi doktordur.). Sözcüklerin
gereksiz kullanımı (Mecburen okula gitmek zorunda kaldım.), sözcüğün yanlış anlamda
kullanılması (Yapılan bu güzel etkinlikler, grupta aidiyet duygusunun oluşmasına neden
olacaktır.), birbiriyle karıştırılan sözcüklerin kullanımı (İş kazalarının çokluğu, iş güvencesinin
olmadığını gösteriyor. İş kazalarının çokluğu, iş güvenliğinin olmadığını gösteriyor.), anlamca
çelişen sözcüklerin kullanımı (ailesini mutlaka ziyaret edeceğini zannediyorum.), tamlama
yanlışlıkları (Olay yerine, askeri ve polis aracı geldi. Olay yerine askeri araçla polis aracı geldi.)
metnin anlamını bozan diğer dil bilgisi hatalarıdır. Yazar anlatmak istediği şeyin hedef kitlesi
tarafından doğru anlaşılmasını arzu ediyorsa dil bilgisi kurallarına uymak zorundadır.
Etkinlik yazma eylemi olunca, dil çok iyi bilinmelidir. Metnin hitap edip etkileme amacı
güttüğü okuyucu, izleyici ve dinleyici kitlesi, çok yakından tanınmalıdır. Metnin oluşturma
nedeni olan konu hakkında, ayrıntılı işlenmesini ve görüş oluşturulmasını mümkün kılacak
kadar donanımlı olunmalıdır. Her metnin bir amacı ve işlevi vardır. Metnin amacına ulaşmasını,
hitap ettiği kitleye uygun konsept, strateji, yaklaşım, mecra, format, ve boyut belirler. Metnin
anahatları birkaç cümleyle özetlenmeye çalışılsa da, yayınlanacak mecraya bağlı olarak her
metnin birbirinden farklı özellikler barındırdığını unutmamak gerekir. Görsel unsurların öne
çıktığı televizyon metinlerinde elbette görsellik göz önünde bulundurularak metin yazılır,
görsel unsurlar izleyicilerin dikkatinin açık tutulmasına olanak tanır. Böylece metin görüntünün
desteğiyle izleyici algısını istenilen doğrultuda şekillendirir. Radyo için durum daha farklıdır.
Dinleyicileri sadece sesle uzun süre metne bağlı tutmak radyonun en büyük zorluklarındandır.
Bu sebeple ses efektleri ve müzikle metin canlı tutulmaya çalışılır. Böyle dinleyicinin ilgisi

kaybedilmeden metin ile bağlantı kurmaları arzu edilir. Gazete, dergi gibi basılı materyallerde
giriş cümleleri ve başlıklarla ilgi yakalanmaya çalışılır ve menin dinamik bir yapısı olması ve
okuyucunun son cümleye kadar metne bağlı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bu öngörülerden
hareketle medyadaki belli başlı metin türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
•
•
•
•
•

Sinema ve televizyonda metin
Radyo metni
Gazete, dergi ve basılı malzeme metni
Reklam metni
Konuşma metni

2.2 Sinema ve Televizyonda Metin
Sinema ve televizyonun diğer mecralara kıyasla günlük yaşama daha yakındır. Bunun en
öneli sebebi koku ve tat alma dışında yaşamda bizi etkileyen diğer tüm hayata dair özelliklerin
televizyon ve sinemaya taşınmasıdır. Sözsüz iletişim unsurlarından (kızgın bir bakış, huzurlu
bir gülümseme ...), ses ve görüntüye kadar metni destekleyecek pek çok unsur televizyon ve
sinemada bulunmaktadır. Bu sebeple günlük yaşamı gözlemlemek, notlar almak metin yazımı
için hazırlık niteliğindedir.
Televizyonda kullanılan metinlerin temel özelliklerini birkaç başlık altında toplamak
gerekirse (Akbulut, 1996):
•
•
•
•
•
•
•

Televizyon metni okumak için değil anlatmak için yazılır bu sebeple edebi bir metin
olarak inşa edilmemesi gerekir.
Televizyon metni konuşma dilinde yazılmadır.
İzleyicinin yazılı metinde anlamadığı cümleye geri dönmesi mümkündür ancak
televizyonda böyle bir şans yoktur. Bu sebeple kısa ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.
Görüntü sözle tekrar edilmez ve sözle açıklanmaz. Yazı görüntüde verilemeyeni
anlatmak için yazılır.
Tanıtılması gereken bir kişi hakkında bir metin yazılacaksa kişinin adı en sonda yer
almaktadır. Bu ilginin en üst noktaya çıkmasına olanak tanıyacaktır.
Özellikle program yazarlığında nesnel ve tarafsız olunmalı Ele alınan konuyu
güçlendirecek yardımcı konular bulunmalıdır.
Televizyon program yazımında duraklamaları belirtmek için dil bilgisi kurallarından
farklı olarak nokta, virgül, tire, üç nokta bazen de noktalı virgül işareti kullanılır. Tire
işareti ve üç nokta virgülün belirttiğinden daha uzun duraklamalar için kullanılır. Yazılı
metinde ünlem işaretiyle vurgu belirtilmekle birlikte, program metninde vurgulanacak
kelimenin altının çizilmesi mümkündür.

•

Oluşturulacak metin, programın yapısına ve programın hitap ettiği hedef kitleye göre
farklılık gösterecektir. Bir çocuk programının metni ve haber programının metni
arasında farklılıklar olması kaçınılmazdır.

Televizyon programlarının yapım tekniklerine ve türlerine bağlı olarak metin formatları da
değişir. Bazı programlar ayrıntılı bir metin gerektirirken, bazıları kısmen ayrıntılı, kısmen
özetleyici olan bir metinle gerçekleşebilir. Bazı programların yapımında özet bir metin
yeterliyken, bazı programlarda sadece bir program akısı yeterlidir (Mutlu, 1995: 64 – 65):
Ayrıntılı bir program metni programda söylenecek tüm sözleri, ayrıntılı ses ve görüntü
yönergeleriyle birlikte içerir. Bütün drama programları, haber bültenleri, eğitim programları ve
bazı belgesel yapımlar ayrıntılı bir metinle gerçekleşir.
Özet metin: Bazı televizyon programları ayrıntılı bir metne uygun değildir. Spor
karşılaşmaları ve canlı yayınlar metinle ayrıtılandırılamayacak kadar önceden kestirilemeyen
olay içerir. Söyleşi programları (talk Show), mülakatlar kelimesi kelimesine önceden
metinleştirilemez. Bu programlar için ayrıntılı metin hazırlanması mümkün olmasa da,
programın iskeletini oluşturacak bir metin yapımcıya kolaylık sağlar. Özet metinde programda
söylenecek sözlerin neler olacağı belirtilir ama bu sözler ayrıntısıyla kağıda dökülmez. Buna
karşılık programın bazı bölümleri, örneğin sunucunun açılış ve kapanıştaki sözleri ayrıntısıyla
yazılır.
Program akış planı, bir programın sadece belli parçalarını programın sonul düzenine uygun
biçimde sıralayan metindir. Bu metinde ayrıca aksiyonun yer aldığı başlıca dekor alanları,
bölümlerin süreleri, bölümlerin gerçek saate göre başlama ve bitiş zamanları, bölümlerin
kaynakları belirtilir.
Televizyonda program metinlerinin yanı sıra daha uzun bir çaba ve profesyonellik
gerektiren film metinleri de bulunmaktadır. Televizyon ya da sinema için film metni oluşturmak
program metin yazarlığından ayrılması gereken farklı bir uzmanlık alanıdır. Televizyon ve
sinema metinlerine "senaryo" adı verilir. Kendine özgü bir yazım tekniği olan senaryo
dediğimiz metin, iki yönlü bir çalışmayı kapsar. Birinci yönünde, sinemanın kuralları ve
koşulları dikkate alınarak doğaçlama olarak ya da başka sanat dallarından uygulanarak, ele
alınan konudan dramatik yapı kurulur. Bu yapı içinde düşünceler, entrikalar verilerek bir olay
anlatılır, olayı oluşturan kişiler arasında ilişkiler düzenlenir ve olay bir sonuca ulaştırılır.
Senaryo ikinci yönüyle daha teknik bir çalışmadır: Görüntü, ses ve sahneleme yöntemleri gibi
öğelerin ayrıntılarını kapsayan; kısaca yapımın içeriğini, biçimini, önemli bilgilerini
kapsayacak şekilde düzenlenmesidir. Senaryo yazımında kullanılan bazı kurallar, öncelikle
senaryonun bu şekil yanıyla ilgili olanlardır. Senaryo yazımı araştırma, gözlem, genel kültür,
yaratıcı hayal gücü ve yazma yeteneğiyle doğrudan ilgili bir olaydır (hbogm.meb.gov.tr).

Senaryodaki yaratıcı çalışma için genel geçer başlıklar oluşturmak güçtür. Bu sebeple genellikle
senaryo yazımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, metnin teknik özelliklerine daha fazla vurgu
yapılır.
Senaryo "tema" olarak tanımlanan yazarın ana düşüncesi etrafında şekillenen bir öyküdür
(konu). Bir temadan yola çıkarak tarama yöntemiyle, konu kalıplarından (araştırma, kurtarma,
aşk ...), mekandan (gemi, hapishane ...) ya da bazı kavramlardan (dostluk, dayanışma ...) yola
çıkarak bir konu oluşturulur. Senaryo içinde en önemli noktalardan biri konuya bağlı farklı
ölçülerde işlenen karakterlerdir. Karakterler fizyolojik, psikolojik ve toplumsal kişilik
özellikleriyle ele alınır ve senaryo içinde davranışlara yön verir (Özakman, 2004). Senaryo
çekim, sahne, ayrım ve bölüm parçalarından oluşur (hbogm.meb.gov.tr). Televizyon ve sinema
senaryosu, medyada yazılar metinler arasında ayrı bir çalışma alanı olarak konumlanmaktadır.

2.3 Radyo Metni
Radyoda metin yazımı diğer mecralarda olduğu gibi program türüne göre farklılık
göstermesine rağmen, genellenebilecek bazı başlıklardan bahsetmek mümkündür. Yalnızca
kulağa hitap eden radyo metni, ifade ve etkiye yönelik her işlevi sesle yerine getirir. Aslında
her konuyu aktarabilecek kadar güçlü olan sözlü anlatım; görsel anlatıma oranla daha uzun bir
süreye ve dinleme isteği yaratacak bir isteğe ihtiyaç duyurur. Bu konuda atılabilecek ilk adım;
anlatımın dramatize edilerek dinamik ve canlı kılınmasıdır. İkinci adım ise; konuşma (tipleme,
tonlama, vurgulama, ses rengi), müzik ve efekt olanaklarının göz önüne alınmasıdır (Denizer,
2008: 24). Radyo metninde metin ve ses bir bütün olarak düşünülmelidir. Bir prodüktörün
dilinden ses ve yazı birlikteliği şu şekilde ifade edilmiştir (Dondurmacıoğlu, 2009, 46):
"Prodüktör önce hayal eder. Bir program metni yazarken zihninde efektler, sesler,
müzikler uçuşur. Hangi ses hangi sözün altında yer almalıdır? Hangi efekt hangi nidadan sonra
konmalıdır? Bütün bunlar sözcükler henüz kağıda dökülürken belirlenmiştir. Metin yazma
işlemi bittiğinde prodüktörün zihninde tam bir program vardır. Metnin kağıda dökülmüş biçimi
düz yazıdır ama siz radyonuzda renklerle bezeli bir program dinlersiniz."
Metin yazma aşamasında biçimsel kurallara uymak; yazma ve yazılanı kontrol etme
kolaylığı, sunucunun programı rahat bir biçimde seslendirebilmesi ve teknik masada oturan
kişinin fazla soru sormasına gerek kalmadan işini kolayca yapabilmesi gibi yararlar sağlar.
Radyo program metni iki bölümden oluşur. Birinci bölümde program kimlik formu, ikinci
bölümde ise programın içeriği yer alır Bu iki bölüm birbirini tamamlar. Program kimlik formu
bize programın bütünü hakkında bilgi verir. Bu form, program metninin en başında ayrı bir
sayfa olarak bulunur. Program kimlik formu; programın adı, yapımcısı, süresi, yayın saati,
yayın kanalı, yayın tarihi gibi bilgiler içerir. Programın ikinci kısmı içeriğin yer aldığı program
metnidir. Bu bölümde dinleyiciye ulaştırmak istediğimiz hususlar yer alır. İçerikte komutları

büyük harfle yazma (Örn. BAĞIRARAK, GÜLEREK), kısaltmalara yer verme (Mz. - Müzik),
yabancı sözcüklerin yanına okunuşlarını yazma bu özelliklerden önemli birkaçıdır
(hbogm.meb.gov.tr, 2006). Bahsedilen özelliklere uygun hazırlanan metinle sunucunun
kendine güveni artacak, eksik ya da hatalı bilginin farkına varılabilecek, program ekinin
senkronizasyonu sağlanabilecektir.
Metin yazımına radyo programlarını ele alarak birkaç başlık eklemek gerekirse;
Radyo tiyatrosu: Radyo tiyatrosu insan sesine ve ses efektlerine dayanır. Oyun
kişilerinin hareketleri ancak konuşmalarından ve efektlerden anlaşılır. Radyo oyununda tasvir
yapılmasa da dinleyiciye kişiler, çevre ve bazı ayrıntılar hakkında ipuçları vermek gerekir; bu
da karakterler ya da eğer varsa anlatıcı tarafından yapılır. Yazılırken sözcükler bölünmez, bir
alt satıra geçilir. Sayfa sonunda da cümle bölünmeyip, bütün olarak öbür sayfaya aktarılır. .
Bunun sebebi radyo oyunlarının ezberlenmeden, bir iki prova yapıldıktan sonra metinden
okunarak yayınlanması ve metnin kolay ve kesintisiz okunmasını sağlamaktır. Her konu radyo
oyununa uygun değildir. Sesle aktarılabilir konular tercih edilmelidir. Örn. Baş karakteri dilsiz
bir insan olan konu oyunlaştırılamaz. Her cümlenin ilk duyuşta anlaşılır olması gerekir. Bu
yüzden cümleler kısa ve anlaşılır olarak kaleme alınmalıdır. Kulak belleği ve dikkati
gözünkinden daha güçsüz olduğundan konu tiyatro oyunlarına göre daha yavaş gelişir. Radyo
oyunlarında dinleyicinin karakterleri birbirinden kolayca ayırabilmesi için karakter sayısı
genelde 12'yi geçmez. Bu anlamda özellikle karakterlerin yaşları kesin olarak ayrılmalıdır.
Dinleyicinin dikkatini verebilmesi için oyunlar kısa tutulur (Tetik, 2009).
Radyo haberi yazımı: Radyo haberleri göze değil kulağa hitap etmektedir. Bu nedenle
de radyo haberlerinin dinleyiciler tarafından algılanabilmesi için, haber metinleri günlük dilde
konuşur gibi yazılmalıdır. Radyoda okunan haberleri dinleyicilerin tekrar dinleme olanağı çoğu
kez yoktur. Bu nedenle radyo metinlerinde yer alan haberlerde kısa ve anlaşılır cümle yapılarına
yer verilmelidir. Radyo haberi, okunduğu zaman dinleyicin dikkatini çekecek biçimde
yazılmalıdır. Bu nedenle hem haber konularının hem de anlatım dilinin dikkat çekici olmasına
özen gösterilmelidir. Haber metninde gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Haber metni
yazılırken noktalama işaretleri doğru kullanılmalıdır. Radyo haberlerinde kullanılan anlatım
dili hikâye anlatım dili biçiminde olmalıdır. Dinleyicilerin haberi ilgiyle dinlemesi için haber
renkli haber biçiminde yazılmalıdır. Radyo haberlerinde samimi ama saygılı bir tarz
kullanılarak dinleyici ile bir bağ oluşturulmalıdır. Haberin dili açık, anlaşılır ve sade olmalıdır.
Haberi oluşturan kelimeler günlük dilden seçilmelidir. Terimlerden ve yabancı kökenli
kelimelerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sayfada sinyal, efekt, ya da geçiş müziği
gibi diğer sesler belirtilmelidir. Satır sonunda hece, sayfa sonunda ise cümlelerin
bölünmemesine dikkat edilmelidir (hbogm.meb.gov.tr, 2008).
Yukarıda radyo metin yazımına örnek olarak verilen tiyatro ve haber metni ile ilgili
ipuçları radyoya bağlı olarak değişmeyen bazı kuralları da ortaya koymaktadır. Anlaşılır ve

akılda kalabilir olması için kısa cümlelerin kullanılması, metinle birlikte ses ve efektlerinde
metin kâğıdında yer alması, ilginin devamı için renkli bir yazımın tercih edilmesi ortak
özelliklerden bir kaçıdır. Program türlerine göre yazı detaylarında farklılıklar olsa da mecraya
bağlı özellikler ortaktır.

2.4 Gazete ve Dergi Metni
Gazetede metin yazımı denildiğinde akla ilk gelen haber metni yazımıdır. Detaylı bir alan
olmasından dolayı burada haber yazım tekniklerinden sadece biri örnek olarak verilecektir.
Gazete haber metni yazımında en eski ve en çok kullanılan yöntem ters piramit yöntemidir.
Ters piramit yönteminde haberin temel olayı özetleme yoluyla metnin en üstünde ilk cümlede
yer alır; ya da olaylar dizisinin sonucu en üstte verilmektedir. Daha sonra haberin flaş
bölümünde verilen haber detaylandırılır. Olayın arka plan bilgileri bu gövde metninde aktarılır.
Son olarak detay kısmında Temel olay ve konuya zarar vermeden en ayrıntılı bilgilerin yer
aldığı bölümdür. Olayların aktarılışında kronolojik sıra izlenmezi "haber değeri" ile belirlenen
önem hiyerarşisine göre metinde bilgiler yer alır yerleştirilir (Çığ, 2010). Bu tekniğin
kullanılma sebebi okuyucuların verilen metinde öncelikle ilk cümleleri algılamaları ve ilgilerini
çekmesi durumunda haberin devamını okumalarıdır. Bu sebeple hem haberi okuyucuya iletme,
okuyucuyu haberdar etme kaygısı hem de haberin devamını okumaya teşvik etme çabası ters
piramit tekniğinin kullanılmasının sebebidir. Basımdan önceki süreçte gerek görülürse metinde
kolaylıkla kısaltmaya da gidilebilmektedir.
Ters piramit tekniğinin dışında ters piramit tekniğinin tam tersi şekilde yani düz piramit
tarzında haber yazımı da gerçekleşmektedir. Bu yazım tekniğinde haber genellikle öyküleyici
anlatımla başlar. Haberin bilgileri az önemliden çok önemliye doğru sıralanarak yazılır. Düz
piramit tekniği, öykülü bir giriş sunabilmesinden dolayı, giriş cümlelerinde yoruma da yer
verilmektedir. Bu teknik gazete haberciliğinde yaygın olarak kullanılmamakla birlikte dergi
haberciliğinde en çok kullanılan tekniktir. Bu nedenle düz piramit tekniğinin daha çok ilgi
çeken magazin konuları, mizah, yenilik gibi renkli haberlerin yazımında kullanıldığı
söylenebilir (hbogm.meb.gov.tr, 2007 A) .
Ayrıca haberin tüm detaylarının eşit önem sahip olması durumunda dikdörtgen ya da kare
tekniği ile haber aktarılabilmektedir. Ayrıca ters piramit ve dikdörtgen tekniğini birleştirmek
ya da serbest yazım tekniği kullanarak metin yazmak da mümkündür.
Gazete ve dergilerde diğer mecralarda olduğu gibi hatta daha önemli olan bir diğer konu
dilbilgisidir. Yazım kuralları okuyucunun metni iyi anlayabilmesi ve karışıklığa neden
olmamak adına çok büyük öneme sahiptir. Cümleler kadar kelimelerde anlaşılır olmalıdır. Bu
sebeple gazetenin hedef kitlesi olan grup ya da grupların dil yapısını tanımak ve metinleri hedef
kitlenin algı düzeyine eş inşa etmek gerekmektedir. Gazete içindeki anlaşılmayan herhangi bir

yazı hem diğer yazıların hem de gazetenin okuyucu algısındaki yerini belirleyecektir. İnsanların
tüm metni ya da metinleri okumasını sağlamak izletmek ya da dinletmekten daha zordur. Bu
sebeple yukarıda bahsettiğimiz yöntemler geliştirilmiştir. Her ne kadar gazete ve dergilerde
görsel unsurlarla metin desteklense de yine de anlatılmak istenileni aktarma noktasında tüm
yük metnin omuzlarındadır.

2.5 Konuşma Metni
Büyük ya da küçük bir topluluğa hitap edecek kişi için yazılacak metnin; öncelikle
okunmaya değil konuşmaya yönelik olarak oluşturulması gerekir. Topluluğun niteliği ile
aktarılacak konunun örtüşmesi gerekmektedir. Böylece herkeste dinleme isteği yaratması
sağlanacaktır. Konuşmadan verimli sonuç alınması bilinciyle çalışılmasının yanı sıra konuşma
metnini etkili kılan en önemli unsur, metnin konuşmacıya özel yazılmasıdır. Bu sebeple
konuşmacının üslubunun kullandığı dilin iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Konuşmacıya farklı
üslup ve kullanmadığı kelimelerle yazılmış bir metin hem metin üzerinden konuşmasını
gerçekleştirecek olan kişinin sıkıntı yaşamasına hem de hitap ettiği kesimin konuşmayı
algılamakta sıkıntı çekmesine neden olacaktır. Konuşma metni; sözcük, cümle ifade biçimi,
espri anlayışı ve üslubu ile konuşmacının kendi malı kılınmalıdır (Denizer, 2008:25).

2.6

Mecralara Göre Reklam Metni

Reklam Metni doğrudan sonuca yönelik ticari bir iletişim olduğu için; metnin her unsuru,
reklamı yapılan ürün ya da hizmetten kaynaklıdır. Yoğun rekabet ortamı içinde öne çıkıp,
kendisini fark ettirecek parlaklığa sahip olur. Maliyetin en azda tutulabilmesi için; kısa sürede
ya da az alanda büyük verim ve etki oluşturmaya çalışır. Reklamın kısa ya da uzun vadede
satışını hedefleyen işlevini yerine getirir. Reklam metnine konu olan ürün ya da hizmetin, hedef
kitlenin belleğinde kalıcı bir yer edinmesini sağlamak için: yüzyüze iletişimi amaçlayan samimi
tonda; açık, yalın ve net bir üslupta şekillenir. Reklamın bilgi aktarma, ikna etme ve harekete
geçirme işlevleri ile; yaratıcılığın anlaşılırlık, inandırıcılık, özgünlük ve estetik düzey işlevlerini
yerine getirir. İmaja bağlı olarak ne büyüklükte bir alan ve süre kullanılırsa kullanılsın, reklam
metninin en önemli özellği; doğrudan iletişimi, ekonomik ve güçlü, bir anlatımı gerekli
kılmasıdır (Denizer, 2008: 26). Reklam metninin genel özelliklerini bu şekilde sıralamak
mümkündür. Bu genel özelliklerin yanında mecraya bağlı olarak yukarıda ipuçlarını vermeye
çalışılan (örneğin: radyoda basit ve kısa cümleler kullanılmalıdır) mecraya bağlı özellikler de
dikkate alınarak reklam metni şekillenmelidir.
Reklam metnini şekillendiren mecralar, reklam bazı olumlu ya da olumsuz özellikler de
katmaktadır. Bu özellikler medya seçiminde önemli rol oynar. Bu sebeple mecraların reklamları
nasıl etkilediğini bilmekte yarar bulunmaktadır. Aşağıda geleneksel kitle iletişim araçlarının

(gazete, dergi, televizyon, radyo) reklamcılar gözüyle olumlu ve olumsuz yanları sıralanmaya
çalışılmıştır (Baker, 1996: 144-145):

Medya Seçimi

Radyo

Televizyon

Dergiler

Gazeteler

Olumsuzluklar

Olumluluklar

Bazı resim baskılarında aslına uygunluk Hemen her boyutta ilan verme olanağı
düşük düzeyde olabilmektedir. Reklam vardır. İlan üzerinde değişiklik yapmaya
formatları çok değişkendir. Sütun olanak tanır.
genişlikleri çeşit çeşittir. Sayfa üzerinde
reklamın nasıl yer alacağını denetlemek
güçtür.
Boyutlar gazete ya da posterdeki kadar Baskı
kalitesi
yüksektir.
Prestij
büyük değildir. Teslim tarihleri çok unsurudur. Kesin demografik bilgiler
esnektir ve ivedilikten yoksundur. edinilebilir. Grafik olanakları geniştir.
Reklam sayfaları bir arada bulunduğu
için etki azalması yaşanır. Dergi
içindeki en gözde yeri güvence altına
alma olasılığı düşüktür.
Çok fazla bilgi iletmeye zaman yoktur.
Yayın süresinin % 25’i ziyan olur.
Program yayınları kesintiye uğradığı
için hedef kitlenin olumsuz tepkisi söz
konusudur. Sansüre uğrama riski vardır.

Ses ile görüntü bir aradadır. Hareketlidir.
Bir kerede tek mesaj verir. İzleyiciye
yakınlık duygusu sağlar. Ürünü gösterme
olanağı vardır. İnandırıcıdır

Görsel coşkudan yoksundur. Dinleyici
dikkati belirsizdir. Dinleyici ilgisi
yetersiz olabilir. Mesajın havaya uçup
gitme riski vardır.

Sesleri araştırma olanağı verir. Mizaha
uygundur. Kişiye özel duygusu verir.
Dinleyici bağlılık oranı yüksektir. Mesaj
anında değiştirilebilir.

Tabloda yer alan geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında internette reklamcılara
yeni olanaklar sunmaktadır. Nasıl ki her mecranın reklam için olumlu ve olumsuz özellikleri
bulunuyorsa, internet için de durum farklı değildir. Hedef kitleyi daha iyi belirleyebileme

olanağı sağlayan internet, kişisel özelliklere bağlı olarak hedef kitlesine seslenme olanağı verir.
Çoğu durumda geleneksel kitle iletişim araçlarından daha az maliyetlidir. Başarılı bir reklam
kampanyasının hızla (paylaşılarak) geniş kitlelere yayılma imkanı bulmasını sağlar. Bunun
yanında özellikle bannerların tıklanma oranı çok düşüktür. İyi analiz edilmeden hazırlanılan
kampanyaların çöpe gitme ihtimali bulunmaktadır. Bazı internet reklam türlerine karşı
tüketicide olumsuz algı oluşmuştur (örneğin youtube, video paylaşım sitesinde yer alan
videolardan önce yayınlanan reklam videolarına tüketicilerin gösterdiği tepki gibi).
Her mecranın olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Bu sebeple mecra
noktasında bir tercih yapıldığında unutulmaması gereken nokta bazı kazançların olduğu gibi
bazı kayıplarında söz konusu olmasıdır. Reklamın amacı doğru bir şekilde belirlenip mecra
seçildiği taktirde kazançların daha fazla olacağı kabul edilebilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medyada yer alan belli başlı metin türleri hakkında bilgi sahibi olduk

Uygulamalar
Ayşe Hanım, bulaşıkları yıkarken bir yandan da radyo dinlemektedir. Radyoda duyduğu bir
reklamın “indirimden yararlanmak için yarın son gün” cümlesiyle kendine gelir. Reklamın ne
olduğunu çok merak eden ancak programı dinlemesine rağmen reklam tekrar yayınlanmamıştır.

Uygulama Soruları
1. Radyo reklamı hangi sebepten dolayı gerekli ilgiyi yakalayamamıştır? Hedef kitle
bağlamında inceleyiniz
2. Radyo reklamı hangi sebepten dolayı gerekli ilgiyi yakalayamamıştır. Mesaj bağlamında
inceleyiniz.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi medyada metin türleri arasında yer almaz?
a) Söyleşi program metni
b) Haber metni
c) Radyo reklam metni
d) Radyo tiyatrosu metni
e) Sohbet metni
2. Aşağıdakilerden hangisi metnin amacına ulaşmasını etkilemez?
a) Mecra
b) Yaklaşım
c) Dilbilgisi
d) Format
e) Strateji
3. Aşağıdakilerden hangisi televizyon metninin özelliklerinden değildir?
a) Televizyon metni okunmak için yazılmaz
b) Televizyon metni konuşma dilinde yazılmalıdır.
c) Kısa ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır
d) Bir kişi tanıtılıyorsa adı en başta geçmelidir.
e) Görüntü sözle tekrar edilmemelidir.
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi televizyonda kullanılan metin formatlarındandır?
a) Kısa format
b) Ayrıntılı program metni
c) Ek metin
d) Program bölümleme yazısı
e) Görüntü özeti
5.

“………………….., spor karşılaşmaları, söyleşi programları, canlı yayınlar için uygun
olan metin format türüdür”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan kısım hangi kavram ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a) Ayrıntılı program metni
b) Özet metin
c) Program akış planı
d) Ses ve görüntü metni
e) Ek metin

6. Aşağıdakilerden hangisi radyo program metninin özelliklerinden değildir?
a) Program kimlik formu, radyo program metininin bölümlerinden birisidir.

b)
c)
d)
e)

İçerikte komutlar büyük harfle yazılmalıdır
İçerikte kısaltmalara yer verilmelidir.
Yabancı sözcüklerin yanına okunuşları yazılmalıdır.
Program kimlik formu programın başlığı ve metni okuyacak kişi hakkında bilgi
verir.

7. Aşağıdakilerden hangisi radyo tiyatrosunun özelliklerinden değildir?
a) İnsan sesine ve ses efektine dayanır
b) Metin yazılırken sözcükler bölünmez bir alt satıra geçilir
c) Her konu radyo tiyatrosuna uygun değildir.
d) Edebi bir dilde yazılmalıdır
e) Metnin ilk duyuşta anlaşılır olması gerekir.
8. Aşağıdakilerden hangisi gazetelerde haber yazma teknikleri arasında yer almaz?
a) Ters piramit
b) Serbest yazım
c) Daire tekniği
d) Dikdörtgen tekniği
e) Kare tekniği
9. Aşağıdakilerden hangisi konuşma metninin özellikleri arasında gösterilemez?
a) Topluluğun niteliği ile aktarılacak konunun örtüşmesi gerekir
b) Edebi bir metin daha etkileyici olarak düşünülecektir.
c) Konuşmacıya kullanmadığı kelimelerle oluşturulmuş bir metin verilmemelidir.
d) Metin herkeste dinleme isteği uyandırmalıdır
e) Konuşmaya yönelik oluşturulması gerekir
10. Çok fazla bilgi iletmeye gerek yoktur, izleyiciye yakınlık duygusu sağlar, inandırıcıdır.
Yukarıdaki ifadeler reklam uygulaması bağlamında hangi medyayı işaret etmektedir?
a) Dergi
b) Gazete
c) Radyo
d) İnternet
e) Televizyon
Yanıtlar: 1 – e, 2 – c, 3 – d, 4 – b, 5 – b, 6 – e, 7 – d, 8 – c, 9 – b, 10 – e
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YAZILI BASINDA REKLAM METNİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yazılı Basında Reklam Metni
Gazete ve Dergi için Reklam Yazımı
Başlık
Alt Başlık
Metin
Resim/fotoğraf/illüstrasyon
Slogan
Açıkhava Reklamcılığı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yazılı basının hedef kitlesini genel ifadelerle tanımlayınız
2. 2. Medya tüketici ilişkileri incelendiğinde yazılı basın ve hedef kitle ilişkilerini
geçmişten bugüne irdeleyiniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yazılı Basında Reklam
Yazılı
basında
reklam Ders notlarının okunması ve
örneklerle
Metni
yazımının
özelliklerini güncel
öğrenmek
bağdaştırılması
Gazete ve Dergi için Reklam Gazete ve dergi için reklam
Ders notlarının okunması ve
Yazımı
yazımının diğer mecralardan güncel örneklerle
ayrılan özelliklerini bilmek
bağdaştırılması
Başlık
Yazılı basında reklam
Ders notlarının okunması ve
yazımında başlık kullanımı
güncel örneklerle
hakkında bilgi sahibi olmak bağdaştırılması
Alt Başlık
Yazılı basında reklam
Ders notlarının okunması ve
yazımında alt başlık
güncel örneklerle
kullanımı hakkında bilgi
bağdaştırılması
sahibi olmak
Metin
Yazılı basında reklam
Ders notlarının okunması ve
yazımında metin yazımı
güncel örneklerle
hakkında bilgi sahibi olmak bağdaştırılması
Resim/fotoğraf/illüstrasyon
Yazılı basında reklam
Ders notlarının okunması ve
yazımında görsel kullanımı
güncel örneklerle
hakkında bilgi sahibi olmak bağdaştırılması
Slogan
Yazılı basında reklam
Ders notlarının okunması ve
yazımında slogan kullanımı güncel örneklerle
hakkında bilgi sahibi olmak bağdaştırılması
Açıkhava Reklamcılığı
Açıkhava reklamcılığı
Ders notlarının okunması ve
hakkında bilgi sahibi olmak güncel örneklerle
bağdaştırılması
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Gazete Reklam Yazımı
Dergi Reklam Yazımı
Açık Hava Reklamcılığı

Giriş
Hedef kitlemizin kullandığı medya birbiriyle bağlantılıdır ve tüketicinin özelliklerini yansıtır.
Cuma akşamları eğlenmek için dışarı çıkan üst sınıf hedef kitle, cumartesi geç saatte kalkıp
kahvaltısını yaparken X kanalında yer alan hafta sonu sohbetini dinlerken, kahvaltı masasında
duran y gazetesine arada göz gezdirmekte, sofradan kalktıktan sonra, x kanalındaki haberleri
izlemektedir. Eline aldığı tablet bilgisayarla takip ettiği web sitelerine göz atmaktadır. Hedef
kitlenin kullandığı medya olanaklarının sayısı hızla artsa da, hala hedef kitlenin özelliklerine
bağlı olarak nasıl bir medya tercihi yaptığı tespit edilebilmektedir. Hedef kitlenin en çok hangi
mecrayı, hangi oranda kullandığı reklam stratejisini de etkilemekte ve reklamın oluşması mecra
kriterini göz önünde bulundurarak gerçekleşmektedir. Medya planlamasına geçmeden önce
arzu ettiğimiz mecraya uygun reklam yazımının detayları hakkında bilgi sahibi olmak
gerekmektedir.

3.1 Yazılı Basında Reklam Metni
Tüketicinin çevresinde var olan çok sayıdaki mecra ile olan ilişkisi incelenir ve anlaşılırsa en
uygun olan yol daha rahat bulunabilir. Tüketicinin medya ile ilişkisinin araştırılması ve
anlaşılması sürecin belki de en zaman alan ve en ödüllendiren bölümüdür. Tüketicinin ilgisi ve
katılımı için amaca uygun içeriğin yaratılması önemlidir. Tüketicinin mesaja maruz kaldığı
andaki olası zihinsel yapısını, ihtiyaçlarını, inançlarını ve tutumlarını anlayarak içeriği ona göre
biçimlendirebilir ve iletişimin amacına uygun ve etkin olma özelliği arttırılabilir. Bu şekilde
medya strateji geliştirilmesine katkıda bulunmuş olur. Mecra ve tüketici ilişkisini tanımlarken
belli başlı bazı sorular sormak mümkündür (Tilley, 2001: 209):
• Markanın kitlesi kimdir?
• Mecra bu tanımı daha iyileştirebilir mi?
• Mecranın kendisi de kitle tanımı içinde olabilir mi?
• Kitlemize nasıl ulaşmalıyız?
• Her bir mecra bir diğeriyle nasıl bir etkileşim ve ilişki kuruyor?
• Kaç kişiye ve sıklıkta ulaşmak istiyoruz?
• Ne zaman, nerede ve hangi şartlar altında bu mecraları tüketiyorlar?
Bu çerçeveden bakıldığında her mecra hedef kitle özelliklerine bağlı olarak reklamcılar için
önem taşımaktadır. Gazeteler geleneksel kitle iletişim araçları arasında en fazla kan kaybeden
mecradır. Basın İlan Kurumunun verilerine göre 1981 – 2003 yılları arasında yüzde yüz artış
gösteren gazete satışları son on yılda yüzde on civarında artış göstermiştir (www.bik.gov.tr,
2014). Gazetelerin kan kaybını önleyen şeylerden biri online ortama uyum sağlamış
olmalarıdır. Fakat özellikle belli bir yaş üstü hedef kitle hala gazete alarak haberleri gazete
üzerinden takip etmektedir.
Yazılı basın ve TV karşılaştırıldığında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar
(Elden: 2014: 176):
• Basılı reklam kalıcıdır. Gazete ve dergi yoluyla yapılan reklam okuyucuya gün boyu
hitap eder. Radyo ve televizyon reklamında böyle bir özellik yoktur, reklam akıp gider,
izleyici tarafından saklanma, arşivlenme olanağı yoktur.
• Basılı reklam ile geniş boyutlu mesaj verilebilir. Malın temel özelliklerinin tanıtımı,
vurgulanacak yönleri, örneklerle okuyucuya anlatılabilir. TV ve radyoda bu olay çok
sınırlıdır.
• Hedef kitleye kolay ulaşır. Eğer bir reklam belirli bir gazete veya dergi ile o gazetenin
veya derginin okuyucusuna iletmek üzere yayınlanmışsa, bu reklamın okuyucuya
ulaşma olanağı yüksektir. TV ve radyoda her zaman aynı durum söz konusu olmayabilir.
Çünkü TV reklamları kuşak reklamcılığına dayanır ve TV seyircileri yayınları sürekli
izlememektedir.

Basılı reklamda hedef kitle tam olarak belirlenir ve bu kitlenin özellikleri, algı motivleri
tespit edilebilirse basılı reklam kolaylıkla uygulanabilir. TV ve radyo daha geniş
kitlelere hitap ettiği için, reklam motivlerini doğru seçmek ve daha çok genel temalı
mesajlar iletmek önemlidir.
• Basılı reklam daha ekonomiktir. Basılı reklamın etkinliğinin fazla olmasının bir nedeni
olarak, bu reklamların ekonomik olması bu sebeple sıklıkla tekrarlanabilir olması,
özellikle televizyon reklamları ile karşılaştırıldığında prodüksiyon ve yayın anlamında
ciddi bütçe farklılıkları olması reklamverenler açısından tercih edilmesine neden
olmaktadır.
Gazetenin avantajları kadar bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar arasında gazete
okuyucularının reklamları görmezden gelerek, gazete sayfalarındaki reklamlara dikkatlerini
vermemeleri, reklam olan sayfaları okumadan çevirmeleri bulunmaktadır. Bu anlamda gazetede
mekanıik strateji uygulanamamaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında
haber
içeriği
olmayan sayfalardaki reklamlara, gazete içi sayfalardaki reklamlara, sayfanın büyük kısmını
kaplayan reklamlara ve gazetelerin belli içerikteki (örn. Ekonomi sayfaları) sayfalarına yönelik
reklamlardan kaçınmanın var olduğu bilinmektedir (Suher & İspir, 2010: 7).
•

3.2 Gazete ve Dergilerde Reklam Yazımı
Gazete reklamları büyüklüğü, renkli olup olmamasına bakılmaksızın; basit ve etkili bir dille
hedef kitle algısını yakalamayı amaç edinir. Gazete reklamları temel bazı bölümlerde oluşur.
Başlık, alt başlık, metin, slogan, logo, resim/fotoğraf/illüstrasyon gazete reklamlarında
olabilecek unsurlardır ancak her gazete reklamında tüm bu unsurlar kullanılacak diye bir koşul
yoktur.

3.2.1

Başlık

Reklam fikrinden sonra yazar için en çok önem arz eden nokta ilanın başlığıdır. Bir kelimenin
ya da kelime grubunun veya cümlenin başlık kimliğine bürünebilmesi için bazı özelliklere sahip
olması gerekir. Kısa ve dikkat çekici olması gibi… Bu özelliklerin belki de en mühimi
“durdurma” özelliğidir. İngilizcede “stopper” olarak adlandırılan bu özellik, başlığın sahip
olması gereken temel özelliktir. Hergün gazeteler binlerce satır ve onlarca başlıkla dolu olarak
basılıyor. Editoryal ya da reklam amaçlı tüm başlıkların tek bir amacı var; okurun dikkatini
kendi üzerine çekmek. Bu görevlerinde başarı yada başarısızlık, reklamın etkisini doğru oranlı
olarak etkileyecektir. Öylesine göz gezdirilen bir gazetede bile, başlığınız dikkat çekip bir anda
okuru ilanınıza tamamen konsantre olmaya yönlendirebilir. Başlık, ayrıcalıklı konumu ve
büyüklüğü sebebiyle en yoğun ilgiyi çeker (Serdarlı, 2008: 102).
Gazete ve dergi reklamlarının açılış satırı olan başlık belki de reklamın en önemli öğesidir. Zira
hazırlanan reklama okurun dikkatini çekmede ve reklamın okunmasını sağlamada etkili
olmaktadır. Temel olarak başlığın işlevleri şöyle sıralanabilir (Elden, 2014: 188):
•
•
•
•
•
•
•

Okuyucuyu alıkoymak ya da en azından dikkatini çekmek
Önermede ilgi uyandırmak
Okuyucuları ana metni okuyama yöneltmek
Hedef alıcıları okuyucular arasından seçmek
Satış mesajını özetlemek
Ürün ya da hizmeti tanıtmak
Bir yarar sunmak.

Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve basit olmalıdır. Kısa başlıklar okuyucunun reklama
hemen ilgi duymasını sağlar. Başlıklarda olumlu ifadelere yer vermek olumsuz ifadelere yer
vermekten tüketici üzerinde daha etkilidir. Ayrıca başlığın tırnak içine alınması okuma oranını
arttırabilir. Başlıklar genel olarak direkt, indirekt ve bileşik başlıklar olmak üzere 3’e ayrılırlar.
Direkt başlıklar, haber verici başlıklardır ve okunduktan sonra reklamı yapılan ürün/hizmet
hakkında herhangi bir merak kalmaz. İndirekt başlıklar ise tam tersi olarak bir bilgilendirme ya
da çağrı yapılmadan, markaya karşı bir sempati yaratarak metni okutmaya çalışır. Bileşik
başlıklarda ise, ürün ismine bazı fiiller katılarak merak uyandırmaya çalışılır ve böylece hedef
kitle reklama çekilmeye çalışılır. Dergi reklamlarında imaj ağırlıklı reklamların daha sık
kullanılması nedeniyle hazırlanan reklamlarda kullanılan başlık genellikle indirekt başlıktır.
Çünkü dergilerde yer alan ve hedef kitlesiyle duygusal bir bağ yaratmayı amaçlayan imaj
reklamları için bu tür başlıklar daha uygundur (Elden, 2014: 189).
Başlıkta firma adı bulunmamalıdır. Bunun yanısıra talebin arza oranla çok büyük olduğu mallar
dışında tanıtımlarda, eşyayı tarif eden bir başlık da doğru olmaz. Hatta çoğu durumda başlıkta
fiyattan bide söz etmemek gerekir. Psikologlar insan gözünün bir bakışta ancak dört kelimeyi

hafızasına alabildiğini söylemektedir. Demekki başlıkta dört kelimeden fazlası
kullanılmamalıdır. Bu sav ne kadar doğrudur bilinmez ancak okuyucunun daha fazla kelimeyi
hafızasında tutabilmesi için çok çekici bir başlık şarttır. Buna ulaşma yollarından biri mizah
olabilir (Casson, 2001: 25).
Basılı reklamlarda yer alan başlıkları daha detaylı olarak şu şekilde sınıflandırmak da
mümkündür (Elden, 2014: 189):
•
•
•
•

•
•

•
•

3.2.2

Doğrudan Vaad Başlıkları: Reklamı yapılan ürünün okura ne sağlayacağını söylerler.
Haber Başlıkları: İnsanların yeni olan şeylere duyduğu ilgiden yararlanır.
Meraklandırıcı Başlıklar: Uyandırdıkları merakla metni okutmayı amaçlarlar. Ürün
vaadi başlıkta yer almaz, metinde sunulur.
Kitlesini Seçen Başlıklar: Okurların içinden, reklamın yapılan ürünle doğrudan doğruya
ilgilenecek bölümlerine seslenirler. Bu bölümleme; doğrudan o okur grubuna seslenerek
yapılabileceği gibi, söz konusu ortak sorunla ilgili şeyler başlıkta işlenerek de
yapılabilir.
Emir Başlıkları: Okuru belirli bir ürünü kullanmaya çağıran, kullandığı takdirde belirli
bir yarar ya da ödün elde edeceğini ileri süren başlıklardır.
Soru Başlıkları: Bu tür başlıklar hedef kitleye çarpıcı bir biçimde soru sorarak ilk etapta
ilgi çekmeyen, sonunun yanıtını bulabilmek için hedef kitleyi reklamın devamını
okumaya/izlemeye/dinlemeye sürükleyen başlıklardır.
Öğüt Veren Başlık: “Nasıl yapmalı?” yaklaşımını kullanır. Reklamveren firmayı bir
uzman ya da yetkili konumuna yükseltmeye yönelik hazırlanmaktadır.
İddiada Bulunan Başlık: Güçlü, vurgulu olduğu kadar inandırıcı bir önerme gerektirir.
Zira ne kadar iddiacı bir tavır sergilense de reklam bunu desteklemiyorsa başarılı
olmayacaktır.
Alt başlık

Alt başlıklar her basılı reklamda bulunmayabilir. Ancak, metne geçişi kolaylaştırmada, başlık
soru şeklinde ise bu soruyu yanıtlamada, yine başlık satış mesajı taşımıyorsa satış mesajını
iletmede kullanılabilir. İkinci başlık da diyebileceğimiz alt başlıklar, reklamın ana başlığı, ürün
ya da hizmetin ne olduğunu ve tüketiciye sunduğu yararları açıklıyorsa kullanılmaz. Gazete ve
dergi reklamlarında günümüzde uzun metin blokları kullanılmamaktadır. Bundan dolayı
doğrudan postalama ve diğer basılı reklam ortamları için hazırlanan reklamlarda olduğu kadar
gazete ve dergi reklamlarında alt başlık tercih edilmez. Altbaşlık yazarken, başlık açıklanıyorsa
iyi bir alt başlık yazılmamıştır. Çünkü altbaşlığın asıl görevi metne geçişi kolaylaştırmaktır.
Eğer altbaşlık, başlığı açıklıyorsa okur reklam metniyle ilgilenmeyecektir.

Bazı reklamlarda ana başlık özellikle sadece dikkati çekmeye ve çarpıcılığı sağlamaya yönelik
olarak düzenlenebilir. Böyle uygulamalarda alt başlık, ana başlığı açıklayıcı, tüketicide oluşan
soruları cevaplayıcı, yani ana başlığı tamamlayıcı bir görev üstlenir. Reklam metninde alt
başlığın yararları şunlardır (Elden, 2014:191):
•
•
•
•
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Satış fikirlerini vurgular
Eğer farklı fikirler ve maddeler varsa reklamın parçalara bölünmesini sağlar.
Reklamı daha okunur ve daha ilginç kılar, kasvetli görünüşten kurtarır.
Reklamlarda sadece başlığa bakıp gözünü kaçıranları yakalar
Metin yazımı

Gazete reklam metinlerinde en önemli nokta okuyacak olan hedef kitleyi sıkmamasıdır. Bir ilan
metni onu okuyacak olanların bakış açısıyla yazılmalıdır. Okuyan insanlara; “işte ben bunu
arıyordum” dedittirebilmelidir. Zeki bir reklam metni yazarı, hedef kitlenin aklından
geçirdiklerini belirler ve ondan yararlanır. Yazar satıcının değil, alıcının dili ile konuşur. Kısa
cümleler ve kısa paragraflarla yazılmalıdır. Eğer okuyacak olan kitle metni bir hamlede
okuyamazsa hiç okuyamaz. Metinde doğal olan durumlara yer verilmelidir. “Çizmelerimiz çok
sağlamdır, eskimez, kaymaz” gibi sözlere yer vermektense, karlar üzerinde yürüyen bir
büyükanne resmi koyup “ben falanca marka çizme giyiyorum” diye yazmak daha etkili bir
reklam şeklidir. Okuyucuya bir yabancıyla konuşuyor hissi verilmemelidir. En iyi üslup günlük
yaşamdaki konuşma üslubudur. Ayrıca metinler insanların güven, tutumluluk, savurganlık gibi
değerleri nasıl ele alındığı göz önüne alınarak yazılmalıdır. Örneğin bir kadın bulaşık deterjanı
için harcadığı parayı çok fazla görürken, o paranın birkaç katını parfüme verebilmektedir.
Bunların sebebi göz önünde bulundurularak metin yazılmalıdır (Casson, 2001:18 – 20). Yani
reklam metni yazarının hem sosyolojik hem psikolojik olgulardan haberdar olması aynı
zamanda çevresindeki olayları incelemesi ve bilmesi şarttır.
Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerlerde cümlelere başvururuz. Anlatılmak isteneni netleştirmek
ve sağlanan dikkatten maksimum faydayı alabilmek için alt metinler devreye girer. Alt
metinlerin okuma oranı gerçekten de çok düşük seviyededir. Ama bu istatistiki ilgisizlik ya da
gözden kaçırış bizim için de bir kaçış oluşturmamalıdır. Özellikle Türkiye’deki tüketici
ilgisiniçeken, ilgi alanına giren ve satın alım safhasına eriştiği ürün ve markaların reklamlarını
satır satır incelemesiyle de ünlüdür. Dolayısıyla samimi, açık ve net bir üslubu ve pazarlamacı
kimliği bu satırlarda konuşturmak gerekir. Ayrıntılardaki bu özen, insanların satış kararlarından
soğumasını önler. Çoğumuzun başına gelmiştir, alışverişe niyetli olduğunuz bir an ve ortamda
bile satış yetkilisinin yanlış bir sözü, ters bir davranışı ya da son dakika ortaya çıkarttığı ekstra
bir ödeme bizi kararımızdan caydırabilir. İşte bu soğuk duş etkisini yaşatmamak reklam
yazarının elindedir. İnsanların çok küçük harflerle yazılmış ayrıntılardan, gerçeğin üstünü örten

dipnotlardan bıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Reklam yazarı bu ayrıntıları gözden
kaçırmaya çalıştıkça daha fazla göze batmaktadır (Serdarlı, 2008: 103-104).
Gazete ve dergi reklam metinlerinde tüketiciye sunulan ürün veya hizmetle ilgili bilgilerin okur
tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için metinde kullanılacak sözsel yapının akıcı ve diğer tüm
öğelerle uyumlu olması gerekir. Bu durum, reklam metninin hedef tüketiciyi satın alma
eylemine yönlendirmede de etkili olacaktır.
İyi bir gazete ve dergi reklam metninde bulunması gereke özellikler şunlardır (Dunn, vd., 1990:
302):
• Metin ilginç olmalıdır. Özellikle metnin ilk satırında ya da paragrafın başlangıcında
bulunan ilginç özellik kullanılmalıdır.
• Spesifik olmalıdır. Özel kelimeler ya da deyimler sıklıkla kullanılanlara göre daha
başarılı olacaktır.
• Basit olmalıdır. Reklamda kullanılan dil basit ve anlaşılır olmalıdır.
• Kısa olmalıdır. Ana noktaları hemen belirtmelidir.
• İnanılır olmalıdır. İnanılırlık, iyi bir reklam metninin en önemli unsurudur.
• Reklam dili parlak olmalıdır. Klişeler yerine dinamik, harekete geçirici cümleler
kullanılmalıdır.
• Sürpriz yapmalıdır. Metni durağan yapısından kurtarmak için kullanılması gereklidir.
• İkna edici olmalıdır. Başarılı metinler okuyanı reklamı okuduktan sonra harekete
geçiren metinlerdir.
Reklam mesajının içeriği, o reklamı imaj ya da satış reklamı olarak tanımlamamıza yardımcı
olur. Satışı desteklemekten öte amaçlar içeren ve marka itibarını yükselten reklamlara imaj
reklamı adı verilmektedir. Satış ilanları ise sıcak satışı veya süregiden kampanyaları
desteklemek için hazırlanan reklamlardır. Bunun dışında gazetede kapladıkları alana göre
reklamlar bazı isimler alırlar (Serdarlı, 2008: 104):
•

•

•

Page killer: İsmnden de anlaşılabileceği üzere sayfada başka ilanın çıkmasına engel
olacak boyutta ya da şekilde tasarlanmış ve uygulanmış reklamlara denir. Reklamveren
için çekici olan yanı tam sayfa parası ödemeden sayfanın tek ilanı olma ayrıcalığını
kazanır.
Pul ilan: Bir dönem sıkça kullanılan pul ilanlar, bir gazetenin bir ya da birden çok
sayfasına serpilmiş küçük ilanlardır. Bu yöntem özellikle söyleyecek çok ve çeşitli sözü
olan ancak bunu mütevazi bütçelerle gerçekleştirmek isteyen reklamverenler tarafından
tercih edilir.
Cover: Son dönemde sıkça kullanılan bu çözüm, gazete ya da ekine ekstra bir dış sayfa
tasarlanmasıyla oluşur. Adından da anlaşılacağı gibi bu şekilde gazeteyi örten ilan,

•

3.2.4

okuyucuyu ilk anda ele geçirmek maksadını taşır. Oldukça baskın bir kullanım olması
sebebiyle hedef kitle tarafından refleks olarak yok sayılma riskini de taşır.
Insert: Her hafta sonu gazetenizle birlikte eve gelen bir dolu basılı malzeme var ya? İşte
bunlar insert reklamlardır. Her nekadar gazete ile bölgesel insert dağıtımı bir avantaj
olarak ortaya çıksa da, çok sayıda gelen insertlere genellikle itibar edilmemektedir.
Resim/fotoğraf/illüstrasyon

Gazete ve dergide kullanılan görseller genellikle hedef kitlenin dikkatini çekmek amacıyla
kullanılır. Ancak gazete baskı kalitesinin düşük olmasından dolayı seçilecek görsele dikkat
edilmeli, ayrıntıya dayalı ve yüksek renk kalitesi gerektiren görsellerden kaçınılmalıdır. Gazete
ve dergi reklamlarında görseller farklı şekillerde kullanılmaktadır (Elden, 2014: 199):
•

•

•

•

•

•

•

Ürünün kendisi: Birçok reklamcı, doğrudan doğruya ürünün kendisini gösteren
reklamla okuyucunun alamayacağını söyler. Ama bazen kullanılması gerekir. Otomobil
gibi ürünler böyle sunulmaktadır. Ayrıca yeni ürün tanıtımlarında, ilgiyi ana fikir olan
yeni yeni üzerinde toplamak için sıkça başvurulur. Bazen de “tek başına yettiği”
anlatılarak ayrıcalıklı saygınlığını öne çıkartmak için vurgula ürün üstünde toplanır.
Örneğin Chanel 5 parfümü ilanlarında yıllardır hiçbir metin olmaksızın, yalnızca
parfüm şişesini göstermektedir.
Detay: Bazen ürünün bir parçası tamamından daha ilgi çekici olabilir. Ürünün belli bir
kısmı reklam fotoğrafında bulunur. Örneğin, bir kıyafet içinden sadece etiketinin
görünmesi ya da alkollü içecek reklamlarında içki şişesinin kapağının gösterilmesi gibi
Belli bir ortamda ürün: Bu yaklaşımda vurgu, gerçekçi koşullar ya da ortamda yer alan
ürün üstünde yapılmaktadır. Ürün gösterilebilir, bu sahne genellikle ürünün
kullanılacağı yer olacaktır. Örneğin zeytinyağı şişesinin mutfaktaki görünümü gibi
Kullanım sırasında ürün: Bu yaklaşımda satışla ilgili mesajlardan çok ürününü
kullanmanın getireceği yararlar vurgulanır. İnsanlar ürünün yanında değil onu
kullanırken gösterilir. Ayrıca bazen ürünün kullanımı, gösterilmenin de ötesinde
tanıtılır. Örneğin şık güyümli ve kışkırtıcı bir görüntü veren bir kadını gösteren bir
parfüm reklamında, okuyucu ürünü kadının kullandığı kanısın varmaktadır.
Ürünün test edilişi: Ürünün kullanılmadan önce ve sonraki hali ya da dayanıklılığı
gösterilir. Örneğin bir otomobil cilası reklamında arabanın cilaladıktan önceki ve
sonraki halinin gösterildiği ya da bir jeep reklamında zor koşullarda yol almasını
gösteren fotoğrafta olduğu gibi
Ürünün değişik özellikleri: Eğer ürünün rakiplerden değişik olan özellikleri belirgin ise
bunları fotoğrafta kullanmak faydalı olur. Metinde anlatılan fotoğraf ile desteklenir. Bu
kullanımda nasıl sorusunun yanıtı verilmiş olur.
Tüketici ürünü kullanmakla ne kazanır: Önce-sonra reklamlarında çok görülür. Diyet
ürünlerinin reklamlarını buna örnek verebiliriz

•

•

•
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Tüketici ürünü kullanmazsa ne kaybeder: Tüketicinin ürünü kullanmaması durumunda
kaybedecekleri görsel yolla anlatılmaktadır. Bu tarz fotoğraf kullanımı genellikle tıbbi
ürünler ve sigorta reklamlarında görebiliriz. Doğallıktan yoksun olmaları en önemli
dezavantajlarıdır.
Firma veya fabrika resmi: Ürünü üreten firma, ülke çapında iyi iş yapmış iseprestij
sağlamak ve ürüne itimadı arttırmak için kullanılır. Kurumsal reklamda etkin olarak
kullanılır.
Tanık kullanımı: Ürünü kullanan ünlü kişilerin fotoğrafları sıklıkla güvenirlilik ve
dikkat çekmek için kullanılır.
Slogan

Sloganlar, ait olduğu markanın konumunu belirleyen, çoğunlukla net olarak bir vaat ortaya
koyan, reklamın konseptini özetleyen yapılardır. Zamanla markayla özdeşleşen, özel seçilmiş
ve bir araya getirilmiş kelime ya da kelime gruplarıdır. Sloganlar aynı zamanda uzun süreler
markaları niteleyen istikrarlı unsurlar olduğu için markalar ve dolayıısyla reklamcılar için
ayrıcalıklı önem taşır. Temelde üç ana görev yerine getirirler. Bunlardan ilkinde cif markasının
“ zor kirleri cif’le cifleyin” sloganında olduğu gibi markanın iş kolunu içeren bir mesajla,
markanın konseptini özetler. Bir sloganın ikinci görevi, Clogate markasınn “dünyanın bir
numaralı diş macunu” sloganında olduğu gibi ürünü belli bir konumda göstermektedir.
Sloganın bir üçüncü görevi ise çeşitli söz oyunları çeşitli mizahi kullanımlar aracılığıyla
markayı daha dikkat çekici kılmasıdır. Vasıta kiralama servisi AVİS’in baş harflerinden oluşan
slogan, bu üçüncüsüne örnektir: “Avis: arayın, vasıta isteyin servisi” (Batı, 2010: 49).
Sloganlar iki farklı şekilde hazırlanmaktadır. İlk olarak sadece belirli bir reklam kampanyası
dönemecinde kullanılan ve kampanya bittikten sonra geçerliliğini yitiren sloganlar, diğeri ise
ürün ya da hizmetle özdeşleşip uzun yıllar kullanılan sloganlardır. İster uzun dönemli, ister kısa
dönemlik olarak oluşturulsun iyi bir slogan hedef kitle tarafından kolayca hatırlanan ve tekrara
yatkın sloganlardır. Çoğu zaman coşturucu ve harekete geçirici dinamik ifadelerin yansıması
olarak biçimlendirilip, dilin ritm, uyak gibi bir takım özelliklerinden yararlanır (Elden, 2014:
196).
Slogan yaratıcı ve orijinal olmalıdır. Bu tip sloganlar daha fazla hatırlanır. Burger King’in “ateş
seni çağırıyooo” sloganı böyle bir slogandır. Bir sloganın marka ismini anımsatması bir başka
ölçüttür. Slogan marka ismini içerebileceği gibi gerçekleştirecek bir söz oyunu ya da kafiyeyle
marka adını çağrıştırabilir. İdeal bir slogan ya marka ismini içerimeli ya da marka ismi
söylenmeden markayı çağrıştırmalıdır. “Makineniz uzun yaşar Calgon!la” bu tür bir slogandır.
Bir sloganın tüketici tarafından inandırıcı bulunması da, sloganı başarısı için bir kıstastır.
Özellikle kanıt gösterici, somut bilgilendirme yapan sloganlar, bu gruba girer ve bir diş macunu
markası Colgate’in “12 saat tam koruma” sloganı, bu tür bir yaklaşımı örnekler. Bir başka

ölçüte göre, sloganlar ürünün ana vaadin içermelidir. Bu tür sloganlar, bu şekilde ürünün
faydası hakkında sürekli olarak bildirimde bulunmuş olurlar. Danone markasının Danette
ürününün “bana göre süt, onlara göre çikolata!” sloganı, bu tür sloganlardandır. Bunun dışında
demirdöküm şohbenlerinin “dört mevsin dostunuz” sloganında olduğu gibi duygusal amacı
ticari amacın önüne koyan sloganlar, kafiye ve ses tekrarıyla oluşturulmuş (Tokai, çakar
çakmaz çakan çakmak”) sloganlar başarılı sloganlar olarak anılmaktadır. Reklam yazımına
girmiş birkaç güçlü reklam sloganına örnek vermek gerekirse; Efes Pilsen, “Bira bu kapağın
altındadır”, Beko, “Bir Dünya Markası”, Arçelik, “Arçelik demek yenilik demek”, Kalebodur,
“Kalebodur, seramik budur”, Volswagen, “Küçük düşün”, Coca cola, “Hayatın tadı”, De beers,
“pırlanta sonsuza dek”, McDonald’s “McDonalds gibisi yok”, Nescafe, “Kokusunda davet
var”, Nike, “Just do it”, Nokia, “Connecting People”, Goodyear “Yuvana Ulaştırır”, Bosh,
“güveninizi kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz”… (Batı, 2010:51-53).
Genel olarak yukarıda bahsi geçen reklam metni özellikleri hem gazete hem dergi için söz
konusudur. Derginin gazeteden faklılaştığı noktaların başında baskı kalitesinin yüksek oluşu ve
daha itibarlı oluşu gelmektedir. Ancak ülkemizde dergi baskı sayısı düşüktürve idae oranı
yüksektir, bu sebeple reklamverenler dergilere fazla sıcak bakmamaktadır. Bu algı dışında
dergiler hala itibarlı yayınlardır ve gerçekleştirlecek işlerin bu eksende ele alınması
gerekmektedir (Sedarlı, 2008: 108).

3.3 Açık Hava Reklamcılığı
M.Ö. 3000 yıllarına dek gittiğimizde görürüz ki, açık hava reklamcılığı, insanların bildiği en
eski satış yöntemidir. O günlerden bugüne eksiklikleri giderilip geliştirilerek bildik biçimini
almış; özdenetimli, özenle işletilen standartlaşmış bir tanıtım aracı olmuştur. Diğer hiçbir
tanıtım ortamı reklam verenin bu kadar kısa bir sürede ve sık sık ürününün taşıdığı özelliklerin
pek çok yönüyle kitlelerin karşısına çıkmasına olanak tanımamaktadır. Daha da ötesi, hiçbir
reklamcılık aracı reklam giderleri açısından bu kadar kısıntı yapmaya olanak vermemektedir.
Açık hava reklamcılığının genel özelliklerini sıralamak gerekirse (Book & Schick, 1998: 199):
• Esneklik
Açıkhava reklamcılığı gider ve içerik bakımından çok esnek bir araçtır. Reklam verenin
bütçesine göre tek bir tabela da satın alınabilir, bir tabelalar “paketi” de. Bunlar reklam verenin
istediği yer ve zamanda kullanılacaktır.
Boyutlarından ötürü açıkhava tabelalarıyla hemen her türlü mesaj verilebilir: birbirleriyle
ilintili geniş bir ürün dizisi, yeni ürünlerin ya da ambalajın tanıtılması, ulusal ve yerel
kampanyaların biraraya getirilmesi ve şirketin ürününü ya da kimliğini pekiştirme.
Açıkhava reklamcılğı, aynı zamanda, reklam verenin tabelalarını hedef kitlesince sık kullanılan
yollara yerleştirerek mesajı satın alması en çok olası kişilere de ulaştırmasına olanak verir.

• Kapsam
Reklam araçları arasında bir tek açıkhava reklamcılığı pazarı bir gecede kuşatabilir. Bir tek
günde toplam hedef kitle sayısına eşit ya da onlardan daha bile çok alıcıya ulaşabilmeyi sağlar.
Yapılan bir pazardaki her on kişiden dokuzunun gözüne çarpmaktadır. Bu süre içerisinde
reklam mesajı bu sayının 31 katı kadar olası alıcıya ulaşmış olur.
• Pekiştirme
Dünkü gazete reklamı ya da dün geceki radyo ya da televizyon reklamı olgusunun tersine,
açıkhava reklamı gün boyu, her gün, siz dilediğimiz sürece yerinde kalır, olası alıcılara
ürünlerinizi anımsatır ve satar.
Daha da ötesi, açıkhava tabelalarının boyutu ve yerleri diğer hiçbir reklam aracının sağlamadığı
gözden kaçmayan bir pekiştirme sağlar. (Düşünün bir, 30 metre yüksekliğinde bir süt kutusunun
ya da 60 metre uzunluğunda bir sosisli sandviçi başka nerede görebilirsiniz?). Alt edilmeyen
kurgu, çarpıcı renkler ve son yıllarda görülmeye başlayan üç-boyutluluk yardımıyla açıkhava
reklamcılığı çok çeşitli pazarlama hedeflerine ulaşmada özellikle etkilidir.
Açıkhava reklamcılığı, doğru kullanıldığında, etkili bir reklam aracı olabilir. Verdiği mesajın
kısa ve özlü olması gereklidir. Özet ve dolambaçsız olması gereken bir açıkhava reklamı,
anımsatıcı bir reklam türü olarak düşünülmelidir. Açıkhava reklamcılığı, sürekli bir yerden bir
yere giden ve çeşitli uzaklıklarda yakalanan bir kitleyi mesaj iletilmek istendiğinde eşsiz bir
yoldur. Demek ki, etkili bir açıkhava reklamcılığı ayartmayı üstlenen kişiler diğer reklam
araçlarında görülenden daha değişik belli ilkelerin varlığını göz önünde bulundurmalıdır. Bu
sınırlamalar çerçevesinde bile olsa yaratıcı kimseler çarpıcı sonuçlara erişebilirler. İlgi çeken,
göze çarpan düşük giderli çözümler üretebilirler. Ancak burada unutulmaması gereken, metnin,
resimlemelerin ve renk kullanımının açıkhava reklamına özgü olması; diğer reklam araçlarında
kullanılanların değiştirilmeden bu alana aktarılması gerektiğidir. Aşağıdaki başlıca kurallar
izlendiğinde kolay okunurluk, anlama ve izdüşüm düzeyi artacaktır. Harfler belli temel biçimler
ve çeşitlemelerden ya da bu biçimlerin bileşiminden ortaya çıkarlar. Tek bir harfin tanınması,
bu biçimlerin tanınmasıyla orantılıdır. Büyük harflerin tanınmaları çok daha kolaydır, öte
yandan bir bakışta okunmaya elverişlidirler. Demek ki, üç ya da dört sözcük uzunluğundaki
sergileme başlıklarının büyük harfle yazılması en iyi sonucu verir. Küçük harfler çoğu zaman
tam tümceler ya da deyişler olarak okunurlar; çünkü göz onları okumaya alışıktır. Bunun da
anlamı, daha uzun başlıklar ya da tümcelerde küçük harflerin kullanımının daha uygun
olduğudur (Book & Schick, 1998: 200).
Açıkhava reklam mesajlarında iyice açık olabilmek bakımından, renkler parlak ve birbiriyle
aykırı olmalıdır. Pastel renklerden kaçının. Ayrıca, kırmızı üstüne turuncu ya da mor üstüne
mavi gibi benzeş renklerin bir arada kullanımından kaçınmalısınız. Yaygın görülen hatalardan,
örneğin kırmızı üstüne yeşil ya da siyah üstüne turuncu kullanımı gibi, bazı renk bileşimlerinin
de istenen aykırılığı vermemesidir. Resimler büyük ve gözüpek olmalı, açıkhava posterlerinin
dev boyutlarından en yüksek düzeyde yararlanılmalıdır. Otomobiller gibi kendi de büyük olan
ürünleri oldukları kadar ya da daha bile büyük gösterin. Basitlikten ayrılmamanızı öneririz.

Bunun anlamı da birkaç öğe ve sıkış tıkış olmayan bir arka plan demektir. Bütün reklamcılık
türlerindeki gibi, ürün ya da hizmet çarpıcı bir biçimde sergilenmeli ve tanımlanmalıdır. Ürün
tanımlanması yaşamsal önem taşır. Ürünü öne çıkarın. Eğer resimleme yeterince başarılıysa,
mesajı kendiliğinden iletecek, metin yazmaya gerek bile kalmayacaktır. Açıkhava
reklamcılığında etkili metin, basit olanla kısa ve öz olanı birleştirmelidir. Aşırı dolambaçlı
yollara sapmayın. Demek istediğiniz hemen anlaşılsın. Kullanılacak sözcük sayısı konusunda
belli bir kısıtlama olmasa da, metin çabucak belleğe kazınacak kadar öz olsa iyi olur.
Unutmayın ki açıkhava reklamında mesaj bir yerden bir yere giden kimselerce 1 kilometreye
varabilecek uzaklıktan görülecektir (Book & Schick, 1998: 200).
Mantık kuralları bunun kısa ve öz, basit ve açık oluşunu gerektirir. Gören kişi yalnızca birkaç
sözcüğü özümseyebilir, buna göre bu sözcükler sizin ana görüşünüzü bir çırpıda iletmelidir.
Etkili açıkhava reklamı şu genel ilkelerden ayrılmamalıdır (Book & Schick, 1998: 201):
•
•
•
•
•
•

Kısa metin: birkaç sözcük
Çarpıcı renkler
Kısa sözcükler
Arka planın yalın olması
Ürünün tanımlanması
Büyük resimlemeler

Basılı reklam araçları ve metin yazımının özelliklerine dair yapılan çalışmalar ve verilen
örnekler arttırılsa da, temel olan nokta insanların uzun bir metni okumak istemeyecekleri bu
sebeple metnin en az sözcükle en fazla şey anlatacak şekilde kurgulanmasıdır. Diğer bir önemli
nokta hedef kitlenin algısını çekecek çarpıcı bir slogan ve başlıkla süslenmesidir. Eğer görsel
kullanılacaksa yazılacak metin görselle birlikte düşünülmeli ve kurgulanmalıdır. Önemli olan
ve çaba harcanan şey hedef kitlenin gözünün reklama takılması ve sonrasında bilgi edinmek
için yazıyı okumasıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yazılı basında reklam uygulamalarının diğer mecralardan ayrılan özelliklerini ve yazılı basında
reklam yazımında dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendik.

Uygulama

Uygulama Soruları
1. Uygulama bölümünde yer alan reklamı başlık ve slogan perspektifinden
değerlendiriniz.
2. Uygulama bölümünde yer alan reklamı kullanılan görseller yönünden değerlendiriniz.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki sorulardan hangisi mecra ve tüketici ilişkisini tanımlarken sorulması gereken
sorular arasında yer almaz?
a) Markanın kitlesi kimdir?
b) Tüketicinin ürün/hizmeti kullanım koşulları nelerdir?
c) Hedef kitleye ulaşma yolları nelerdir?
d) Hedef kitle ne zaman, nerede ve hangi şartlar altında bu mecraları tüketiyorlar?
e) Mecranın kendisi de kitle tanımı içinde yer alabilir mi?
2. Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon arasındaki farklılıklardan değildir?
a) Gazete ve dergi yoluyla yapılan reklam okuyucuya gün boyu hitap eder.
b) Basılı reklam ile geniş boyutlu mesaj verilebilir
c) Eğer bir reklam belirli bir gazete veya dergi ile o gazetenin veya derginin
okuyucusuna iletmek üzere yayınlanmışsa, bu reklamın okuyucuya ulaşma olanağı
yüksektir.
d) TV ve radyo daha geniş kitlelere hitap ettiği için, reklam motivlerini doğru seçmek
ve daha çok genel temalı mesajlar iletmek önemlidir.
e) TV reklamı daha ekonomiktir.
3. Aşağıdakilerden hangisi gazete reklamlarının dezavantajları arasında yer alır?
a) Basılı reklam TV’ye göre daha pahalı bir mecradır.
b) Hedef kitle belirlenmesi çok zordur.
c) Gazetedeki reklam olan sayfalar okunmadan çevrilebilir.
d) Basılı reklamda iletilebilecek bilgi sayısı TV’ye göre sınırlıdır.
e) Basılı reklam geçicidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi basılı reklam unsurlarından değildir?
a) Slogan
b) Başlık
c) Metin
d) Görsel
e) Senaryo
5.

Aşağıdakilerden hangisi başlığın işlevleri arasında yer almaz?
a) Önermede ilgi uyandırmak
b) Bir yarar sunmak
c) Satış mesajı özetlemek
d) Ürün hakkında ayrıntılı bilgi sunmak
e) Okuyucuları ana metni okumaya yöneltmek

6. Aşağıdakilerden hangisi reklam başlıkları için söylenemez?
a) Mümkün olduğunca basit ve kısa olmalıdır.
b) Başlıklarda olumsuz ifadelere yer vermek olumlu ifadelere yer vermekten tüketici
üzerinde daha etkilidir.
c) Başlığın tırnak içine alınması okuma oranını arttırabilir.
d) Direkt başlıklar, haber verici başlıklardır ve okunduktan sonra reklamı yapılan
ürün/hizmet hakkında herhangi bir merak kalmaz
e) İndirekt başlıklar bir bilgilendirme ya da çağrı yapılmadan, markaya karşı bir
sempati yaratarak metni okutmaya çalışır.
7. Aşağıdakilerden hangisi basılı reklamlardaki başlık çeşitleri arasında yer almaz?
a) Doğrudan vaat başlıkları
b) Meraklandırıcı başlıklar
c) Emir Başlıkları
d) Ömür veren başlıklar
e) Birleşik başlıklar
8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir gazete ya da dergi reklam metninde bulunması gereken
özelliklerden değildir?
a) Reklamın uzunluğundan çok ne kadar bilgi içerdiği önemlidir.
b) Ana noktaları hemen belirtmelidir.
c) Klişeler yerine dinamik, harekete geçirici cümleler kullanılmalıdır.
d) Metni durağan yapısından kurtarmak için sürpriz yapılmalıdır
Spesifik olmalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi insanların yeni olan şeylere duyduğu ilgiden yararlanır?
a) Öğüt veren başlıklar
b) Emir Başlıkları
c) Kitlesini seçen başlıklar
d) Haber başlıkları
e) Soru başlıkları
10. Aşağıdakilerden hangisi reklam metninde alt başlığın yararlarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Satış fikirlerini vurgular
Eğer farklı fikirler ve maddeler varsa reklamın parçalara bölünmesini sağlar.
Reklamı daha okunur ve daha ilginç kılar, kasvetli görünüşten kurtarır.
Reklamlarda sadece başlığa bakıp gözünü kaçıranları yakalar
Ürün hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Yanıtlar: 1 – b, 2 – e, 3 – c, 4 – e, 5 – d, 6 – b, 7 – e, 8 – a, 9 –d, 10 – e
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TELEVİZYON - RADYO REKLAM METNİ YAZIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Televizyon Reklam Metni Yazımı
Senaryo
Storyboard
Radyoda Reklam Türleri ve Metni Yazımı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Storyboard nedir?
2. Televizyon reklamları ve radyo reklamları arasındaki farklar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Televizyon Reklam Metni
Yazımı

Senaryo
Storyboard

Radyoda Reklam Türleri ve
Metni Yazımı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Televizyon için hazırlanan Derslerin takip edilmesi ve
reklamların
diğer güncel
örneklerle
reklamlardan
ayrıldığı bağdaştırmak
noktaların farkına vararak,
televizyonda reklam yazımı
hakkında bilgi edinmek
Reklam senaryonun nasıl Derslerin takip edilmesi ve
oluşturulacağını öğrenmek
güncel
örneklerle
bağdaştırmak
Storyboard
yapımı
ve Derslerin takip edilmesi ve
kullanım amaçları hakkında güncel
örneklerle
bilgi sahibi olmak
bağdaştırmak
Radyonun diğer mecralardan Canlı dersi takip ederek,
farkını tespit ederek,
ders notlarını ayrıntılı olarak
radyoda reklam yazımının
okuyarak ve güncel
özellikleri hakkında bilgi
örneklerle bağdaştırarak.
sahibi olmak

Anahtar Kavramlar
Televizyon Reklamları,
Reklam Senaryosu,
Storyboard, Radyo,
Radyo reklamcılığı

Giriş
Görme duyusunun akılda kalıcılığının yanında, ilgiyi çekecek ve mesajı iletecek saniyelerin
sınırlılığını göz önüne almak gerekmektedir. Bunun yanında bir diğer önemli nokta reklam
yazarının tüm kullanabileceği enstrümanları tanıması, nasıl kullanılabileceğini bilmesi ve bu
unsurları en uygun şekilde reklama yedirmesidir. Reklam yazarı bir sürecin sonunda masa
başına oturmuş ve reklam metnini ortaya çıkartmaya başlamıştır. Bu süreç markayı ve hedef
kitleyi tanımakla başlayarak, reklamverenin elde etmek istediği sonucu iyi analiz etmeyi içine
alır. Daha sonra mecra ve olanakları hakkında fikir sahibi olan reklamcı, reklamı ortaya
çıkartmaya hazırdır.
Reklam yazımında en belirleyici unsurlardan biri kullanılacak kanal yani mecradır.
Mecralar aynı zamanda hedef kitleyi de belirlemede yardımcı olduğu için reklamcılar için ayrı
bir öneme sahiptir. Her reklam fikri tüm mecralara uymaya bilir. Bu sebeple ya mesaj
belirlendikten sonra uygun mecra tespit edilmeli ya da hedef kitleye en kolay hitap etme olanağı
sağlayan mecra belirlendikten sonra mecraya uygun reklam yazılmalıdır.
Radyo diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak sadece sesle hedef kitleye ulaşma
olanağı verir. Bu sebeple dikkat çekmek diğer kitle iletişim araçlarından çok daha güçtür. Fakat
var olan güçlükler aşıldığında hedef kitle ile kopmaz bir bağ kurmak da mümkündür.

4.1 Televizyonda Reklam Metni Yazımı
Görsel iletişimin baskın bir biçimde etkisini arttırdığı günümüzde , reklam filmleri bir reklam
yazarının öncül işlerinden biri, çoğu kişiye göre de en iştah açıcısı ve en tatmin edicisi olarak
görülüyor. Kitlelere ulaşmak konusunda, özellikle ülkemizde televizyon ve televizyon
reklamları önemli bir etki payına sahiptir. Etkisinin yanısıra reklam filmleri, bir reklam
yazarının eline en çok malzeme veren üretim alanıdır. Sonuçta anons, monolog ve diyaloğun
yanı sıra, oyunculuk, müzik, grafik, mimari ve hatta dans gibi birçok destek eleman, yazarın
hayal gücünün hizmetindedir. Burada reklam yazarının hünerini göstererek çözmesi gereken
sorun, bu olasılıklar ve olanaklar deryasında, reklamverenin mesajını saniyelerle kısıtlı bir
sürede en etkin, net ve farklı bir biçimde hedef kitleye anlatabilmektedir (Serdarlı, 2008:52).
Reklamverenin bilmesi gereken bir durumda bir reklam filminin tüm mecralarda işe yaraması
çok güç olduğudur. Ancak önemli olan markayla ilgili tüm reklamların aynı izlenimi
bırakmasıdır (Aıtchıson, 2008: 105). Genç, dinamik, sakin, huzurlu … tüm mecralarda
yayınlanan reklamlar hedef kitlede aynı hissi uyandırmalıdır. Levis her zaman çekicidir, BMW
her zaman üst sınıf …ve yaptıkları tüm iletişim faaliyetleri bunu hissettirmektedir. Eğer bir
fikir tüm mecralarda işe yaramayacaksa sadece işe yarayacağı mecra işe sınırlı kalması daha iyi
olabilir.
Reklamlarda öncelikli olarak bir vaadin olması gerekir. Onu okuyan kişi bu anlaşmadan
birşeyler elde etmelidir. Apple Computer’ün “1984” reklamını kaleme almakla ünlenmiş olan
Steve Hayden şöyle demektedir: “ Eğer iyi kazanan bir reklam yazarı olmak istiyorsanız
müşterinizi memnun edin. Eğer ödül kazanan bir reklam yazarı olmak istiyorsanız kendinizi
memnun edin. Mükemmel bire reklam yazarı olmak istiyorsanız hedef kitleyi memnun edin.”
(akt. Sullivan & Bennet, 2014: 49). Aslında reklam yazımında asıl büyük sorun da budur.
Reklamveren markasını göklere çıkarttığınızda mutlu olacaktır. Reklamcı çok farklı ve sıradışı
bir fikir bulduğunda o mutluluğu yaşayacaktır. Fakat hedef kitle birkaç saniye içinde nasıl
memnun edilecektir?

Şekil 1 1984 reklam filmi

Televizyon reklam filmlerinin en büyük avantajı görselliğidir. Sorunlara görsel çözümler ister.
Kulağın unuttuğunu göz hatırlatır düşüncesinden hareketle görsellerle başlamak ve görsellerle
kalmak TV reklamları için en mantıklı olanıdır. Siz bir reklam filminden çok etkilendiğinizde
ve bu reklam filmini başkasına anlatmak istediğinizde, senaryoyu mu okursunuz yoksa
görselleri mi anlatma gayretine girersiniz? Senaryo çok ilgi çekici olsa bile hatırlatmak için
öncelikle görsellerden hareket edilir. Görseller okadar iyi kullanılmalıdır ki, izleyici
televizyonun sesi kısık olsa bile reklamın ne dediğini anlayabilmelidir. Tamamen görsel olarak
düzenlenmiş güçlü bir reklam filmine örnek olarak Sussex Safer Roads Partnership adlı kamu
girişimi için yapılan reklam gösterilebilir. Bu reklam görsel olarak emniyet kemeri takmanın
hem şoför hem de ailesi için ne kadar önemli olduğunu emniyet kemeri hatta otomobil
kullanmadan anlatmıştır (Sullivan & Bennet, 2014: 327).

Şekil 2 Sussex Safer Roads Parthership reklam filmi

Reklam filmlerinde görüntü etkili ve doğru kullanılması gereken bir unsurdur. Hatta doğru
kullanıldığında sözün bile yerine geçer reklamda görsel doğru kullanımı ya da etkinliğini
arttırması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir (Elden, 2014: 137):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reklam metninin mesajı tek yönlüdür, yani üreticiden tüketiciye dönüktür.
Kişilerden ziyade gruplara yöneliktir. Fakat her reklam herkese yönelik değildir.
Reklam mesajının iletilmesinde hem dilsel hem de görsel semboller kullanılmaktadır.
Reklamlar, dinleyici, izleyici ya da okuyucunun istediği okuma ya da dinleme şansına
sahip olduğu bir rekabet ortamında yer almaktadır.
İnsanları ikna etmek amacıyla hazırlanır.
Her reklam tüketici için en gerekli olan bilgileri içerir.
Reklam aynı zamanda bir ticari iletişimdir. Bu nedenle metin yazarının bir iş adamı gibi
düşünmesi gerekir.
Reklam filmi senaryosunda görsel ve işitsel öğelerin birbiriyle uyumlu ve birbirlerini
tamamlayıcı şekilde sunulması reklam filminin başarısını yakından etkiler.
Reklamın, ilk saniyelerinde hedef tüketicinin dikkatini çekmesi, onun izlenme şansını
arttıracaktır.
Gereksiz sözler ve görüntüler, hedef tüketicinin zihnini karıştırarak, verilmek istenen
asıl mesajı algılamasını engelleyecektir.
Reklam film senaryosu ile aktarılan mesajların, reklamverenin temel pazarlama ve
pazarlama iletişimi stratejileri ile uyumlu olması gerekir.
Reklam filminde yer alan dramatik öğelerin, öykünün ve karakterlerin, reklamın konusu
olan ürün ya da hizmetin önüne geçmemesi gerekir.

Televizyon pekçok nedenden ötürü etkili bir araçtır. Televizyonun en çekici yanı pek çok kişi
tarafından sık sık ve uzun saatler seyrediliyor olmasıdır. Televizyonun diğer araçlara göre üstün
yanları (Book & Schick, 1998: 250):
•

Pekiştirme: Televizyon radyo gibi işitsel ve basılı yayınlar gibi görseldir. Bunun da
ötesinde görsel malzeme hareket eder. Bu sebeple ortaya çıkan satış mesajı güçlü ve

•

•

çarpıcıdır. Televizyon görüntüleriyle seslerinin diğer rekla araçlarında görülmediği
kadar gerçek yaşantıyla uyum sağlaması, izlenenlerin daha güvenilir olmasını sağlar ki,
bu konuda hiçbir yayın aracı onunla başa çıkamaz. Kişiler kendi gözleriyle gördüklerine
inanmaya daha fazla eğilimlidir. Televizyon ürünün gerçekte neye benzediğini, nasıl
kullanıldığını ve onu kullananların ne düşündüklerini kamuoyunun gözlerinin önüne
getirmeden eşsizdir.
Seçicilik: Televizyon hemen bütün dünyanın başlıca eğlence aracıdır. Herhangi bi r yaş
ve tabakadan insanlara ulaşmada yardımcıdır. Okul sonrası saatlerde yayınlanacak
programlar için çocuklar; gündüz yayınlanan diziler arasında ev hanımlarına, gece
yayınlana spor programlarının arasında yetişkin erkeklere yönelik reklamlar
hazırlanabilir.
Esneklik: Yerel, bölgesel ya da ulusal televizyon kanallarındaki reklam kuşaklarında
süre alınabilmesi hem yerel hem ulusal reklamverenlerin çıkarınadır.

Televizyon reklamları izleyicilerin ilgisini çekebilmek için mesajın etkinliğini arttırmak adına
bazı temel özellikleri bünyesinde barındırmak durumundadır. Bu özellikleri şöyle sıralamak
mümkündür (Elden, 2014: 126):
• İleti (mesaj), hedeflenen kitlenin ilgisini çekecek biçimde kurulup, sunulup,
dağıtılmalıdır yani ürün ya da hizmetin, hedef kitle tarafından kabul edilmesi için çok
ustaca sunulması gerekmektedir. Sadece mantığa dayanan, içinde çözülecek bir şey
bırakılmayan ileti ilgi görmemektedir. İzleyici kitle algıladığı iletiyle, işin içine girmek
ve kendini bulmacanın bilinmeyen karelerini çözen biri olarak görmek istemektedir.
Yanı sıra ileti elde edilebilir ve erişebilir de olmalıdır. TV izleyicisi, reklamlarda ileti
bombardımanına tutulmaktadır. Reklamı yapılan ürünün iletisi öyle hazırlanmalıdır ki,
tüketiciler arasında hedeflediğimiz kitle, iletiyi diğer iletiler arasında açıklayıp,
algılamalıdır. İletiler, izleyici kitlenin izlenimi ve algılamaları doğrultusunda seçilip,
ayıklanır. İletinin içinde bulunan bir söz, bir alıcı hareketi, renk, ışık vb. izleyen kitlenin
ilgisini çekebilir. Anlaşılmaktadır ki ileti, bir bütün olarak ele alınmalı ve tüketiciye
sunulmalıdır. Ancak böylece belirlenen hedef kitle, izleyen kitle arasından sıyrılıp
reklamı yapılan ürün ve verilen mesajla ilgilenir. Ama gönderilen ileti dikkat çekici
olmazsa, izleyen kitleyi etkileme ve mesaj da hedeflenen kitleye ulaşmaz.
• İleti, bütünün anlamını bozmadan aktarılabilecek biçimde kaynağın ve hedef kitlenin,
ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini anlatan işaretlerle verilmelidir. İleti hedef
kitleyle çalışmaya girmeyecek biçimde oluşturulmalıdır. Araştırmalar ve kanıtlarla
oluşturulmuş olan düşünceler bile ne olursa olsun, hedef kitlenin algılayabileceği
biçimde olmalıdır. De Fleur, üretilen iletilerin bir anlamıyla kodlayan, bir anlamıyla da
alıcının bu iletiyi algıladığı anlamıyla var olduğunu, eğer iki anlam arasında uyum varsa
iletişimin gerçekleştiğini söyler. Gönderilen ileti hedef kitlenin satın alma gücüyle,
sosyal ve kültürel düzeyi ile dünyaya bakış açısıyla çatışmaya girmemelidir. İzleyici
kitlenin içinde belirlenen hedef kitle, ileti ile çelişirse, kendini aynı bakış açısına sahip
görmezse, iletiyi dinlemez, izlemez, kısacası istemez ve reddeder.

•

•

•

İleti, hedef kitlede ürüne karşı ihtiyaç uyandırmalı, ihtiyacına karşılayacak önerilerde
bulunmalı ve yol göstermelidir. Tüketicilerin günlük hayatta birçok ihtiyacı vardır.
Bunları en kolay ve en çabuk biçimde karşılamak isterler. Böylece etkin bir iletinin
oluşturulabilmesi için, iletinin tüketici ihtiyaçlarından birinin üzerine kurulmuş olması
gerekir. Bu ihtiyaçlar, kişisel güvende olma, sınıf değiştirme, temel ihtiyaçlar, bir gruba
ait olma vb. gibi istekler olabilir. İletinin bir güdüyü canlandırıp, eyleme geçirmesi
gerekir. İleti, tüketiciyi bir ihtiyacı olduğunda ikna etmeye, bunun ardından ihtiyacını
bir eyleme ortadan kaldırılabileceğin düşünmeye ve eyleme geçmesini sağlayıp onu
kontrol etmeye çalışır. Özetle; ileti hedef kitleyi uyarır, eyleme geçmesini sağlar ve
eylemi kontrol altında tutar.
Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde izlenecek yol, tüketicinin eyleme geçerken, hangi
grubun içindeyse, o gruba uygun iletinin gönderilmesi biçiminde olmalıdır. Örneğin;
Müslüman topluma domuz eti satmak çok iyi bir reklamla bile mümkün değildir.
Tüketiciler yaşadıkları grubun içinde, o grubun onaylamadığı eylemleri yapmak
istemezler.
İletide ürünün ya da hizmetin nitelikleri doğru biçimde verilmelidir. Temel nitelikleri;
ürünün fiziksel özellikleri (etiket üzerinde bulunan miktarı, üretim tarihi, fiyatı ve
modeli) ve ürünün işlevi – ne işe yaradığı – oluşturur. Örneğin; köyde tavuk yumurtası
toplayan biri gündeme geldiğinde, tüketici reklamı yapılan yumurtanın köy yumurtası
olduğunu düşünecektir. Ama gerçekte reklamı yapılan ürün suni yemlerle beslenen
tavuklara ait ise ileti yanıltıcı olur.

Bunun dışında türlerine göre reklam filmlerini ayırmak da mümkündür (Sedarlı, 2008: 87-91):
•
•
•

•

•
•

İmaj-prestij filmleri. Markanın ya da kurumun itibar iletişimini gerçekleştirmek üzere
hazırlanan filmlerdir. Tüketici ile marka arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirir.
Satış – kampanya filmleri: Adından da anlaşılacağı gibi sıcak satışı destekleyen,
kampanya duyurusu yapan filmlerdir.
Masaüstü filmler. Herhangi bir çekime ihtiyaç duymadan çözümlenebilen filmlerdir.
Yazı ve sabit görselleri montaj masasında uygulanan bir takım efektlerle hareketli
görüntülere dönüşmesinden ibarettir. Kampanya döneminde düşük maliyetleri
sebebiyle çoklukla tercih edilir.
Montaj filmleri: Bu filmlerde bir çekim aşaması bulunmaz. Daha önce marka için
çekilen görüntülerin yeniden montajlanarak amaca hizmet eden yeni bir film
yapılmasından ibarettir.
Testimonial filmler: Şahitlik-tanıklık filmleri de denen bu filmler halktan kişileri marka
için tanık gösterme prensibine dayanır.
Problem çözüm filmleri: Çok zaman kullanılan bir formüldür. Filmde önce sorun
gösterilir. Ardından çözüm markayla ilişkilendirilerek verilir.

•

•

•
•

•

Adaptasyon filmleri: Uluslararası reklamverenlerin sıklıkla kullandıkları bir yöntemdir.
Yurt dışında çekilen filmin orijinaline uygun olarak uyarlaması esasına dayanır. Sadece
çeviri ve dublaj adaptasyonu yapılabildiği gibi bütün bir filmin aslına uygun olarak yeni
bir oyuncu seçimiyle çekilmesi de uygulanan bir yöntemdir.
Teaser: Özellikle lansmanlara giriş olarak kullanılan teaserlar meraklandırarak ilgi
çekme prensibine dayanır. Dozu iyi ayarlanması gereken bir tekniktir. Ek maliyet
getirdiği eleştirisiyle çokça karşılaşılır.
Sile of life: Kişiyi yaşamın herhangi bir anında yakalayan ve o anda ürünle olan
ilişkisinin altını çizen filmlerdir.
Tv altbant: Yapım ve yayın maliyetinin ekonomikliği nedeniyle tercih edilen bir
yöntemdir. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle ekranın &20si oranında bir alanda 8
saniye boyunca sürer. Bu da size maksimum 16 kelime yazma imkanı tanır. Ancak logo
ve benzeri zorunluluklar kullanıldığında size ayrılan zaman ve dolayısıyla kelime sayısı
azalır.
Tanıtım filmleri: Bir kurumun, şirketin ya da fabrikanın iştigal ettiği işin ayrıntısını
anlatmak ve tanıtmak için hazırlanan filmlerdir. Yayın beklentisi olmadığı için zaman
sınırlaması yok gibidir. 10 dakikayı aşmaması tavsiye edilir.

Hem görüntüyü hem de sesi bir araya getiren reklam filmlerinin düşünüldüğü gibi ekrana
taşınabilmesi için titiz bir yazım sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte senaryo ya da
storyboard ya da her ikisi birden kullanılabilir. Şimdi aşağıda bu iki hikaye anlatma tekniğini
inceleyeceğiz:
4.1.1

11.1.1 Senaryo

Bir reklam filminde, tüketicilere sunulacak bir mal ya da hizmete ilişkin mesajın gelişimini ve
birlikteliğini düşünsel olarak gerçekleştiren ve bunu görüntü ve ses ile anlatan yazılı bir
metindir. Reklam senaryosu için klasik bir form vardır. Sayfanın sol tarafı görüntü kısmı ile
ilgilidir. Reklamda kronolojik bir sırada görünecek sahnelerin tek tek tanımlanması yapılır. Bu
bölümde tüketicilerin neyi, nerede, nasıl, hangi çekim ölçeğinde, hareketli veya durağan olarak
görmesi gereken görüntüler yer alır. Sayfanın sağ tarafı ise ses ile ilgilidir. Burada ses kanalında
yer alacak tüm unsurlar tanımlanır. Bunlar görüntü ile eş zamanlı olarak ortaya çıkacak
konuşmalar, efektler, dış sesler (voice over) ve müziktir (Özgür, 1994: 104).
Her senaryoda (tüm dokümanlarda olduğu gibi) kimliğini verecek bir başlık kısmı
bulunmaktadır. Bu üst bölümün ilk satırına reklam filmi çekilecek ürünün/markanın ismi
koyulur. Eğer markayı tekbaşına kullanmak yetmeyecekse yani yapılan işin daha net
anlaşılması isteniyorsa bir açıklama ya da grup ismi de markanın yanına yerleştirilebilir. İlk
satırda kimin için yapıldığı gösterildikten sonra ikinci satırda ne işi olduğu, ismi ve süresi
girilmelidir. Örneğin, TVC “television commercial”ın kısaltılmasıdır. TV Spot ya da Reklam

Filmi de kullanılabilir. Böylece Senaryo elden ele dolaşırken herkes hangi mecra için
yazıldığının ayrımında olacaktır. Senaryonun uygulanılacağı mecranın yanına reklam filminin
ismi girilmelidir. Bu daha sonraki çalışmalarda reklam filminizi hazırlamanıza diğer reklam
filmlerinin arasınadn çekip çıkartmanıza ya da öneriler arasından sizin özerinize kolayca
ulaşılmasını sağlayacaktır. Seçilen isim belirleyeici olmalıdır. Örneğin bebk bezi için yapılmış
iki ayrı reklam filmlerinin adı bebek bezi 1 ve bebek bezi 2 koyulursa daha sonra karşıklığa
sebep olabilir ancak ilk filmde bebekler kullanıdıysa ve ikincisinde yoğun olarak yazı varsa,
bebekler ve yazı olarak isimlendirilmeleri daha doğrudur. Ve son olarak reklam filminin adının
yanında filmin yaklaşık süresi bulunmalıdır (Serdarlı, 2008: 57 – 59):
DERBY – SAMURAİ
TVC – ÇATIŞMA - 30“
Sonrasında senaryo metni ikiye bölünür sol taraf görüntü ve sağ taraf ses olarak tanımlanır.
Sesten kasıt bütün konuşmalar ses efektleri ve filmi seyrederken gözlerimizi kapattığımızda
duyacağımız her türlü ayrıntıdır. Görüntü bölümü ise her türlü görsel ayrıntıyı içerir. Bu iki
bölümün birleşmesiyle tamamlanmış bir senaryo oluşur. Bu ayrıntılar dikkate alınarak yazılan
bir senaryo hem reklamverenin hem de yönetmenin kafasında tasarladığımız filmin büyük
ölçüde canlanması anlamına gelecektir. Görüntü kısmı genelde senaryonun okunan ilk kısmıdır.
Görüntüde bir şey yoksa bile bu satırda belirtilmesi gerekir. İlk satırlarda durum ve ortamı,
zaman ve mekanı tarif etmek için kullanılır. Böylece okuyucunun kafasında bir çerçeve oluşur.
Örneğin; ormanda yağmurlu bir gün …, kalabalık bir marketin otoparkındayız, Mavi fonda
çizgi film karakterleriyle yazı belirir. Bu ilk satırlar senaryo için çok değerlidir. Daha sonra
görüntü kolonu görüntüdeki her değişimi okuyucuya bildirir. Senaryonun sağ kısmında yer alan
ses kolonu konuşmalar, ses efektleri ve film müziği gibi tüm duyduklarımızı içerir. Filme has
bir müzik kullanmayı düşünüyorsak bunu senaryoda belirtmemiz gerekir. Reklam filminde yer
alan monolog ve diyaloglar da bu kısımda yer alır. En fazla kullanılan monolog tarzı bir
sunucunun seslendiği, önünde anons niteliği taşıyan konuşmalardır. Bu tarz monologların
sahipleri eğer görüntüde yer alıyorsa anlatıcı olarak tanımlanır. Eğer bu sesin sahibini
görmüyorsak ses filmin üzerine eklenmiş bir halde ilerliyorsa o zaman bu sesi dış ses olarak
tanımlarız. Genellikle marka ya da kurumun ifade etmek istediği şeyleri dile getiren dış ses,
kurumun kişiliğini temsil eden bir karakterde seçilmelidir. Tüm ses kullanımlarına titizlik
gösterilmelidir. İzleyici algısında örneğin doğal olması gereken bir ses, doğal olarak
algılanmıyorsa bu izleyiciyi irite edecek ve reklamdan uzaklaştıracaktır. Diyaloglar en fazla
doğallığa ve isabetli bir anlatıma ihtiyaç duyan unsurlardır. Diyaloglarda bir soruyu nasıl, hangi
kelimeleri seçerek soracağını, cevap verecek kişinin amaçladığımız etkiyi oluşturmak için
hangi kelimeleri kullanacağını ve oluşan ikili etkileşimin doğallığını ölçüp biçmek reklamcıya
kalmaktadır (Serdarlı, 2008):
TANSAŞ
Günü geçmiş Cavit – 25“

GÖRÜNTÜ
Cavit rakip markette isyan ediyor.

SES
Cavit: Bu ürünün günü geçmiş beyefendi

Görevlinin umrunda değil

Reyon görevlisi: Zamanında yemezsen günü
geçer tabi!
Cavit: Bu nasıl cevap efendi! Müdürü
görmek istiyorum.
Görevli bir demet maydanazu Cavit’in Reyon görevlisi. Al müdür bu. Müdüre
suratına doğru sallıyor.
konuş.
Packshot

DS: Tansaş’ta böyle şeyler olmaz. Rafta
günü geçmiş ürün bulursanız, yenisini
ücretsiz alırsınız.

Yukarıda bahsettiğimiz senaryonun işlevlerini özetleyecek olursak (Özgür, 1994: 106):
1. Metin üzerinde müşterilerin onayını almaya yarar.
2. Bir zaman aracı olarak işlev görür. 30” saniyelik bir reklam filminde metnin yaklaşık
28 saniyelik olması gerekir. Bir reklam filminde sürelerine göre sözcük sayısı genellikle
şu şekilde olmaktadır.
10 saniye 25 sözcük
20 saniye 45 sözcük
30 saniye 65 sözcük
60 saniye 125 sözcük
Hiçbir senaryo süresi tam olarak ölçülmeden reklamverenin onayına sunulmamalıdır.
3. Senaryo, yapım şirketine bütçe çıkartılması konusunda rehberlik eder.
Senaryo reklam ajanslarında reklam yazarları tarafından hazırlanır. İyi bir reklam yazarı hayal
gücü geniş, iyi bir gözlemci, düşüncelerini yazılı olarak iyi ifade edebilen ve sinema-televizyon
dilini çok iyi bilen kişi olmalıdır.
4.1.2

11.1.2.Storyboard

Bir storyboard, fazla büyütülmüş resimli bir hikâyeye benzer. Bir seri çizim ve fotoğraflarla,
filme alınacak olayı parçalara ayırır ve bunu ses öğesi ile destekleyerek açıklar. Storyboard
reklam filminde anlatılacak mesajın görüntü ve seslerini içerir. Senaryoda yer alan görüntü ve
ses öğelerinin çizgi, illüstrasyon ya da fotoğrafla düzenlenmesidir. Storyboard reklam
ajanslarında, metin yazarları, art direktörler ve yönetmenin ortak çalışması sonucu hazırlanır.
Storyboardaki her karenin altında görsel açıklamaların (çekim ölçekleri, kamera açısı ve
hareketler, oyuncu, öznel efektler vb.) yanında ses ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Her

sahne, her ses ve her önemli aksiyon parçası, storyboard kareleri ile arka arkaya birleştirilir. Üç
türlü storyboard vardır (Özgür, 1994: 109):
1. Çöp figürlü, arka sonsuz fonda görüntüleme.
2. Ayrıntılı bir görüntüleme (Metin yazarı ile çok yakın bir işbirliği içinde çalışan bir sanat
yönetmeni tarafından iyi planlandığında bütçenin hazırlanmasında yol gösterici
olabilir.)
3. Tek bir kareden oluşan storyboard (aksiyonun tek bir mekanda geçmesi durumunda ve
tüm aksiyonu tek bir çizimle gerçekleştirilebildiğinde mümkündür.)
Storyboard’ları yaratmak için genel geçer bir kural yoktur. Değişik reklamcıların ve sanat
yönetmenlerinin değişik çalışma yöntemleri vardır. bazıları sorun hakkında konuşarak ve bir
sonuca ulaşarak takım halinde çalışırlar. Bazıları da, kendi yazımlarındaki ve çizimlerindeki
hatalı başlangıçları ve yarım (eksik) kalmış fikirleri inceleyerek yalnız başlarına çalışırlar.
Reklamcılıkta çalışma temposu çok hızlı olduğundan metin yazarları (copy writer) hem
görüntüyü hem sesi aynı anda yazamaz. Genellikle reklam yazarları görsel düşünerek yazsa da,
sadece senaryoyu yazmamaktadırlar, her sahneyi detaylı olarak görsel açıdan tanımlamak için,
yazının akıcılığını bozmaya vakit ayıramamaktadırlar. Reklam yazarı senaryosunu yazdıktan
sonra, filmin görsel öğelerini ortaya çıkarmak için de sanat yönetmeni ile çalışmalarını
yönlendirmektedir. Televizyon terminolojisini bilmek ve kullanmak, storyboard’ın yapılması
kolaylaştırır. Storyboard’ın dili reklamcıların değil, filmcilerin anladığı bir dildir.
Storyboard’daki bir kare birkaç saniyelik görüntüyü tanımlayabilir. Eğer bir sahnede önemli
olan, dekor ise film daha çok karelere storyboard’a aktarılmaktadır. Önemli olan bir oyuncunun
ifadesi ise, o sahnede oyuncunun yakın çekimle görüntüsü verilmektedir. Reklam mesajını
anlatmak için gerekli olan ve reklamın görüntü etkisini taşıyan her şey storyboard’da
anlatılmalıdır. Storyboard’da kullanılan karelerin sayısı reklamın uzunluğuna ve onun
görüntüsel karmaşıklığına bağlıdır. Genel olarak kural şudur: Reklam filminde yer alan satış
fikrini açıklamaya yetecek kadar kare kullanılmalıdır. Söz ile beraber bir seri açıklayıcı çizimler
de aşama aşama reklamın satış fikrini açıklayan bir storyboard taslak (dought board) olarak
isimlendirilir. Çok dikkatli hazırlanmasına gerek yoktur. Çünkü amacı, yapım için bir proje
oluşturmaktan çok, fikri göstermek ve açıklamaktır. Acele hazırlanır. Metin yazarı ve sanat
yönetmeninin ilk işbirliğinin bir sonucudur (Özgür, 1994: 110).

4.2 Radyoda Reklam Türleri, ve Reklam Metni Yazımı
Radyo senelerdir yarattığı gizemli, yarı şeffaf dünyayla her zaman farklı bir çekim
oluşturmuştur. Bugün de radyo, bir dönemlik televizyon hükümdarlığının ardından, nostarjik
bir geri dönüşün baş aktiristi oluvermiştir. Üstelik modern şehir hayatının trafik mecburiyeti
içinde, bu eski dosta rağbet artmaktadır. Radyo gibi özel mecralarda, bizim farklı duyulara
farklı hitap etme yeteneklerimizi ortaya çıkartma mecburiyetimiz artıyor. Sadece sesle
birşeyleri ifade etmek ve maksimum etkiyi yakalamak için, eldeki bu sınırlı malzemeyi en
verimli şekilde kullanmamız belki de bu sınırlardan faydalanarak etkiyi arttırmamız gerekir.
Radyo satın alma kudretine haiz kişiler tarafından takip edilen ayrıcalıklı bir mecra olma
özelliğine hızlı adımlarla erişmiştir. Bu özellikle metropollerde uzun süreleri arabalarında
geçiren profesyonellerin, trafik sıkıntısından kurtulmak için radyolarına sarılmalarıyla
oluşmuştur. Çaresizce ulaşabilmek üzere yola koyulduğu işine motive olmak için zorlanan
bireyler için ya da günün yorgunluğunun emdiği yaşam enerjisini eve dönüş yolunda
toparlamaya çalışan birçok kişi için, radyo bir kurtuluş aracıdır (Serdarlı, 2008: 116). Bu
sebeple diğer geleneksel kitle iletişim araçları internetle karşılaştırıldığında kan kaybediyor
gözükse de radyo belli, kemikleşmiş bir kitleyi ve gün içindeki belli saatleri elinde tutmaktadır.
Bu aynı zamanda hedef kitle belirleme sürecinde reklam ajanslarına kolaylık sağlamaktadır.
Radyo diğer kitle iletişim araçlarından farklı
bir konumdadır. Sadece sese hitap etmesi onu
özel yapan unsurların başında gelir. Sullivan
& Bennet (2014) radyoyu şu betimlemeyle
açıklamaktadır. “Eğer beş yaşında ya da daha
küçük bir çocuğunuz varsa, radyo yazarının
karşılaştığı temel sorunu hemen anlarsınız.
“Koy şunu yerine. Hayır köpeğin üstüne
yazma. Köpeğe yazma! Duymadın mı beni?
Batırma o köpeğin … HAYIR! Koy onu
yerine!” Anne-baba da radyo reklamı yazarı da
dinlemeyen biriyle konuşmaktadır. Sonuçta
anne babaların küçük bir avantajı var.
Çocuklarını odalarına gönderebilirler ama
zavallı radyo yazarı tüketicilerin kendisini
dinlemelerini sağlamanın bir yolunu bulma
göreviyle baş başa kalır. Düşünürseniz radyo
bir bütün olarak basın, internet ya da
televizyondan çok farklı bir şekilde kullanılmaktadır. Basın reklamı konusunda, elinizde etkin
bir şekilde dergiye ya da gazeteye gözlerini dikmiş olan okurlar vardır ve ilgilidirler, tıpkı
televizyon izleyicileri ya da internet kullanıcıları gibi Ama radyo genellikle insanlar başka bir
şeyle ilgilenirken arka planda duran birşeydir. Orada sadece öylesine çalıyordur. İnsanlar
yayınlanan materyalin ne kadar ilgi çekici olduğuna bağlı olarak ona odaklanırlar ya da ondan

uzaklaşırlar. O zaman yeniden eski sorunumuzla karşı karşıyayız. İlgi çekici olmamız
gerekiyor.”
Televizyonun ortaya ilk çıktığı dönemlerde radyonun pabucu dama atılmıştı. Fakat daha sonra
kendini toplayıp tutarlı bir çizgide atılım yaptı. Bugünkü sağlam yerini borçlu olduğu pek çok
sağlam gerekçe bulunmaktadır. Günümüzde radyolar hemen her yere girmişlerdir: evlere, özel
ya da ticari araçlara, kamyonlara, teknelere; kumsalda güneşlenirken, piknik yaparken,
tarlalarda, fabrikalarda ve işyerlerinde çalışırken radyo dinlenebilir. Diğer yandan, diğer reklam
araçları çok basamaklı paralar isterken, radyo giderlerinin artışı yavaş ve ılımlı olmaktadır.
Zaman, yer ve dinleyici seçimi bakımından radyo yayınları büyük esneklik gösterirler. Aşağıda
belirtilen üstün yanlarını okuyunca bunu daha iyi anlayabilirsiniz (Book & Schick, 1998: 232):
Reklamcının elinde karmaşık bir satış mesajı olması onun işini güçleştirirken, yaygın Pazar
ürünleriyle ilgili daha basit satış öyküleri dinletmek etkili olabilir. Burada istenen özel bir çaba
değil, yalnızca kulak verilmesidir. Ev kadını evini temizlerken, evin beyi bahçede çalışırken,
çocuklar odalarında oynarken eğlenmek amacıyla açılan radyo, hiç çaktırmadan bilgi verme ve
satış yapma görevini de yerine getirir.
Gazeteler günün belli saatlerinde okunup bir köşeye atılırlar, oysa radyo 24 saat dinlenebilir.
Taşınır radyoların yaygınlaşmasıyla birlikte radyosu olanların sayısı kat kat artmıştır.
Günümüzde sıradan bir evden hemen her aile bireyinin bir radyosu olduğu söylenebilir.
Radyo reklamları ürünün genel dağılımına da yarar: yerel radyolar aracılığıyla ürünün
dağıtımının yapıldığı yerel pazarlara, ulusal radyolar aracılığıyla ülke çapında dağıtıma. Hem
semt bakkalının hem de mağazalar zincirinin satışlarına katkıda bulunur. Bir otomobilin bölge
satıcısının satış mesajını da iletir, ülke çapında o araba markasını üreten/dağıtan şirketinkini de.
Dinleyici kitlesini oluşturan her kesimden insan kendi ilgisine göre bir radyo programı bulabilir.
Belli dinleyicilere erişebilme olanağı radyonun seçici olabileceği anlamına gelir. Gençler kendi
odalarında rock ya da blues türü müzik dinleyebilirler. Anne mutfakta haberlere kulak verebilir.
Baba oturma odasında bir söyleşi programı dinlemeyi yeğleyebilir.
Arabalarda müzik seti kullanımın yaygınlaşması radyo dinleyen sürücülerin sayısını biraz
azaltmış olsa bile insanlar işe gidiş ve geliş saatlerinde direksiyon başına geçtiklerinde radyo
yine yanı başlarındadır.
Radyo üniversitede, orta öğrenimde okuyanlara da ulaşabilir, kimilerine beğendikleri müzik
türleri, kimilerine siyasal görüşleri doğrultusunda programlar yaparak ilgilerini çekebilir.
Hemen her radyo istasyonunun tanınmış bir müzik programı sunucusu vardır, böyle kişiler
radyoyla reklam vermeyi seçenlerin ürünlerini kendiliğinden satarlar.
Tüm bu üstün yanlarının yanı sıra, göreli ucuzluğu da göz önüne alındığında, radyonun yerel,
bölgesel ve ulusal reklamcılara neden çekici geldiği daha iyi anlaşılır.
Radyoda yayınlanan reklamlar kendi içerisinde çeşitlilik arz etmektedir. Radyo yayınlarında 4
tür reklamdan söz etmek mümkündür (Elden, 2014: 96):
Reklam ve Kumu İlanı: Spiker tarafından okunan reklam duyurusudur.

Müzikli ve Dinamik Yapılı Reklamlar: Belli süreleri kapsayan üniteler halinde, kuruluşlar veya
reklam ajansları tarafından hazırlanan, içinde müziğin ve dramatik unsurların bulunduğu
reklamlardır.
Programlı Reklamlar: İçinde eğitici, eğlendirici program bölümü ile birlikte reklamların
bulunduğu ve kuruluşların veya reklam ajanslarının hazırladıkları programlardır. Reklam
kuşakları içinde yayınlanan bu tür programlar ikiye ayrılır: Birinci kısım; işletme tarafından
hazırlanan veya hazırlattırılan ve sadece o işletmenin ürettiği ve/veya pazarladığı hizmet ya da
ürünün reklamının yapıldığı programları, ikinci kısım ise; reklam ajansları tarafından
hazırlanan ve içinde birçok işletmeye ait reklam duyurusu bulunan programları ifade
etmektedir.
Özel Tanıtıcı Reklam Programları: Bir mal veya hizmetin tanıtılması veya kültür, eğitim ve
turizm hizmeti için hazırlanmış olan programdır. Bu tür programlar da ikiye ayrılır: Bir defa
yayınlanan ve programın bütününün işletmenin ürettiği ya da pazarladığı malın veya hizmetin
tanıtımı için kullanılan programlar. Periyodik olarak yayınlanan ve sadece programın başında
ve sonunda reklamverenin tanıtıcı duyurularının bulunduğu programlar.
Yukarıda saydığımız reklam olanaklarından birisini kullanacak olan reklam yazarının
unutmaması gereken konulardan birisi reklamın algıyı kullanarak izleyici zihninde görsel bir
resim çizdiğidir. Radyoda hiçbir iletişim aracında yapamayacağınız ya da çok pahalıya mal
edebileceğiniz şeylerin yapılması mümkündür. İzleyicilerin zihninde inanılması imkansız
resimler oluşturulabilir. Radyo reklamlarında öncelikli olarak kullanılan bir diğer özellik
mizahtır. Radyo mizah için uygun bir ortamdır ancak her radyo reklamı mizahı kullanılacak bir
zorunluluk yoktur. Radyo reklam yazarı öncelikle mizahı yeterli kullanıp kullanmadığının öz
eleştirisini yapmalı sonra sunduğu ürün ya da hizmetin mizaha uygun olup olmadığını
düşünmelidir. Mizah kullanma zorunluluğu yoktur ancak ilgi çekme zorunluluğu vardır
(Sullivan, 2014: 365-370). Bu sebeple ne söylerim ve nasıl söylerim soruları eşit derecede
öneme sahiptir. Önce söylenecek şeyin kayda değer bir şey olduğundan emin olmak sonrasında
nasıl söyleneceğini düşünmek gerekmektedir.
Radyo kişisel, arkadaşça, sokulgan ve inanılırlığı olan bir kitle iletişim aracıdır. Radyo için
etkili reklamlar yazmak isteyen bir reklam yazarı bu özellikleri avantaj olarak kullanmalıdır.
Bu anlamda aşağıda etkili bir radyo reklamı için göz önünde bulundurulması gereken ipuçları
oldukça yararlı olacaktır (Elden, 2014: 119, Book & Schick: 1998: 234):
Ne hakkında yazdığınız bilin. Araştırma ve bilgi toplama sürecini doğru kullanın. Reklamveren,
reklama konu olan ürün ya da hizmet, rakipler ve Pazar ortamı hakkında detaylı ve tatmin edici
bir bilgi düzeyine ulaşın. Ancak bu noktadan sonra reklam metninin olasılıklarını
değerlendirmeye ve şekillendirmeye başlayın.
Kulak için yazın. Konuşur gibi yazın. Mesajınızı dinleyen binlerce insan olduğunu unutun.
Sanki tek bir kişiye konuşuyormuş gibi yazın ve reklamınızı görsel ve anlamsal açıdan, sözler
ve sesler yardımıyla yeterince açık, anlaşılır olduğundan emin olun.

Eylem ifadeleri kullanın. “Hemen bugün satıcınıza uğrayın, çünkü ucuzluk var” ifadesi
“Satıcılarda ucuzluk başladı” ifadesinden çok daha iyi sonuç verecektir. Seçtiğiniz ifadeler
dinleyiciyi eylemsel düşünmeye yönlendirmelidir.
Dinleyicinin imajinasyonunu yakalayın ve tahrik edin. Sadece “ses”i kullanarak hazırladığınız
spotta tasvir ve görselleştirme son derece önemlidir. Ürününüzün ve reklamınızın içinde
bulunduğu yoğun rekabet ortamı sebebiyle tek düze, ukala ya da yavan olma şansı yoktur.
Ayrıca güçlü görsel imajlar daima güçlü reklamlar demektir.
Tek bir güçlü fikir üzerinde durun. Tek bir temel ikna edici fikir üzerinde konsantre olun.
Metine ek olarak bir ya da iki nokta daha ekleyebilirsiniz ancak bunu yaparken dikkatli olun.
Çok fazla mesaj karışır ve dinleyicinin zihnini bulanıklaştırır. Şayet pazar lideri değilseniz, ürün
kategorisinin faydalarını anlatma yerine sadece kendi ürününüzün getirdiği tüketici yararları
üzerinde durun.
Hedef tüketicinin tarzında yazın. Şayet araştırmanızı yapmışsanız ürününüzü kimin, niçin satın
aldığını bilirsiniz. Reklamı yazarken hedef tüketicinizi daima aklınızda tutun. Reklama konu
olan ürün ya da hizmeti satın almaktan en çok kim hoşlanacaktır karar verin ve direkt olarak
ona seslenin. Anlatacağınız hikâyeye doğru yerden başlayın ve mesajı aktaracak kişiyi doğru
seçin.
Reklamınıza bir tarz belirleyin. Reklamınız ne kadar çabuk yayına girmeli? Mesajı aktaran
sesin tonu nasıl olmalı? Ürününüzün imajı ile uyacak müzik nasıl olmalı? Bir reklam
yazdığınızda bu ve benzeri bir düzine soru aklınıza gelmelidir. Reklamın tonu ve yaklaşımını
belirleyebilmek için tüm soruların cevaplanması gerekmektedir. Unutulmaması gereken en
önemli nokta reklamın tonunun ürün imajıyla uyumlu ve birbirlerini tamamlar nitelikte olması
gerektiğidir. Bu arada doğru olanı seçmek için dinleyicinin nasıl duymasını ve nasıl hareket
etmesini istediğinizden emin olmalısınız. Tona karar verdikten sonra senaryonuzda her bir
satırın nasıl okunmasını istiyorsanız bunlara ait talimatları yazın (“kızgın”, “mutlu”, “üzgün”,
“heyecanlı” vb.). Metni okuyacak kişi senaryoyu eline aldığında özel talimatları bulabilmelidir.
Belleğe yardımcı olacak noktaları bulun ve kullanın. Radyo reklamı hızla akıp giden bir süreci
ifade eder. Bu sebeple çok kısa zaman dilimleri içinde verdiğimiz satış mesajlarınızın akılda
kalıcılığını arttırmak için dileyiciye ilginç gelecek kurgular yapın ve temel satış vaadinizi birden
çok tekrarlayın.
Bir an önce dikkat çekin. Radyo reklamında ilk 5, 6 saniye hayati önlem taşımaktadır. Şayet bu
saniyelerde dikkati reklama çekemediyseniz, tüm spot büyük ihtimalle boşa yapılmış bir
çabadan öteye geçmeyecektir. Açılışınız için pek çok yaratıcı fikir üretin.
Ürün adını vurgulayın. Reklamınız boyunca ürün adını olabildiğince vurgulayın ve tekrarlayın.
Fazla yazmayın. Uzun metinler yazarak reklam spotunuzu kalabalıklaştırmayın. Basılı
reklamlardaki “beyaz lekeler” gibi, en azından bir iki saniyelik sessizlikler ana mesaja ilgi ve
dikkatin odaklanması için yardımcı olacaktır. Anlaşılması kolay kelimeler kullanın,
olabildiğince kısa cümleler ve paragraflar yazın. Mümkün olduğunca şimdiki zamanda yazın
ve yine olabildiğince aktif bir ses kullanın.

Yazdığınızı sesli okuyun ya da bunu size okuyacak birini bulun. Devamlılığı bozan ya da
telaffuzu zor olan her kelimeyi değiştirin. Spikere nefes alması, dinleyiciye de duyup algılaması
için zaman verin.
Kapanış da başlangıç gibi canlı olsun. Reklam süresinin sonu da canlı olmalıdır. Metni çarpıcı
bir sözcükle noktalayın. Başka çektiğiniz ilgiyi sonuna dek koruyun. Başlıca nokta ya da
noktalar belleklerde iz bırakmalıdır. Kışkırtıcı olun.
Vurgulanacak sözcüklerin altını çizin. Duraklamaları belirtin. Metni üç aralıklı yazın. Olanak
varsa, yayından önce sunucunun nasıl okuduğunu dinleyin.
Rakamlara yer vermemeye çalışın. Çoğu kimse numaraları aklında tutmakta güçlük çeker.
Sokak adresi yerine oraya nasıl gidildiğini belli köşe taşları yardımıyla anlatın. Örneğin,
“ilkokulun karşısındaki kitapçı”, “parkın batı çıkışında; solda”, köprüye girmeden önceki son
sapaktan sağa sapınca 500 m. ilerde”. kolay akılda tutulur numaralar değilse, telefon
numaralarını söylemeyin. Belirtmemiz gerekliyse, numaraların basite indirgenerek okunmasına
özen gösterin. 412 2662 için dört yüz on iki - iki bin altı yüz atmış beş yerine, dört yüz on iki
– yirmi altı – altmış beş deyin.
Yazınız yalnız işitsel değil, görsel de olsun. Radyonun yararlı ayırt edici özelliklerinden biri de
düş gücünü çalıştırmasıdır. Dinleyicinin dediklerinizi gözünün önüne getirmesini
sağlayabilirsiniz. Bu hem yazarın yaratıcılık adına ustalığını ortaya dökmesi gerektirir hem de
kaçırmaması gereken bir fırsattır.
Başlıca noktaları, özellikle de ürünün tanıtımıyla ilgili olanları yinelemekten kaçınmayın.
Görsel olmayan tek reklam olması bakımından radyoda verilecek mesaj dinleyicilerin belleğine
yinelemelerle kazınmalıdır. Ürünün adını en başta dile getirin ve bunu olabildiğince yineleyin.
Mağazanın adı ve yeri, satış fiyatı ve başka satış noktaları gibi diğer önemli noktaları da
yinelemeniz işe yarayacaktır.
Ürün ve olası alıcılar üzerine iyi bir araştırma yapın. Neden söz ettiğimizi bilmemiz için sıkı
çalışmalısınız. Belirli, bilgili ve çarpıcı bir metin yazmanız için alıcıyı, onun karşılaştığı
sorunları ve ürününüzü tanımanız gerekir. Gerçekleri bir araya getirmede hem temel hem de
ikincil araştırmaya başvurun.
Dinleyici, radyo reklamında söylenenlere kulak kabarttığında birtakım bilgiler aldığı
duygusuna kapılmalıdır. Bu bilginin yeni ya da şaşırtıcı olmasına gerek yoktur. Dinleyicinin
bildiği bir noktayı da vurgulayabilir.
Reklam dinleyicide reklamın ana konusuyla ilintili düşünce ve duygular uyandırması
amaçlanmalıdır.
Bunun sağlanması değişik yollarla yapılabilir; ürünün tartışıldığı bir söyleşi; ürünün yararlarını
doğrudan anlatan birkaç sözcük; söylenen şarkı ya da okunan metin; ses efektleri.
Dinleyicinin ürün ya da hizmetle ilgili oluşmuş olumlu kanısını pekiştirici görüşleri, duyguları,
imgeleri kullanmak iyi sonuç vermektedir.
Radyonun handikapı, tıpkı televizyonda olduğu gibi hedef kitle için kaçışın bir tuş ötede
olmasıdır. Ufak bir hareket ile ulaşım kanalınız bir anda tıkanabilir. Ne yazık ki bu, reklam işini
hangi mecraya dökersek dökelim yaşanabilecek olağan bir talihsizliktir. Ama bu talihsizliği de

bir ölçüde bizim işimizin başarısızlığı hazırlayabilir. O harekete geçme anını analiz etmeye
kalkarsak, o elin uzanıp o tuşa dokunması için o ana kadar devam etmiş süreğen zevk ve
illüzyonun, yapılan işle kırılması gibi bir durum yaşanmıştır. Radyo spotu yazarken reklam
filmindeki gibi bir üst başlık alanına ihtiyaç vardır. Ancak burada görüntü olmadığı için spot
tek kolonda yazılır. Efektler ve kullanılacak müzikle ilgili öneriler belirtilir. Burada konuşmayı
yapan kişi için Dış ses terimi kullanılmaz. Dış ses sadece görüntünün dışından gelen sunum
sesleri için kullanılmaktadır. Radyoda sunucu ya da spiker adlandırılması kullanmak tercih
edilir (Serdarlı, 2008: 116).
Radyo reklamlarında etkili ancak zor bir yöntemde diyalog kullanmaktır. Diyaloğun tam olarak
insanların gerçekte konuştuğu gibi yazılması gerekir. Bunu yapmak zor olabilir. Diyalog
kullanımında karşılaşılacak sorunlardan biri konuşmanın doğal akışına bir satış mesajı
yerleştirmektir. Bu zor işi düz bir sunucu sesine bırakmak daha doğrudur. Ayrıca günlük
konuşmada insanlar cümle parçacıklarıyla konuşurlar. Sonu gelmeyen bazı cümleler bitmeden
yenisi başlar ve insanlar birbirlerinin cümlelerine atlarlar. Kulaklar gerçek konuşmadan en
küçük sapmaları farkedebilir (Sullivan & Bennet, 2014: 385). İlgi çekici bir mesaj doğal bir
diyalogla fakat ürün adı geçmeden verilmelidir. Görüldüğü gibi sadece tek bir noktaya
odaklanmamak radyoyu bir bütün olarak düşünmek gerekmektedir.
Radyo reklamları çeşitli anlatım formlarında olabilir. Reklam yazarı bu formatlardan, reklam
amacına ürünün yada hizmetin niteliğine, reklam bütçesine en uygun düşeni seçer ve reklam
mesajlarını bu format çerçevesinde hedef kitleye aktarır. Bu noktadan hareketle radyo
reklamlarında kullanılan anlatım formatlarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Elden, 2014:
106 – 110):
Doğrudan Reklam
Bu formatta direkt olarak satış mesajının, reklama konu olan mal, hizmet ya da kuruluşun
özellikleri çerçevesinde oluşturulması ve satış mesajlarının dolaysız, doğrudan hedef kitleye
yöneltilmesi söz konusudur.
Karşılıklı Konuşma şeklinde (diyalog) reklam
Burada karşılıklı konuşma ya da diyalog derken iki veya daha fazla kişi arasında geçen bir
konuşmayı kastediyoruz. Böyle bir konuşma; a) bir sunucu ve diğeri b) bir sunucunun katılımı
olmadan bütün reklam mesajını ileten iki ya da daha fazla karakter arasında yürütülür.
Dram şeklinde sunulan reklam
Durum kısa bir piyes içinde dramatize edilir ve bunun içinde ürün, problemin çözümü olarak
tanıtılır. Nitekim ilk 15 saniye veya daha fazla bir zamanda , bir çocuk kötü kokan bir nefesi
olduğunu öğrenmiş ve korkuya kapılmıştır. Daha sonra yeni bir diş macunu hakkında birşeyler

duyar ve göz açıp kapayıncaya kadar aşkı ve romantizmi bulduğunu keşfeder. Sonunda spiker
doğrudan ürün satışı ve satın alma ricası ile reklamı kapatır. Bu tür reklamlarda genellikle
profesyonel oyuncuların kullanılması gerekir.
Müzikli Reklam
Bazen sözlü bir müzik parçası ile satış mesajının bir kısmı ya da tümü dinleyiciye aktarılabilir.
İster şarkılı ister enstrümantal müzik kullanılsın, müzikli reklam radyo reklamcılığında gittikçe
artan bir oranda kullanılmaya başlanılmıştır. Radyo reklamcılığında müzikli reklam akılda
kalıcılığı sağlamak ve dinleyici dikkatini çekebilmek için kullanılan önemli bir formattır.
Ancak bu formatta dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, ürün ya da hizmet ile seçilecek
müzik parçasının uyumu, hedef kitlenin dinlediği, sevdiği müzik türü, reklam mesajını taşıyan
sözler ile müziğin uyumu sağlanmalıdır.
Tüm yazılanlardan hareketle radyo reklamcılığının avantaj ve dezavantajlarını özetlemek
gerekirse (Taşyürek, 2010: 27-28):
Avantajları
- Reklam yayınları aynı anda büyük kitlelere hitap edebilir, yerel ya da özel
radyolar aracılığıyla heterojen bölümlere ulaşabilir. Örneğin, bölgesel yayın yapan radyolar.
- Radyolarda reklam yayın fiyatları daha düşük maliyetlidir.
- Sadık izleyici kitlesine sahiptir.
- Reklama uygun program formatı kolaylıkla bulunur.
- Kanal fazlalığı vardır.
- Yarışma ve anında canlı bağlantı imkanı vardır.28
- Radyo, bireylere gün içinde her an başka işlerle ilgili oldukları zamanlarda bile ulaşabilen bir
medyadır.
- Dolaylı anlatıma en elverişli medyadır. Bunun sayesinde bazı ürünlerin satışı açısından son
derece uygundur
- Belirli program formatları ile belirli dinleyici kitlelerine ulaşan reklam oldukça başarılı
olabilmektedir. Örneğin Amerika'da siyahlar, kamyon şoförleri, ev hanımları, kolej öğrencileri,
çiftçiler ve iş dünyasındaki insanlar için biçimlendirilmiş radyo programları mevcuttur.
Dezavantajları
- Görüntü öğesine sahip olmadığı için görsel çekicilikten yoksundur. Radyo reklamlarının etki
potansiyeli çok yüksek değildir. Etki yaratabilmek için yalnız sese güvenmek zorundadır
- "Zappingciler", radyo dinleyicileri arasında gitgide artmaya başlamıştır.
Bunlar arabalarında radyo dinlerken dinledikleri kanalda reklam arası başlar başlamaz başka
istasyona atlayıveren kişilerdir. Bu durum, radyo reklamlarını tüketici için etkisiz kılan başlıca
nedenlerden biridir.

- Tanımlanan hedef kitleden daha fazla insana kaçınılmaz olarak ulaştığı için belli bir kayıp
hedef kitle yaratır.
- Radyo reklamları kısa ömürlüdür, reklamı dinleyen hedef kitlenin reklamı tekrar dinleyebilme
ve saklayabilme şansı yoktur.
- Radyo yayın kalitesi- sinyal gücü merkezden uzaklaştıkça bozulmakta gürültü unsuru devreye
girmektedir, bu da reklam mesajının etkili şekilde iletilmesini zorlaştırmıştır
- Birçok radyo reklamının kısa bir zaman diliminde yayınlanması durumunda içlerinden birinin
dikkat çekmesi güçleşebilir.
- Radyo reklamlarında yaratıcılık sınırlıdır

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde radyonun diğer mecralardan farklılaştığı noktaları ve radyoda reklam
uygulamalarının detaylarını öğrendik. Radyo reklamcılığının avantaj ve dezavantajları
hakkında bilgi sahibi olduk. Ayrıca televizyon reklamcılığının diğer reklam mecralarından
farkları, televizyonda reklam türleri, televizyon için reklam metni yazımı ve televizyon
reklamcılığında dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendik.

Uygulama
Hasan televizyonda gördüğü ve söz olmadan sadece görsellerle çekilmiş olan reklam filminden
çok etkilenmiştir. Reklam filmi tekrar gösterildiğinde evdeki annesini ve küçük erkek kardeşini
de televizyonun başına çağırır. Annesi ve erkek kardeşi geldiğinde, kardeşi reklamı hatırlar ve
sinemaya gittiklerinde aynı reklamı sinemada da izlediklerini anlatır. Annesi ise reklamın
anlattığı konuya uygun olarak radyo için de bir reklam hazırlandığını, o reklamın dramatik
yapısını ve müziğini çok beğendiğini anlatır.

Uygulama Soruları
1. Bahsedilen reklamı pekiştirme, seçicilik ve esneklik perspektiflerinden inceleyiniz.
2. Reklamın radyo için hazırlanmış hali, hangi radyo reklam tanımı içine girmektedir?

Bölüm Soruları
1. Aşağıda yer alan ve radyonun üstün yanlarını ortaya koyan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Farklı bir işle meşgul olan insanlara farkına varmadan ürün/ hizmet hakkında bilgi
verme ve satışa yönlendirme işi gerçekleşmiş olur.
b) Gazeteler günün belli saatlerinde okunup bir köşeye atılırlar, oysa radyo 24 saat
dinlenebilir.
c) İnternet üzerinden mobil uygulamalar sayesinde herkes kendi radyosunu yanında
taşıyabilmektedir.
d) Dinleyici kitlesini oluşturan her kesimden insan kendi ilgisine göre bir radyo programı
bulabilir.
e) Radyo genellikle eğitim düzeyi yüksek olan hedef kitlenin kullandığı bir mecradır
2. Aşağıdakilerden hangisi reklam açısından bakıldığında radyonun avantajlı olmadığı bir
başlıktır?
a) Zaman
b) Hedef kitle
c) Maliyet
d) Kullanılacak malzeme
e) Program çeşitliliği
3. Aşağıdakilerden hangisi radyo reklam türlerinden değildir?
a) Reklam ve kamu ilanı
b) Müzikli ve dinamik yapılı reklamlar
c) Diyaloglu reklamlar
d) Programlı reklamlar
e) Özel tanıtıcı reklam programları
4. Aşağıdakilerden hangisi radyoda spiker tarafından okunan reklam duyurusudur?
a) Diyaloglu reklamlar
b) Reklam ve kamu ilanı
c) Programlı reklamlar
d) Özel tanıtıcı reklamlar
e) Müzikli ve dinamik yapılı reklamlar
5. Radyo reklamcılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Reklam olanaklarından birisini kullanacak olan reklam yazarının unutmaması gereken
konulardan birisi reklamın algıyı kullanarak izleyici zihninde görsel bir resim
çizdiğidir.
b) Radyo mizah için uygun bir ortamdır ancak her radyo reklamı mizahı kullanılacak bir
zorunluluk yoktur.
c) Radyo kişisel, arkadaşça, sokulgan ve inanılırlığı olan bir kitle iletişim aracıdır.
d) Radyoda hiçbir iletişim aracında yapamayacağınız ya da çok pahalıya mal
edebileceğiniz şeylerin yapılması mümkündür.
e) Radyo reklam yazarı mesajını somut kanıtlara dayanarak vermek zorundadır.
Yanıtlar: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b, 5 – e, 1 – e, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – b

6. Aşağıda televizyon reklamcılığıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Televizyon reklamlarının bir vaadi olması gerekir.
Mükemmel bir reklam yazarı hedef kitleyi memnun eden bir yazardır.
Televizyon reklam filmlerinin en büyük avantajı görselliğidir.
Televizyonlarda yerinde görsel kullanımı herhangi bir metne gerek kalmadan mesajı
aktarabilir.
e) Televizyon reklamlarında metin kullanımı reklamın başarısını arttırıcı bir özelliktir.
a)
b)
c)
d)

7. Aşağıda yer alan televizyon reklam filmine dair özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) Reklam metninin mesajı tek yönlüdür.
b) Reklam filmleri kişilerden ziyade gruplara yöneliktir.
c) Reklamda tüketicilerin gerekli bilgilerin olmasından ziyade dikkat çekmesi daha
önemlidir.
d) Reklam mesajının iletilmesinde hem dilsel hem görsel semboller kullanılmaktadır.
e) Reklam filminin ilk saniyelerinde hedef kitlenin dikkatinin çekilmesi gerekmektedir.
8. Aşağıdakilerden televizyon reklam filmleri için kullanılan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Reklam bir sanattır ve reklamcı sadece sanatsal kaygılarla reklama yaklaşmalıdır.
b) Gereksiz sözler ve görüntüler, hedef tüketicinin zihnini karıştırarak, verilmek istenen
asıl mesajı algılamasını engelleyecektir.
c) Reklam filmi senaryosunda görsel ve işitsel öğelerin birbiriyle uyumlu ve birbirlerini
tamamlayıcı şekilde sunulması reklam filminin başarısını yakından etkiler.
d) Reklam aynı zamanda bir ticari iletişimdir. Bu nedenle metin yazarının bir iş adamı
gibi düşünmesi gerekir.
e) Reklamlar, dinleyici, izleyici ya da okuyucunun istediğini okuma ya da dinleme
şansına sahip olduğu bir rekabet ortamında yer almaktadır.
9. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun diğer araçlara göre üstün yanları içinde yer almaz?
a) Pekiştirme
b) Televizyonda gösterilen hikaye diliyle yazılmış reklamlar inandırıcılığın artmasını
sağlar
c) Seçicilik
d) Esneklik
e) Televizyon bir çok farklı hedef kitleye ulaşma olanağı sağlar
10. Aşağıdakilerden hangisi televizyon reklamlarının etkinliğini arttırmak için mesaj
sunumuyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) Sunulan iletilerin içinde hedef kitle tarafından çözülecek bir şey bırakılması
gerekmektedir.
b) İletilerde hedef kitlenin bilinç altına seslenilmektedir. Bu sebeple hedef kitlenin
iletileri anlamasına gerek yoktur.
c) İleti elde edilebilir, erişebilir olmalıdır
d) İleti hedef kitlemizin ilgisini çekecek şekilde yapılmalıdır
e) İleti içinde sadece sözler değil bazen bir ışık bile ilgi çekecek şekilde reklama
yerleştirilebilir.
Yanıtlar: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b, 5 – e, 6 – e, 7 – c, 8 – a, 9 – b, 10 – b
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İNTERNET REKLAM YAZARLIĞI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İnternet Reklam Yazarlığı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternet hangi tür reklam olanaklarını içinde barındırmaktadır?
2. İnternet üzerinden içerik oluşturulurken hedef kitle nasıl belirlenmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnternet Reklam Yazarlığı

İnternet reklamcılığının
diğer reklam
uygulamalarından farklarını
ortaya koyarak, internet
reklam yazarlığı hakkında ip
uçları elde etmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Canlı dersi takip ederek,
ders notlarını ayrıntılı olarak
okuyarak ve güncel
örneklerle bağdaştırarak.

Anahtar Kavramlar
İnternet
İnternet reklamcılığı

Giriş

İnternet geleneksel kitle iletişim araçlarından hiç birisinin sağlayamadığı bazı yararlar
sağlamıştır. Örneğin coğrafi ya da siyasi sınırlar olamadan dünyanın her yerine ulaşmak
mümkündür, internet bağlantısı olan herkes internet üzerinden içerik paylaşabilmektedir,
sunulan haberlere bile sıradan sokaktaki insanın yön vermesi mümkündür. Sağladığı olanaklar
sayesinde internet hızla yayılmakta ve bugün dünya üzerinde pek çok kişi tarafından günün her
saati kullanılmaktadır.
Bu derece hızlı yayılan internetin reklam amaçlı kullanımı 1990’lı yılların başına rast
gelmektedir. İlk başlarda bannerlarla reklam uygulamaları başlamış, günümüzde viral videolar,
sanal marka toplulukları gibi farklı oluşumlarla internet reklamcılığının hem etkisi hem de
kullanım olanakları artmıştır. Bir yandan teknolojik bilgi diğer yandan reklam yazım bilgisi
gerektiren internet reklamcılığında bu iki unsuru kullanabilenler farklılık yaratabilmektedirler.

5.1 İnternet Reklam Yazarlığı
İnternet günümüzdeki medya kullanım alışkanlıklarını ters yüz eden farklı bir araçtır. Aslında
interneti bir yaşam alanı olarak tanımlamak gerekir. Çünkü geleneksel kitle iletişim araçlarında
olduğu gibi sadece eğlenmek ya da bilgi edinmek gibi işlevleri olan bir araç olmaktan ziyade
internet yaşamın her alanının karşılık bulduğu bir alandır. Duygularımızı yazdığımız bir günlük,
fotoğraflarımızı paylaştığımız bir albüm, önemli gördüğümüz şeyleri (yine internet sayesinde
önemli gördüğümüz) not ettiğimiz bir defter internetle bize sunulmaktadır. Aynı zamanda
geleneksel iletişim araçlarıyla elde ettiğimiz tüm eğlence ve haber içerikleri de yine internet
aracılığıyla istenilen yer ve zamanda elimizin altında olabilmektedir. Bir marka hakkında
eleştirel bir yazı ya da video binlerce paylaşımla sınırları aşarak markanın ulaştığı ve hatta
ulaşamadığı her coğrafyaya ulaşabilmektedir. Benzer şekilde fazla masraf gerektirmeyen bir
viral videonun paylaşımı birkaç haftada bir reklam filminin ulaşabileceği kitleden kat ve kat
fazlasına ulaşabilmektedir.
Sullivan (2014) reklamın bugünkü durumunu şu şekilde tanımlamaktadır; “ Geleneksel ya da
dijital, şimdi reklam işinde olmak için olağan üstü bir dönemdeyiz. Yaratıcılık ve sanatlar artık
eskisinden çok daha önemli. Atık insanların dikkatini satın alamıyoruz. İnsanların ilgilendiği
herşeyi bölüp içine giremiyoruz. Onların ilgilendiği bir şey olak zorundayız. O kadar korkunç
bir şekilde ilgi çekici olmamız gerekiyor ki insanlar yaptıkları işi bırakıp gelsinler ve daha fazla
sokulup yaptığımız işi görsünler” İfade edildiği gibi reklamlar artık ilgi çektikleri ve izleyicinin
onayını aldıkları sürece başarılı olarak görülmektedir. Özellikle viral reklam videolarını
düşündüğümüzde, sadece paylaşım üzerinden izleyici kitlesinin belirlendiği reklam
uygulamaları olma özellikleriyle, hedef kitleyle ne ölçüde duygusal bağ kurmak gerektiğini
bizlere göstermektedir. Eskiden olduğu gibi tüm geleneksel kitle iletişim araçlarında eş zamanlı
boy göstermek artık yetersiz kalmaktadır.
İnternet için yapılan yanlışlardan birisi ise internetin tek bir platform olarak görülmesidir.
Halbuki internet sosyal paylaşım siteleri, sanal oyunlar, içerik toplulukları, sanal dünyalar ve
bloglar gibi pek çok küçük uygulama alanlarından oluşmaktadır. İnternet içindeki her uygulama
alanı aynı zamanda potansiyel bir reklam alanı olarak görmek mümkündür. Fakat her alanın
kendi içinde kuralları vardır ve bu kurallara bağlı kalarak oynamak reklamın başarısını da
arttıracaktır.
İnternet reklam kampanyalarında aşağıda sıralanan ana noktaların özellikle dikkate alınması
kampanyanın başarısı açısından çok önemli bir nokta olarak görülmektedir (Elden, 2014: 273):
• Pazarlanacak ürün veya hizmet iyice araştırılmalıdır.
• Marka/satış hikâyesinin etkileşimli olarak nasıl hazırlanabileceği incelenmelidir.
• Kullanıcının mesaja nasıl katılacağı düşünülmedir.
• İnternet kampanyaları karmaşıktır. Müşteri hizmetleri, yaratıcı grup, medya ve
araştırma bölümü planlama ve beyin fırtınası için bir araya gelmelidir.

•
•

•

Proje uygulama aşamasına geldiğinde, bir kişinin proje süresince koordinasyon görevini
üstlenmesi gerekir.
Kampanyanın kime ulaşmak istediği konusunda net olunmalıdır. Hedef kitlenin bilmek
isteyebileceği bilgilerin ve katılmak isteyebileceği etkinliklerin ne olduğu iyice
düşünülmelidir.
Şu sorular muhakkak dikkate alınmalıdır.
o İnternette ulaşmak istediğiniz hedef kitle, geleneksel reklam kampanyasındaki
hedef kitleyle aynı mı?
o Farklı bir kitle mi?
o Farklılıklar nelerdir? Benzersiz olan noktalar nelerdir?

Sullivan (2014) internet reklamcılığında uzmanlaşacak reklamcıların T biçimli olması
gerektiğini ifade etmektedir. T’nin derine inen boyuna çizgisi reklamcılık alanındaki derin
becerisini, yatay uzayan çizgisi ise farklı dijital disiplinlerdeki bilgisini simgelemektedir. Yeni
reklam yazarlarının hem derinliği hem genişliği vardır. Bu yazma aşamasında ne kadar etkilidir
tartışılır ama en azından yazılanları istenildiği gibi dijital ortama aktarma konusunda çok
önemlidir. Çünkü daha önce olduğu gibi elimizde tüm özelliklerine hakim olduğumuz daha
doğru bir ifade ile uzmanı olduğumuz bir alan yoktur. Bunun yerine özellikleri sürekli değişen
ve yakalanmaya çalışıldıkça hızını arttıran bir alan bulunmaktadır. Online reklamcılık için bir
yandan bu hızı yakından takip eden gençlere ve diğer yandan iyi reklam yazarlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. İkisini bir arada barındıran kişiler ise geleceğin reklamcıları olarak
düşünülmektedir. Bunu sağlamak için bir yandan kağıt üzerinde güzel işler çıkartan reklam
yazarlarının dijital dünyayı öğrenmeye hevesli olması ya da teşvik edilmesi, diğer yandan zaten
internete vakıf olanların internette uygulamaya dökülmeden bile kağıt üzerinde güzel şeyler
yapabilme becerisinin arttırılması gerekmektedir.
Özellikle sanal dünyayı marka adına kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
bulunmaktadır. Bunlar kısaca ((Sullivan & Bennet, 2014: 232- 235):
•

Etkileyin: Onlara güzel ya da duygusal birşeyler verin. IKEA’nın Dream Kitchen
internet sitesinde, IKEA mutfaklarından insanların Matrix filminin benzeri ağır çekim
görüntüleri eşliğinde ürünleri tanıttığı site buna örnek gösterilebilir.

•

Kışkırtın: Onlara düşünmelerini sağlayan bir şey verin. Nokia’nın navigasyon
ürünlerine ilgiyi arttırmak için en eski yön gösterme aletini (oklu tabelayı) düşünmesi
ve onu yeniden boyutlandırarakdünyanın en büyük yön tabelasını yapması ve 6 katlı bir
bina yüksekliğine çıkartılan yön tabelasının üzerindeki yazının hedef kitlenin
mesajlarıyla (İngiltere’nin en iyi şeylerini mesaj atıyorlardı) göstermesi örnek
gösterilebilir.

•

Eğlendirin: Onlara yapılması eğlenceli olan bir şey verin. San Francisco’da mobil
uygulamalarının tanıtımını yapmak isteyen Yahoo, 20 interaktif otobüs durağı yaptı
Otobüs duraklarındaki ekranlar sayesinde burada bekleyen insanlar diğer 19 duraktaki
insanlarla oyun oynayabiliyorlardı. Kazanan semt Yahoo’nun finanse ettiği bir OK GO!
Konserine ev sahipliği yapma hakkını elde ediyor buda bir sosyal övünme olarak
kullanılıyordu.

•

Statü: Onlara kendi grupları içinde ün ve nam kazandıran bir şey verin. Gowalla ve
Foursquare uygulamaları bunu başarmaktadır. Bu platformlar insanlara hem nerede hem
de kiminle olduklarını göstermek için arkadaşlarıyla etkileşime girme olanağı
vermektedir. Giriş yaparken, kalıcı unvan ya da ödüller ve övünme hakları kazanırlar.
Ödüller basit şeylerle başlamasına karşın indirim çekleri ve promosyonlara
dönüşmüştür. Bu noktada platformlar arası geçişte yaşanmış ve Bravo isimlibir
televizyon kanalı ünlü dizilerin konumlarından giriş yapan Foursquare kullanıcılarına
ödüller vermeye başlamıştır.

•

Yararlılık: Onlara yaşamlarını kolaylaştıran bir şey verin. Her yılbaşı akşamı
Amerika’da milyonlar Times Meydanı’ında toplanır ve kentin en önemli gayrimenkulü
bir tuvalete dönüşür. Bir tuvalet kağıdı üreticisi bunu öngörerek meydana 20 adet lüks
tuvalet kabini yerleştirmiştir.

•

Erişim: Onlara başka hiçbir şekilde elde edemeyecekleri bir şey verin. Barselona’daki
bir kalem şirketi için kullanıcılara kendi el yazılarını klavyeye yazılabilir yazı tipine
dönüştürme olanağı veren bir uygulama hazırlanmıştır. Bu herzaman etkin
kullanılabilecek olan ürünlere bir örnektir.

Yukarıda saydıklarımız teknolojiyle yaratılabilecek farklılıklar ve bunun marka değerine nası
katkı sağlayacağının bir göstergesiydi. Ancak diğer yandan reklam uygulamalarını oluştururken
yani internet için reklam yazarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar İnternet reklamları
için metin hazırlarken dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır (Elden, 2014: 273):
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

İnternet için yaratıcı kavramlar geliştirmek, diğer mecralara göre daha karmışıktır.
İnternet reklam kampanyaları daha derin bir iletişim olanağı verir, yanıtlar otomatik
olarak tablolaştırılır ve hedef kitleye doğrudan satış yapma şansı vardır.
İnternet kullanıcıları genellikle genç, dinamik ve çağı yakalamış hızlı yaşayan kişilerdir.
Bundan dolayı internet reklamlarında hedef kitleyle reklam karşılaştığı ilk anda dikkati
çekebilmek çok önemlidir. Metinler ilgi çekici ve bireyi reklama çekmeye çalışan, açık
ve net metinler olarak hazırlanmalıdır.
İnternet reklamlarında, özellikle web sitelerinin metin bloklarında, reklamla ilgili her
türlü bilgi verilmelidir.
İnternet genellikle bireysel izlenen bir mecra olduğu için reklam metninde kişiye
seslenen, bireysel, basit ve çarpıcı bir dil kullanılmalıdır.
Bireye birebir seslenen yüksek düzeyde kişileştirilmiş bir mecra özelliği taşımasından
dolayı, internet reklamlarında her bir hedef kitle grubuna seslenen mesajların,
simgelerin ve başlıkların saptanması önemlidir.
Grafik ve renk öğeleri en zengin şekilde kullanılır.
Özellikle web sitelerinin reklam amaçlı kullanımında işletmenin vizyon ve misyonunu
tanımlayacak temel mesajın saptanması gerekmektedir.
Bu temel mesajı belirtecek en iyi metin, görüntü ve ses bileşenlerinin tespit edilmesi
gerekir.
Temel mesajı destekleyecek yan mesajlar da hazırlanmalıdır.
İnternet reklamları, ortamın doğası ve yapısı nedeniyle teknolojik tabanlı yaratıcı
çalışmaları gerektiren, grafik tasarım, ses, animasyon uygulamalarıyla
renklendirilebilen, kullanıcının da bunu beklediği bir özellik gösterir.
İnternet reklam kampanyası hazırlarken geniş bir yaratıcı yaklaşım geliştirmek her
zaman iyi sonuç verir. İnternet reklam kampanyaları çok çabuk eskir. İnternet
reklamlarının yaratıcı uygulamaları her iki (en fazla üç) haftada bir değiştirilmelidir.
Bazı durumlarda; bazı uygulamaların iyi sonuç vermediğini fark edilirse, hemen
değiştirilmesi gerekebilir.

İnternet markalara interaktif ve birebir iletişim imkanı sağlamaktadır. Bu durum internetin
reklam diline de yansır. İnternet reklamlarında daha çok “sizi” hedef alan yaklaşımlar
bulunmaktadır. Cümleler hep “tıklayın” “fark edin” “katılın” vb. sizi iletişimin içine almayı
hedefleyen kelimelerle noktalanmaktadır. Bunu yapmanın bir diğer yolu ise soru cümleleri
kullanmaktır. Sizde katkıda bulunmak istemezmisiniz? Gibi sorular sizi reklamın bir parçası
yapmaya davet etmektedir.

İnternet ve reklam uygulamaları denildiğinde ayrı düşünülemeyecek bir durum ise sosyal
paylaşım sitelerinin marka odaklı kullanımıdır. Türkiye’de 40 milyonun üzerinde Facebook
hesabı olduğu bilinmektedir. (kesin rakamlar sürekli değişmekte ve değişim facebook
sitesinden takip edilebilmektedir) kişilerin birden fazla facebook hesabı olduğu düşünülse bile
yinede Türkiye’de milyonlarca kişinin Facebook kullandığı gerçeği değişmemektedir.
Facebook kullanıcılarının büyük çoğunluğu daha yataklarından kalkmadan kendi profillerini
kontrol etmekte yani Facebook’ta da, yaşamını devam ettirmektedir. Bu denli rağbet gören ve
sık kullanılan bir mecranın markaların tanıtımında kullanılmaması söz konusu değildir. Fakat
diğer tüm internet uygulamalarında olduğu gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alan
uygulamalarda da dikkat edilecek nokta bir mesajın olma zorunluluğudur. Sadece var olmak
için sosyal paylaşım sitelerini kullanmak, bir avantaj olarak karşımızda duran platformun
dezavantaja dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple söyleyecek bir şeyle yola çıkmak
ve bu mesaj etrafında insanları birleştirmek en doğrusu olacaktır.
İnternet reklamcılığı her nekadar farklı bir platformda sunulan reklam içerikleri olarak
hayatımıza yeni girse de daha önce söylediğimiz gibi yakalamanın çok zor olduğu internet hızı
içinde yer alan uygulamaları da etkilemekte ve o uygulamalarda gün ve gün değişmektedir.
İnternette banner reklamlarla başlayan reklamcılık serüveni viral reklama kadar uzayan bir
değişim yaşamıştır. Bugün İnternet reklamcılığının yelken açtığı yeni alan içerik
pazarlamasıdır. 2000 li yılların başında duyulmaya başlayan kavram, Markaların tüketicilerle
iletişim kurarak onları marka kullanımı doğrultusunda harekete geçirmeye başlayacak
içeriklerin sanal ortamda üretilmesi sürecidir. Video, blog, fotoğraf paylaşımı gibi pek çok
içerik bugün içerik pazarlaması konusunda uzmanlaşmış olan ajanslar ya da kuruluşların iç
işleyişinde uygulamaya dökülmektedir. Kullanıcıların yorumlarıyla şekillenen bir blog buna
örnek gösterilebilir. Yemeksepeti.com’un uygulaması olan yemek.com içerik pazarlamasına
güzel bir örnektir.
İçerik pazarlamasının ilk örneği olarak BMW’nin birinci sınıf yönetmenler ve birinci sınıf
oyuncularla çekimini gerçekleştirdiği “The Hire” kısa filmlerden oluşan dizisidir. Bu videoların
önemi ilk kez bir markanın tüketicinin izlediği bir şeyin arasında girmeden, tüketici tarafından
merak edilerek izlenmesidir. Yani tüketicinin zorlama olmadan yönelimidir. İçerik
pazarlamasında dikkat edilmesi gereken nokta, teknolojinin uygulamayı hangi noktalarda
desteklediği ve hangi noktalarda desteklemediğidir (Sullivan & Bennet, 2014: 227 – 228).
Örneğin internetin sadece masaüstü bilgisaylarda değil tablet, mobil uygulamalar gibi pek çok
alanda ve pek çok farklı aletle hayatımıza girdiği düşünüldüğünde, acaba bilgisayar ekranında
iyi sonuç veren bir uygulama tablette ya da akıllı telefonda iyi sonuç vermektemidir? Sorulması
gereken sorulardan biridir. Ya da uygulamamız hangi işlemci tarafından desteklenmektedir ya
da desteklenmelidir? Bu ve benzeri sorular bizim hedef kitlemize hangi oranda ulaşabileceğimi
de belirler niteliktedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde internet reklam olanaklarını ve internet reklamcılığının önemli noktalarını
öğrendik.

Uygulama
Bir müzik grubu internet üzerinden yeni albümlerini tanıtmak için şöyle bir yol izledi; isteyen
seyirciler yeni çekilecek video klibe ev adreslerini giderek katılabiliyordu. Müzik videosu
katılımcıların ev adreslerinin uydu görüntülerinden oluşuyordu. Ancak daha önce benzer bir
uygulamayı bir şirketin yapmış olduğu haberi yayıldığında ilk gelen olumlu tepkiler yerini
sessizliğe bıraktı.

Uygulama soruları
1. Yürütülen kampanyanın olumlu yönlerini bölümdeki bilgilere bağlı kalarak
açıklayınız
2. 2. Müzik grubunun tanıtım kampanyası hangi açılardan olumsuz olarak algılanabilir,
açıklayınız

Bölüm Soruları

1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi internet reklamcılığı açısından bakıldığında doğrudur?
a) Reklam birşeyleri bölüp arasına giren değil ilgilenilen şey olmak zorundadır.
b) Karşımızda farklı ve tanımlanamaz bir hedef kitle bulunmaktadır
c) Sadece günün belli saatlerinde yayınlanan reklamlar başarıya ulaşabilir.
d) Yazılı metinlerin hedef kitle ilgisini çekme ihtimali daha yüksektir.
e) Yüksek maliyetler gerektiren bir mecradır.

2. Aşağıdakilerden hangisi internet reklam kampanya sürecinde dikkat edilmesi gereken
başlıklardan değildir?
a) Pazarlanacak ürün veya hizmet iyice araştırılmalıdır.
b) Marka/satış hikâyesinin etkileşimli olarak nasıl hazırlanabileceği incelenmelidir.
c) Kullanıcının mesaja nasıl katılacağı düşünülmedir.
d) Müşteri hizmetleri, yaratıcı grup, medya ve araştırma bölümü planlama ve beyin
fırtınası için bir araya gelmelidir
e) İnternet reklam kampanyasını teknoloji bilgisi yeterli olan bir reklamcı tek başına
sürdürebilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi internet reklam kampanya sürecinde dikkat edilmesi gereken
noktalar arasında yer almamaktadır?
a) Proje uygulama aşamasına geldiğinde, bir kişinin proje süresince koordinasyon
görevini üstlenmesi gerekir.
b) Kampanyanın kime ulaşmak istediği konusunda net olunmalıdır
c) Diğer mecralardaki kampanyalarla uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.
d) Hedef kitlenin bilmek isteyebileceği bilgilerin ve katılmak isteyebileceği
etkinliklerin ne olduğu iyice düşünülmelidir
e) İnternette ulaşmak istediğiniz hedef kitle, geleneksel reklam kampanyasındaki hedef
kitleyle aynı mı? Sorusu mutlaka sorulmalıdır
4. İnternet reklam yazarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Reklam konusunda derin bilgiye sahip olmaları gerekir
b) Teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları gerekir
c) İnternetten ulaşabilecekleri hedef kitleyi iyi belirlemeleri gerekir
d) İnternet için en azından kod yazımından haberdar olmaları gerekir
e) İnternet içinde hangi platformu reklam amacıyla kullanacaklarını tespit etmeleri
gerekir
5. Aşağıdakilerden hangisi sanal dünyayı marka adına kullanırken dikkat edilmesi gereken
noktalar arasında yer almaz?

a)
b)
c)
d)
e)

Etkileyici olmak
Kışkırtıcı olmak
Eğlendirmek
Yararlılık sağlamak
Ayrıntılı bilgi vermek

6. Aşağıdakilerden hangisi sanal dünyayı etkili reklam için kullanırken dikkat edilmesi
gerekenler arasında yer almaz?
a) Hedef kitleye üye oldukları sanal gruplar içinde ün kazandıracak etkinliklerde
bulunmak
b) İnternet sayesinde normal şartlarda erişemeyecekleri birşeyi onlara ulaştırmak
c) İnternette oyun oynamayı seven bir kitle olduğunu düşünerek onlara oynarken
eğlenebilecekleri içerikler üzerinden reklam yapmak
d) İnteraktiviteyi sağlamak
e) Günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmek
7. Aşağıdakilerden hangisi internet için reklam hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
arasında yer almamaktadır?
a) İnternet için yaratıcı kavramlar geliştirmek, diğer mecralara göre daha karmışıktır.
b) İnternet reklam kampanyaları daha derin bir iletişim olanağı verir, yanıtlar otomatik
olarak tablolaştırılır
c) Metinle ilgili bilgiler sınırlı tutulmalıdır
d) Hedef kitleye doğrudan satış yapma şansı vardır
e) İnternet kullanıcıları genellikle genç, dinamik ve çağı yakalamış hızlı yaşayan
kişilerdir. Bundan dolayı internet reklamlarında hedef kitleyle reklam karşılaştığı ilk
anda dikkati çekebilmek çok önemlidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi internet için reklam hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
arasında yer almamaktadır?
a) İnternet reklamlarında, özellikle web sitelerinin metin bloklarında, reklamla ilgili
her türlü bilgi verilmelidir.
b) İnternet genellikle bireysel izlenen bir mecra olduğu için reklam metninde kişiye
seslenen, bireysel, basit ve çarpıcı bir dil kullanılmalıdır.
c) Grafik ve renk öğeleri en zengin şekilde kullanılır.
d) Temel mesaj hazırlanmalı yan mesajlar diğer mecralardan verilmelidir.
e) Özellikle web sitelerinin reklam amaçlı kullanımında işletmenin vizyon ve
misyonunu tanımlayacak temel mesajın saptanması gerekmektedir
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi internet reklamcılığı için kullanılamaz?
a) İnternet reklam kampanyaları çok çabuk eskir. İnternet reklamlarının yaratıcı
uygulamaları her iki (en fazla üç) haftada bir değiştirilmelidir.

b) İnternet daha çok yazı üzerinden sürdürüldüğü için metin diline dikkat edilmesi
gerekir.
c) İnternet reklamları, ortamın doğası ve yapısı nedeniyle teknolojik tabanlı yaratıcı
çalışmaları gerektirir
d) Temel mesajı belirtecek en iyi metin, görüntü ve ses bileşenlerinin tespit edilmesi
gerekir.
e) Bireye birebir seslenen yüksek düzeyde kişileştirilmiş bir mecra özelliği
taşımasından dolayı, internet reklamlarında her bir hedef kitle grubuna seslenen
mesajların, simgelerin ve başlıkların saptanması önemlidir
10. Aşağıdakilerden hangisi internet reklam diliyle ilgili olarak söylenemez?
a) Kişisel bir dil kullanılmaktadır
b) Soru cümleleri hedef kitleyi reklamın bir parçası olmaya davet eder.
c) Tıklayın, fark edin gibi emir cümleleri kişileri harekete geçirmek için kullanılan
bireysel seslenişlerdir.
d) İnternet reklam kampanyaları hedef kitleye interaktiviteyi vurgular
e) İnternet reklamlarında şimdiki zaman kullanılmalıdır.
Yanıtlar: 1 –a, 2 – e, 3 – c, 4 – d, 5 – e, 6 – e, 7 – c, 8 – b, 9 – b, 10 – e
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HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLİŞKİLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Halkla ilişkiler uygulamalarında hangi iletişim araçları kullanılmaktadır?
2. Halkla ilişkiler için metin yazımı ve reklam metin yazımı arasındaki farklılıklar
nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Halkla İlişkiler ve
medya ilişkileri

Halkla ilişkilerde medya
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olmak
Mesaj yazımı ve hedef
kitle arasındaki ilişkiyi
öğrenme

Medya ilişkilerinde
mesaj yazım sürecinde
hedef kitle
adaptasyonu

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Konunun detaylı olarak okunması ve
güncel örneklerin gözlemlenmesi
Konunun detaylı olarak çalışılması

Anahtar Kavramlar
Medya İlişkileri

Giriş

Halkla ilişkiler denildiğinde ilk olarak akla medya ile ilişkiler gelmektedir. Halkla ilişkiler
uzmanları kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin vb. örgütlerin mesajlarını
duyurmak için kullandıkları yöntemlerden biri medyayı bir kanal olarak kullanmaktır. Medyayı
diğer iletişim yöntemlerinden ayıran özelliklerinden biri geniş kitlelere ulaşma imkanı
vermesidir. Bu sebeple örgütler medya ile iyi ilişkiler kurma gayreti içindedirler.

6.1 Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri
Medya denildiğinde akla genellikle televizyon, radyo ve yazılı basın gibi geleneksel kitle
iletişim araçları gelse de günümüzde internette geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında
yerini alarak medya tanımlamasının genişlemesine ve daha yakın temas kurulmasına neden
olmuştur. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin medya sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın
vazgeçilmez enformasyon aracıdır. Medyanın hangi özelliklerinin onu bu konumda tuttuğunu
şu şekilde özetleyebiliriz (Davis, 2006: 242):
Medya bir bütün olarak enformasyonun temel kaynağıdır. Bilgi güç olduğu için elinde
büyük bir güç vardır.
• Medya, belgeseller, tartışma programları, demeçler ve politik reklamlarla günün
konularının tartışıldığı, açıklandığı modern zamanların kamusal alan platformunu
sunmaktadır.
• Medya çağdaş ahlak, değişen değerler, ve kültürel etkiler konusunda “neyin ne
olduğunu” söyleyerek bu sosyal gerçekle ilgili insanların, insanlar, yerler kurumlar ve
olaylar hakkında neler düşüneceklerini belirler
• Medya eğlendirici ve bilgilendirici olarak yansıtılan imajların iletimi için en uygun
sistemdir ve bu şekilde üne ve güzel bir yaşama açılan kapıdır.
• Medya normal olanı temsil ediyor. Buda ahlak gibi konularda büyük etki sahibi
olmasına sebep oluyor. İnsanlar kendi davranışlarını belirlemek için referans noktası
olarak medyanın onlara kabul edilebilir sunduklarını alıyorlar.
Günümüzde basın kavramı internetle birlikte farklılık göstermesine rağmen bir yandan
geleneksel kitle iletişim araçları içinde özellikle televizyonun internete karşı bir üstünlüğü
bulunmaktadır. Diğer yandan tüm kuruluşların medya ile ilişkilerinin temelini geleneksel kitle
iletişim araçları oluşturulur ve internet hala günümüzde bu temel ilişkinin uzantısı olmaktan
tam olarak kurtulamamıştır. Bu yüzden çalışma içerisinde internet medyası terimi özel olarak
kullanılmadığı durumlarda geleneksel kitle iletişim araçlarından bahsedilmektedir.
•

Halkla ilişkiler uzmanlarının, hedef gruplarına gerektiği gibi ve etkili bir biçimde ulaşabilmeleri
için değişik iletişim araçve tekniklerini koordineli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu
araçların sınıflandırması da değişik şekillerde yapılabilmektedir. Halkla ilişkiler araçlarını iki
gruba ayırmak mümkündür (Okay & okay, 2007: 20):

Şekil 3 Halkla İlişkiler araçları (Okay & Okay, 2007)

Medyanın konumu ve çalışma prensiplerine hakim olarak, halkla ilişkiler uygulamaları ve
medyayı nerde ve nasıl bir araya getirmemiz gerektiğini planlayabiliriz. Buna göre medya
özetle (Davis, 2006: 258):
•
•
•
•
•
•
•

Medyanın üç görevi vardır: bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek
Genel anlamıyla bilginin temel kaynağı olduğu ve bilgi güç demek olduğu için elinde
büyük bir güç vardır.
Medya, insanların buluştuğu, gündemdeki sorunları ve konuları tartıştığı modern bir
kamusal alandır
Kişisel dünya görüşleri için bir alt yapı, bir referans noktası sunmaktadır.
İmajların yansıtılması için doğru yerdir.
Halkla ilişkiler de, medyaya ücretsiz içerik sağlama yoluyla standartların ve değerlerin
aşılanması sürecinden sorumludur.
İnfo-reklam, ürün yerleştirme, advertorial’ler ve bunun gibi PR ürünü programlar
medya içinde kullanılmaktadır

Kullanım ve doyumlar teorisine göre medya 1) eğlence 2) ilginç şeyler bulmak 3)
oyalanmak 4) sosyal ilişkilerin yerine 5) kişilik ve değerlerin kontrolü için kullanılabilir.
• Kitle iletişimin temel öğeleri 1)iletilerin nasıl alındığı ve etkilerinin ne olduğu ‘)
gündem belirleme yoluyla iletileri ayıklaması ve değiştirmesi ve bu şekilde alıcıların
dünya görüşüne uydurması
• Medya iki boyutta çalışır: 1) sosyal değişimi sağlamak ve şimdiki durumu yansıtmak 2)
kültürün veya fikirlerin veya materyalist güç ve faktörlerin altını çizmek. Bu şekilde
medya ilişkileri stratejisi: 1) dar kapsamlı ya da geniş 2) iletişimin sosyal yönüyle ya da
teknik yönüyle ilgili olabilir.
Halkla ilişkiler çalışmalarında medya ilişkilerinde kullanılan materyaller (Erdoğan, 2006:343);
•

1. Doğrudan haber materyalleri; haber bilgi sayfaları, olay listeleri, cemaat faaliyetleri,
olayları vb. takvimi, mülakat notları, haber/basın bildirileri, kısa öyküler, aktüalite, vieo
B-roll, video haber bildirisi, fotoğraf ve açıklayıcı başlık, haber kiti
2. Dolaylı haber materyalleri: medya danışması, öykü fikri memosu, sorgu mektubu
3. Fikir materyalleri: pozisyon ifadesi, olasılık bildirgesi, yedek demeç, editöre mektup,
davetli yazı, fikir-yorum parçası
4. İnteraktif haber fırsatı: Mülakat, basın konferansı, stüdyo söyleşisi, uydu medya turu,
editoryal konferans
Basınla ilişkiler kuruluşların halkla ilişkiler etkinliklerinin bir parçası niteliğiyle ele alınıp
düzenlenmeli ve kuruluşun tanıtım amaçları, üstlenmek istediği kimlik, kullanacağı halkla
ilişkiler yöntem ve araçlarından bağımsız düşünülmemelidir. Bir kuruluşun halkla ilişkiler
etkinliklerinde düzenli bir biçimde yürütülen çalışma programının zamanlamasında ortalama
yüzde kırklık bir sürenin basınla ilişkilere ayrılması, zaten tanıtım açısından bu zorunlu çabanın
ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu ortaya koyar (Çamdereli, 2005: 111).
Kendi kuruluşunu doğal olarak iyi tanıyan bir halkla ilişkiler uzmanının, basınla iyi bir ilişki
kurabilmesi için, basını ve onun çalışma biçimini de iyi bilmesi gerekir. Daha açık bir anlatımla
yayın politikasını, yayın periyodiğini, tiraj durumunu, en son baskıya ya da yayına girdiği
zamanı, kullandığı basım/yayıncılık tekniğini, hitap ettiği ulusal ya da bölgesel yayın alanını,
hedef kitlesindeki okuyucu-izleyici profilini, dağıtım düzeneğini vb. bildiği bir basın
kuruluşuyla daha iyi bir ilişki kuracağı kesindir(Çamdereli, 2005: 112).
Halkla ilişkiler görevlilerinin basınla ilişki kurmaya çalışırken dikkat etmesi gereken hususlar
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 1998: 127 – 128):
•

•

Bir gazete muhabirine gerçek bilgiler en hızlı şekilde verilmelidir. Bu nedenle
muhabirlerin sorularına kesin, gerçekçi ve hızlı yanıt verilmeli, görüşme istekleri daima
kabul edilmeli ve gereği gibi değerlendirilmelidir.
Muhabirden istediği gerçek bilgileri saklamamak gerekir. Muhabir haberin kuruluşun
lehine olup olmadığıyla değil, gerçeklerle ilgilenir. Bu nedenle muhabirden bazı
gerçekleri açıklamaması ya da örtbas etmesi istenmemelidir.

Yayınlanmaya değer bulmadıkça, bir haber basın ya da yayın araçlarında yer
almayacaktır. Bu nedenle muhabirden uygun olmayan haberin yayınlanması ricasında
bulunmamak gerekir
• Basın bildirileri ile reklam birbirine karıştırılmamalıdır. Basın mensupları arasında
farklılık gözetmemeli, bazılarına diğerlerinden fazla ilgi gösterilmemelidir.
• Küçük matbaa hataları ve yanlışlar için şikayetçi olunmamalıdır.
• Bazı haberlerin yayınlanmaması ile basın mensuplarıyla ilişkiler kesilmemelidir.
• Basınla her türlü çalışma rahatlığı ve olanağı yaratılmalıdır
• İlişki kurulacak basın grubunu iyi seçmek gerekir
• Basınla ilişkilerde yer ve zamanı iyi seçmek gerekir
• Basına ilgi çekici haber vermek gerekir
• Basına önerilen haberlerin taklitten ve sıkıcı olmasından kaçınmak gerekir.
Görüntülü ve sözlü basın bağlamında değerlendirilen gerek radyo ve gerekse televizyon gibi
kitle iletişim araçları, yazılı basın kadar kalıcı ya da saklanabilir bir belge özelliği taşımasa da
haber iletisini en çabuk ve en hızlı biçimde iletmeleri bakımından son derece önemli iletişim
araçlarıdır. Radyo ve televizyonun izlenmesi yazılı basından daha zahmetsizdir, örneğin okuma
yazma bilmeyenler de rahatlıkla izleyebilmektedir. Dolayısıyla sözlü ve görüntülü basının
kitlelere ulaşabilme şansı yazılı basından birkaç adım ileridedir. Yalnız, onun ilettiği haberler,
gazete ve dergilerde olduğu gibi derinliğine işlenemez ve yayın süresi açısından 24 saatlik bir
sınırlamayla karşı karşıyadır. Konuya halkla ilişkiler açısından yaklaşacak olursak, halkla
ilişiler çalışmalarında yaşanan olgu ve süreç iletişim olgu ve sürecinin hemen hemen bütün
aşamalarına koşut olarak işleyen bir süreçtir. Bugün artık halkla ilişkilerde kullanılan klasik
yöntemlerle kitlesel iletişim konusunda kullanılan teknikler birbirine girmiş durumdadır.
Halkla ilişkilerde klasik yöntemlerle yetinilmemekte, yapılan çalışmaların çok daha geniş
kitlelere aktarılması istenmektedir. Düzenlenmiş bir toplantının kameralar henüz gelmedi diye
başlamaması bu isteğin basit bir göstergesidir (Çamdereli, 2005: 133).
•

Televizyon, ne film haline getirilmiş bir radyo yayını, ne de bir gazete sayfasıdır. Televizyon
enformasyonu, ağırlığını görsel bilgilerin iletilmesine vermek durumundadır. Bazen çok
sayıdaki enformasyon içeriğinin oldukça zor bir biçimde görüntüye dökülmesi yüzünden
kullanılacak malzeme veya bilgilerin, haberlerin seçimi radyo ve gazeteye göre daha farklı
şekilde olmaktadır. Televizyon gazetecisi için önemli olan radyo yayınlarını ve gazete
makalelerini görsel bir hale getirmek değil, televizyona uygun haberleri başka medyanın
sunamayacağı bir biçimde bilgiyle donatarak izleyicisine iletmektir (Okay & Okay, 2007. 147).
Radyoya halkla ilişkiler ve tanıtım açısından bakıldığında, çok çeşitli ama önemli olan
röportajlar, açık oturumlar gibi belgesel ve bilimsel nitelikteki programlara ağırlık verilmelidir.
Önemli günler, açılış törenleri, bir ürün ya da yeniliğin duyurulması için düzenlenen basın
toplantıları da yine radyoda haber olabilmek için yapılan etkinliklerdir. Radyonun özelliği
gereği, haber programlarında yer almak geniş bir kamuoyuna ulaşmakla eş anlamlıdır.
Kuruluşların toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiklerini gösteren kültür ve sanat

programlarının hazırlanması ya da bu tür programlara destek olunması gerekmektedir.
Radyoların yaşaması için gereksinim duydukları örneğin gençliğe, çocuklara, kadınlara yönelik
olarak hazırlanan bilgi verici, eğitici öğretici, eğlendirici, dinlendirici, vb. çeşitli programlara,
hedef kitlelere aktarılacak iletilerin programla ve kuruluşun amaçlarıyla örtüşmesi koşuluyla
katılınabilir ya da bu tür programlar bizzat halkla ilişkiler görevlilerince hazırlanabilir.
Hazırlanan programlar ya da iletilen haberler kitleleri yakından ilgilendiren bir öncelik
taşımalıdır (Çamdereli, 2005: 135).
Televizyon radyodan daha geniş izlenme oranına sahip ve günün belirli saatlerinde izlenme
oranlarında lider olan bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon bu özelliğinden dolayı halkla
ilişkiler uygulayıcılarının hedef kitlelerine ulaşmaları adına vazgeçilmez konumunu
sürdürmektedir. Televizyonda program sponsorluklarından kuruluşun yaptığı etkinliklerin
haber programlarında yer almasına kadar pek çok farklı faaliyet sürdürülebilir. Televizyon
toplumsal etkileşime ağırlık veren etkileme gücü yüksek bir iletişim aracıdır ve tüm televizyon
yayıncılığı bu sebeple halkla ilişkilercilerin uygulama alanı olabilmektedir.
Halkla ilişkiler için kullanılan yazılı materyaller çeşitli amaçlarla, mecralara göre farklılık
göstererek yazılabilmektedir. Örneğin (Erdoğan, 2006: 297);
Makaleleri fotoğraflar, grafikler, yazılar basılması için hazırlanıp sunma
Basılmaya hazır güncel haber hikayelerini gazetelere dağıtma ve/veya teklif etme
Medya için kamu hizmeti anonsları ve bildirileri üreterek medyaya
basılması/yayınlanması için sunma
• Yayın için video, haber bildirisi ve radyo haber bildirisi hazırlama
• Kendi medyanda veya kullanabileceğin medyada yayınlamak için kendi tanıtım
programını hazırlama
• Filmlerde ve tv şovlarında destek olarak kullanılacak ürünler üretme
Basınla ilişkileri yürüten halkla ilişkiler görevlisi, basının bilgi alma isteklerini yerine getirmek
için çalışma zamanının büyük kısmını basına yönelik olarak biçimlendirir; yüzyüze ilişkilerin
dışında onlara düzenli bir biçimde basın bültenleri, basın bildirileri gönderir, basın gezileri ve
basın toplantıları, basın konferansları düzenler. Bütün bu etkinlikler halkla ilişkiler uzmanının
basınla ilişkilerde üstlenmesi gereken yükümlülüklerdir (Çamdereli, 2005: 114).
•
•
•

6.2 Mesaj yazım hazırlığı sürecinde hedef kitle adaptasyonu
Hangi mecra için, hangi içerikte mesaj yazımı planlanıyorsa planlansın tüm mesaj yazım
sürecinde belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Diğer haftalarda da değineceğimiz bu
unsurları belli başlıklar halinde sıralamak, ileride detaylara inildiğinde anımsanması gereken
özet bir metin olarak aşağıda özetlenmiştir.
Spesifik bir okuyucu için aşağıda yer alan soruları cevaplandırırken, okuyucunun içinde
çalıştığı örgütsel kültür hakkında düşünmek gerekir. Her noktada okuyucunun reaksiyonu, onun
kişisel duyguları ve tercihleri tarafından etkilenmekle kalmaz, aynı zamanda örgütün

çevresindeki olaylar, politik ve ekonomik çevreden de etkilenir. Aşağıda yer alan sorular bu
perspektiften düşünülmeli, halkla ilişkiler biriminin hem iç hedef kitle hem de dış hedef kitle
için sürekli mesaj içeriği hazırladığını göz önünde bulundurarak, büyük pencereden aşağıdaki
hususları değerlendirmeliyiz (Kaya, 2003: 194 – 195):
a) Okuyucunun mesaja reaksiyonu ne olur?
a. Okuyucu mesajı yüksek ilgili görecek mi? Eğer okuyucu, mesajı kendi kariyeri
için önemli görürse, mesajı okuyacak ve harekete geçecektir. Eğer ilgisiz
görürse mesajı ihmal edecektir.
b. Konu satırında veya ilk paragrafta, bu mesajın önemli ya da ilgili olduğunun
gösterilmesi gerekir.
c. Mümkün olduğu kadar kolay hareket yaratılmalıdır
d. Harekete geçmek için realist bir bitiş önerilmelidir.
e. Mümkün olduğu kadar mesajın kısa tutulması gerekir
b) Gönderdiğiniz mesajda kullandığınız kelimeler okuyucunun reaksiyonunu nasıl
etkileyecek?
Okuyucunun sizinle, örgütünüzle veya üzerinde yazdığınız konuyla ilgili deneyimi, bu
yeni mesaja olan cevabını biçimlendirecektir. Sizin veya örgütünüz hakkında iyi
düşünen biri, mesajınızı memnuniyetle alacaktır. Olumsuz düşünceleri olanlar ise ne
söylediğiniz ve nasıl söylediğiniz üzerine çok çabuk hatalar bulacaktır. Örgütünüzün,
pozisyonunuzun veya şahsen sizin hakkınızda negatif duyguları olan bir okuyucuya
yazmak zorunda iseniz:
• Öğüt verici olmaktan, büyüklük taslamaktan, kabalıktan, düşmanca tavırdan
veya özensiz cümlelerden kaçınmalı
• Savunmacı etki yaratmak ve doğal eğilim içinde karşılık vermek için pozitif
vurgular yapılmalı
• Okuyucunun yararlanacağı ve faydayı vurgulayıcı bir mantık geliştirilmelidir.
Okuyucunun sahip olduğu bilgiyi olduğundan fazla abartmak kolaydır. Sizin kendi biriminiz
dışındaki insanlar, yaptığınız şeyi gerçekten bilmeyebilirler. Bir zamanlar sizin biriminizde
çalışan insanlar bile, günlük yönetim işleri içinde, spesifik detayları unutmuş olabilirler. Bu
amaçla yazdığımız konuda okuyucunun enformasyon bilgisini denetleyecek başlıkları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Kaya, 2003: 195 – 198):
a) Kullandığımız enformasyonun birazı okuyucu için yeni olduğu zaman:
a. Açık olmak için özel çaba sarf etmek zorundayız. Örnekler kullanılarak,
terimler açıklanarak, kavramlar tanımlanarak açıklık yaratılabilir.
b. Yeni enformasyon, okuyucunun bildiği eski enformasyona bağlanmalıdır.
c. İlgili bilgi yığını içinde enformasyonu dağıtmak için paragraf ve başlıklar
kullanmak gerekir

b)

c)

d)

e)

d. Okuyucumuz ile dokümanlarımızı test ederiz veya hedef dinleyicileri alt
kümelere ayırarak, hedef kitlenin yazdığımız şeyleri anlayıp anlamayacağını
veya kullanıp kullanamayacağını görebiliriz.
Okuyucunun bilgisi okumaya veya kişisel tecrübeye dayalı mı?
Kişisel gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz içinde doğrudan öğrendiğimiz şeyler,
kitaplardan veya dolaylı öğrendiklerimizden daha doğru ve gerçek görünür.
Diğer insanlar bizim tecrübemizi istisna veya rastlantı eseri görebilirler. Biz,
tecrübe ve gözlemlerimizi gelecekten beklentilerimiz için en iyi rehberlik
edecek şeyler olarak görebiliriz.
Eğer bir okuyucunun bir politika veya örgüt hakkındaki anlayışını değiştirmeye
çalışıyorsak:
a. Mesajımızda ilk olarak okuyucunun anlayışını tanıtmak zorundayız
b. Teori olarak örnekler verilmeli veya uzun dönem ve kısa dönem arasındaki farkı
vurgulamak için veya okuyucunun tecrübesinin evrensel olmadığını göstemek
için istatistikleri kullanmalıyız.
c. Değişen şartların yeni uyum ve davranış gerektirdiğini önermek yoluyla
okuyucunun değişik pozisyon almasına izin vermeliyiz.
Görüş noktamızı değerlendirmesi için konunun hangi yönlerinden okuyucunun
haberdar olması gerekir?
a. Bildiğiniz gibi veya hatırlayacağınız üzere, gibi önsöz enformasyonu
kullanarak, ne söylediğimizi okuyucunun bilmediğini önermekten kaçınmalıyız
b. Eski ve açık enformasyonu ikincil yan cümlecikler içine koymalıyız
c. Eğer temel veya hatırlatıcı enformasyon uzun ise uygun başlıklı ayrı bir bölüme
veya yazımızın veya kısa notumuzun ekine koymalıyız
Üstesinden gelmemiz gereken güçlükler
a. Okuyucu söylemek zorunda olduğumuz şeyin karşısında ise?
i. Bir anlaşma alanı veya okuyucu ile paylaştığımız ortak bir temel ile
mesajımıza başlamamız gerekir
ii. Belirli ve açık olmak için özel bir çaba göstermeliyiz. Tarafsız bir
okuyucu için açık olması gereken noktalar, omuzlarında ayrı bir yük
gibi, yanlış okunabilir ve yorumlanabilir.
iii. Kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmak için özel çaba göstermeliyiz
iv. Açıklamayı veya istemimizi mümkün olan en küçük bir alanla
sınırlamalıyız. Eğer daha sonra dağıtılacak mesajımızın bir parçası ise
onları erteleyebiliriz.
v. Mükemmel olmasa bile çözümümüzün mevcut en iyi çözüm olduğunu
göstermemiz gerekir.
b. Okuyucumuzun İstediğimizi yapması kolay olacak mı?
Herkes kendi zihinsel imajına, alışkanlıklara ve düşünceler demetine sahiptir.
Bir şey yapmanız veya onlara uymanız istenirse isteksiz olarak yaptığımız

değişimlerde ilk olarak imajımızı, tutum ve alışkanlıklarımızı değiştirmek için
ikna edilmek zorunluluğundayızdır.
c. İsteğimiz zaman tüketici karmaşıklık ve fiziksel veya psikolojik olarak zor
olduğu zaman
i. Mümkün olduğu kadar kolayca harekete geçirmek zorundayız. Bunun
için tepki verecekleri iletişim adreslerinin tüm yazışmalarda bulunması
gerekir
ii. Eylem, liste halinde maddeler haline getirilmelidir. Böylece okuyucu
tamamlandıkça, her bir aşamayı kontrol edecektir. İstediğimiz şeyin
okuyucunun inandığı şeyden ibaret olduğunu göstermeliyiz.
iii. Eylem tamamlandığında okuyucunun nasıl yararlanacağını göstermemiz
gerekir.
f) Pozitif yanların vurgulanması:
a. İyi haberi ilk paragrafa koymalı
b. Okuyucu faydalarını, ilk paragrafta temel iyi haberin ötesine geçerek
kıllanmalıyız
Bunun dışında mesaj, aynı tecrübeleri, ilgileri, hedefleri ve değerleri paylaşan tek bir okuyucu
ya da okuyucular tarafından okunacağı zaman: neleri paylaştığımızı hatırlatan parlak vegüçlü
anekdotları kullanmayı dikkate alabiliriz. Yazı stilimizin dostça ve informel olmasına çaba
gösterebiliriz. Okuyuculara, formel veya informel grup üyeliğini hatırlatan kapama ve
selamlama sözcüğü ya da cümleciği kullanabiliriz (Kaya, 2003: 198).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkilerde medya ilişkilerinin önemi ve medya iyi ilişkiler kurma
yöntemlerini öğrendik.

Uygulama
Yeni piyasaya sürülen bir cep telefonun özellikleriyle ilgili bir afiş gören Ayşe Hanım,
merakla afişe yaklaştı. Afişin ilk cümlesinde daha önce aşina olmadığı cep telefonunun teknik
özellikleriyle ilgili bazı kelimeler gördü. Afişten bir adım uzaklaştı ancak okumaya devam etti.
Teknik özelliklerin altında kullanıcı deneyimlerini içeren bir kısım gördü. Özet anlatılar ilgisini
çekti, okudu. Cep telefonu hakkında aklında birşeyler oluştu ve yoluna devam etti.

Uygulama soruları
1. Hazırlanan afiş metninin olumlu yönleri nelerdir tartışınız.
2. Ayşe hanımın okuduğu afiş metninin olumsuz yönleri hakkında bilgi veriniz.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi medyanın vazgeçilmez bir enformasyon aracı olmasının
sebeplerinden değildir?
a) Medya bir bütün olarak enformasyonun temel kaynağıdır. Bilgi güç olduğu için elinde
büyük bir güç vardır.
b) Medya, belgeseller, tartışma programları, demeçler ve politik reklamlarla günün
konularının tartışıldığı, açıklandığı modern zamanların kamusal alan platformunu
sunmaktadır.
c) Medya çağdaş ahlak, değişen değerler, ve kültürel etkiler konusunda “neyin ne
olduğunu” söyleyerek bu sosyal gerçekle ilgili insanların, insanlar, yerler kurumlar ve
olaylar hakkında neler düşüneceklerini belirler
d) Medya eğlendirici ve bilgilendirici olarak yansıtılan imajların iletimi için en uygun
sistemdir ve bu şekilde üne ve güzel bir yaşama açılan kapıdır.
e) Medya farklılıkları temsil eder. İnsanlar farklı olanlara özenerek kendi davranışlarını
değiştirmek ister.
2. Aşağıdaki program türlerinden hangisi medyanın kamusal alan olma özelliğini yansıtır?
a) Belgeseller,
b) Tartışma programları
c) Siyasi programlar
d) Diziler
e) Politik reklamlar
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi medyayı tanımlamamaktadır?
a) Genel anlamıyla bilginin temel kaynağı olduğu ve bilgi güç demek olduğu için elinde
büyük bir güç vardır.
b) Medya, insanların buluştuğu, gündemdeki sorunları ve konuları tartıştığı modern bir
kamusal alandır
c) Kişisel dünya görüşleri için bir alt yapı, bir referans noktası sunmaktadır.
d) İmajların yansıtılması için doğru yerdir.
e) Halkla ilişkiler sürecinde medyaya küçük ücretlerle içerik sağlama yoluyla
standartların ve değerlerin aşılanması sürecinden sorumludur.
4. Aşağıdakilerden hangisi PR ürünü programlar arasında yer almaz?
a) İnfo-reklam
b) Haberler
c) ürün yerleştirme
d) advertorial
e) Ürün tanıtımı
5. Aşağıdakilerden hangisi kullanımlar ve doyumlar teorisine göre medya aşağıdakilerden
hangisi için kullanılmamaktadır?

a) Eğlence
b) Sosyal ilişkilerin yerine
c) Kültürel gelişime amacıyla
d) Kişilik ve değerlerin kontrolü için
e) Oyalanmak için
6. Aşağıdakilerden hangisi belirlenebilecek medya stratejileri arasında sayılamaz?
a) Dar kapsamlı
b) İletişimin sosyal yönüyle
c) Geniş kapsamlı
d) Aşırıya kaçmayan
e) İletişimin teknik yönüyle
7. Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde kullanılan materyallerden değildir?
a) Doğrudan haber materyalleri
b) Dolaylı haber materyalleri
c) Fikir materyalleri
d) İnteraktif haber fırsatı
e) Eğlence içerikli materyaller
8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan haber materyalleri arasında sayılamaz?
a) Editöre mektup
b) Haber/basın bildirileri
c) Kısa öyküler
d) Video haber bildirisi
e) Haber kiti
9. Aşağıdakilerden hangisi interaktif haber fırsatları arasında sayılmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Mülakat,
Basın konferansı,
Stüdyo söyleşisi,
Sorgu mektubu
Editoryal konferans

10. Basınla iyi ilişkiler kurmak isteyen halkla ilişkiler uzmanları basına dair bazı özellikleri
bilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Yayın politikası
Yayın periyodiği
Basın mensuplarına alınabilecek hediyeler
Tiraj durumu
En son baskıya ya da yayına girdiği zaman

Yanıtlar: 1 – e , 2 – d , 3 – e , 4 – b, 5 – c , 6 – d, 7 – e , 8 – a , 9 –d , 10 – c

7 YAZILI BASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ MALZEMELER:
BASIN BÜLTENİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Basın bildirisi/bülteni

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının basınla ilişki kurmada en fazla kullandıkları yöntem
basın bültenleridir. Basın bültenlerinin sıklıkla kullanılmasının sebepleri nelerdir?
Açıklayınız
2. Basın bülteni hangi konular için yazılmaktadır?
3. Basın bülteni hangi sıklıkla yazılmalıdır?
4. Basın bültenlerinin konu ve yazım şekli bakımından en fazla birlikte anıldığı halkla
ilişkiler metni hangisidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Basın bildirisi/bülteni

Halkla ilişkiler yazarlığında
en önemli bilgilendirici
belgelerden olan basın
bildrisi hakkında fikir sahibi
olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının çalışılması,
güncel örneklerin
incelenmesi

Anahtar Kavramlar
Basın bildirisi

Giriş
İşletmelerden görev yapan halkla ilişkiler uzmanlarının yerel ve ulusal basınla çok iyi ilişkiler
kurmaları gerekir. Çok geniş bir kitleye seslenen basının işletme açısından önemi büyüktür.
Basında yer almasını beceren bir firma kendisini kamuoyuna tanıtmak için çok büyük bir
olanak yaratmış olur. Üstelik basın aracılığı ile böyle bir işlevin yerine getirilmesi duyuru ve
reklam gibi bir ücret karşılığı olmamakta, üretilen haber basının ilgisini çektiği takdirde hiçbir
ücret ödemeksizin gazete ve dergilerde firmanın tanıtımı yapılmaktadır. Unutmamak gerekir ki
duyuru ve reklama göre kamuoyundaki haber niteliğindeki mesajlar daha güvenilir ve daha
etkili sonuçlar doğurmaktadır ( Sabuncuoğlu, 1998:127).
Yazılı basının halkla ilişkilerle ilişkisi söz konusu olduğunda, kurum ve kuruluşların
kamuoyunu tanıma ve kendilerini tanıtma işlevinde onun üstlendiği rol akla gelir. Yazılı basın
bir yandan örgütlerin yönetimleri hakkında kamuoyuna bilgi verir, bilgi sağlarken, diğer yandan
kamuoyunun düşündüklerini açıklamayı da ihmal etmez. Buna karşılık örgütler, kamuoyunun
ilgilendirdiğini düşündükleri haberleri yazılı basına zorla benimsetmeye kalkmazlar. Böyle bir
yetkileri ve güçleri yoktur. Çünkü yazılı basın dünyanın pekçok ülkesinde büyük çoğunlukla
özel girişimin elindedir. Ve kar amacı ile çalışır (Çamdereli, 2005: 114)

7.1 Basın bildirisi/bülteni
Bilgi ve iletişim çağının hızlı haber akışı göz önünde tutulursa, bir basın kuruluşunda çalışan
muhabir ya da gazetecilerden kuşkusuz her habere yetişebilmelerini bekleyemeyiz. Kuruluşlar
bünyesinde bilişim bağlamında oluşturulan çeşitli servisler bu açığı kapatmaya yöneliktir.
Kuruluşlarda yapılandırılan basın büroları ya da halkla ilişkiler birimleri bu amaçla
hazırladıkları basın bültenlerini ilgili yayın kuruluşuna iletmektedirler (Çamdereli, 2005: 117).
Haber verme ve bilgilendirmeyle ilgili halkla ilişkiler faaliyetlerinden önde gelen ikisi basın
bildirisi ve haber mektubudur. Aşağıda basın bildirisine/bültenine bir örnek görülmektedir
(alıntı; Erdoğan, 2007: 319).
Kontak: Mustafa Kobak
Tel: 0 5XX XXX XX XX
HEMEN YAYINLANMAK İÇİN
HALKLA İLİŞKİLER CEMİYETİ
MAHMUT GEZER’İ YILIN ÜYESİ SEÇTİ
Ankara – 12 Şubat 2000 – Takım Şirketi (TŞ) Başkanı Mahmut Gezer,
“Halkla İlişkiler Cemiyeti Yılın Üyesi” olarak seçildi. Törenle ödülünü alan
Mahmut Gezer kabul konuşmasında cemiyete teşekkür etti.
Ödül 1981’den nu yana her yıl verilmektedir. Kazananlar halkla
ilişkilere yaptıkları katkılarına göre seçilmektedir.
Mahmut Gezer TŞ’de 15 yıldır hizmet vermektedir. Aynı zamanda,
cemiyetin kuruluşunda beri üyesidir. Mahmut Gezer yerel, ulusal ve uluslar
arası faaliyetleriyle halkla ilişkilerin Türkiye’de gelişmesine büyük
katkılarda bulunmuştur.
Mahmut Gezer, halkla ilişkiler alanında 5 özel projeye ve 50’den fazla
araştırma ve değerlendirmeye imza atmıştır. Kullandığı başarılı stratejiler
ve taktikler nedeniyle, Halkla İlişkilerde etik konusunda1999’da Avrupa
Birliği Meslekte Etik ödülünü de kazanmıştır.
Mesleğe üstün katkıları olanlara verilen Halkla ilişkiler Cemiyeti ödül
programı, ulusal ve uluslararası halkla ilişkiler firmaları ve Mr. Robert
Green tarafından desteklenmektedir.

Basın bülteni ya da bildirisinin basınla ilişkilerde önemli bir yeri vardır. Basın bülteninin bir
yandan gazetenin olaya ayıracağı sütun, öte yandan gazetenin hangi sayfasında yer alacağını
tahmin ederek hazırlanmasında büyük yarar vardır. Bir başka tanımla, basın bildirilerinin yapı,
içerik, biçim yönünden belirli formlara uyması gerekir. Basın bülteninin her paragrafı mümkün
olduğu kadar kendi başına haber niteliği taşımalıdır. Basın bülteninin açık ve kısa olması
gerekir. Anlaşılır olmasının hem gazeteci, hem de hedef kitle açısından önemi büyüktür. Basın
bülteninde olabildiğince anlaşılması güç terimlerden kaçınılmalı, ve gerektiğinde resim ve
dokümanlarla desteklenmelidir. Bunların çokluğu hem ilgiyi arttırır hem de gazetenin sayfa
düzenleme işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Ayrıca bildirinin zamanlamasına dikkat etmek
gerekir. Bu özelliklere sahip basın bülteni olumsuz yorumları da kendiliğinden önleyecektir
(Sabuncuoğlu, 1998: 129).
Basın bültenlerinin işleri doğrultusunda, basının haber kaynağı olarak yaklaştığı kuruluşların
çeşitli yönetsel etkinliklerini kolaylıkla izlemesi, haber değeri taşıyan olay ya da olaylar
hakkında kısa yoldan bilgi alabilmesi ve onlara sayfalarında yer vermesi sağlanabilir. Haber
değeri son derece göreceli bir kavramdır. Örneğin bir sanayi kuruluşu için basının ilgi gösterdiği
haber konuları şöyle sıralanabilir (Çamdereli, 2005: 118):
• İmzalanmış, yürürlükte ya da sona ermiş sözleşmeler
• İç ve dış pazarlarla sipariş bağlantıları
• Yeni lisans anlaşmaları
• Bayi toplantıları
• Teknik buluşlar, yeni gelişmeler
• Yeni ürün ya da ürünler
• Toplantılar
• Üst düzey yönetim kademelerindeki değişiklikler
• Sergiler, yarışmalar
• Sendika ilişkileri, toplu sözleşmeler
• Yönetici – iş gören ilişkileri
Aşağıda basın bildirilerinin/bültenlerinin kullanılabilirlikleri, bildiriler etrafındaki genel
sorunlar, basın bildirisi yazımında göz önünde bulundurulması gerekenler, basın bildirisinin
formatı, basın bildirisiyle ilgili içerik ve anahtar görüşler, yazma stili, bildirinin dağıtımı ve
bildirinin basılmasını sağlayacak önemli noktalarla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Özet
niteliğindeki bu bilgiler, basın bildirisi yazma ve yayınlanma sürecinin temelini oluşturmaktadır
(Erdoğan, 2006: 320 – 323):
Bildiriler nasıl kullanılabilir:
•
•

Olduğu gibi: genellikle bunlar tartışmalı olmayan haberlerdir.
Haber yazarı tarafından enformasyon kaynağı olarak: Bu durumda haber yazarı
bildiriden olguları, olayları, bilgileri, alıntıları, arka plan bilgilerini kullanabilir.

• Bir mülakat için temel olarak ele alabilir.
Genel sorunlar:
Editör basın sizi sevmeyebilir, haberi uygun bulmayabilir, haberin uygunluk ölçüsü
bireysel çıkar olabilir.
• Editörün haber olarak ilgisini çekmeyebilir.
• Çok fazla kelimelerle dolu, yanlış odaklanma sonucu ilgi çekmeyebilir
• Kayıp enformasyon yani temel sorunu sunmakta başarısız olabilir.
• Reklama kaçan kendini öveme söz konusu olabilir
• Güçlü bir açıdan yoksun olabilir
Göz önünde bulundurulacak faktörler
•

• Medyada takip etmek için hazırlanmalı
• Birden fazla medya için hazırlanmalı
• Farklı haber değerindeki şeyler olmalı
• Editörün çekinceyle bildiriye yaklaşacağı göz ardı edilmemeli
Formatı:
• Haber hangi stilde yazılıyorsa ona göre yazılmalı
• A4 kağıdına iki satır aralığı ile ve tek yüze yazılmalıdır
• Gönderen adresi sağ üst köşede bulunmalıdır
• Sayfa kenarlarından en az 2,5 santim girilmelidir
• Paragraflar sayfalara bölünmemelidir
• İçeriğin tümü zorunlu kalmadıkça bir sayfayı geçmemelidir.
• Eğer bir sayfadan fazlaysa sayfa altında belirtilmelidir.
Dahil edilecek önemli bilgiler
• İrtibat ismi ve telefon numarası
• Nezaman yayınlanacağı
• Başlık
• Son kullanım Tarihi (ihtiyari)
• Tarih
İçerik ve anahtar görüşler
•
•
•
•
•

Ana metindeki belirtilenler önem sırasına göre hazırlanır. Buna tersine döndürülmüş
piramit formtı denir: haber en önemli enformasyondan başlanılarak sıralanır
Haberde kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl sorularına en fazla beş satır içinde
cevap verilmelidir. Virgülle ayrılmış uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.
Organizasyonun standart tanıtımını yapma unutulmamalıdır
Diğer pozitif noktalar eklenmelidir.
Çok iddiali sözlerden kaçınılmalıdır.

Fikirler ve öznel görüşler için alıntı kullanılmalıdır, eylemlerin mantığı açıklanmalı,
temize çıkaran klişelerden kaçınılmalıdır.
• Teknik dilden, klişelerden, süslü sözlerden ve abartılardan kaçınılmalıdır. En iyi, en
ileri, en güzel, mucizeler yaratan, eşsiz gibi sözcükler gerçekte de öyleyle kullanılmalı,
aksi takdirde kullanılmamalıdır.
• Karşıt enformasyonu gömme atlama veya dahil etmemeden kaçınmak gerekir. Medyada
ve hedefte güvensizlik yaratır. Karşıt enformasyonu verme organizasyonun
güvenirliliğini ve inanırlılığını arttırır.
Yazma stili
•

• Açık, somut, anlaşılır dille yazılmalıdır
• Özlü olmalıdır
• Cümleler kısa olmalı 15 kelimeyi geçmemelidir.
• Paragraflar 30 kelimeyi ya da dört satırı geçmemelidir.
• Haber stilinde yazılmalıdır
• Okuyucu için yazılmalıdır. İşveren ya da müşteri için değil
• Dil kullanımına ve kurallarına dikkat edilmelidir.
• Temiz ve derli toplu bir nüsha hazırlanmalıdır
Bildirinin dağıtımı
Vaktinde dağıtılmalı
Belirlenmiş, doğru kişiye, kullanma olasılığı olan kişilere gönderilmeli
Dağıtım elle, faksla, mektupla ya da e-posta ile yapılabilmektedir. Gazetecinin tercihi
öğrenilmelidir
• Yerel basın ihmal edilmemelidir
Bildirinin basılmasını sağlama
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Medya ve izleyici için haber önemli olmalıdır
Bildirinin gizli reklam değil, haber olması gerekmektedir.
Bir şekilde medya ve izleyici ilişki kurabilmelidir
Kısa ve konular yalın bir şekilde aktarılmalıdır
Editörün istediği bilginin verildiğine dikkat edilmelidir.
Şunlardan biri ya da birkaçı mutlaka olmalıdır: çatışma, etki, ilişki, önem, güncellik, o
sırada gündemde olan, gündeme her zaman alınan, olağan dışı olan

Gültekin (2006: 180 – 184) haber bülteninde haber başlığı, haberin giriş ve gelişme kısmının
nasıl olması gerektiğini örnekler üzerinden şu şekilde açıklamaktadır:
İlgi çekici haber başlığı;
•

Haber başlığının ilgi çekici olması kaygısıyla konuyla ilgisi kesintiye uğratılmamalıdır

Haber başlığı kısa ve akılda kalıcı olmalıdır.
Haber başlığı bir olayın fotoğraf makinesiyle çekilip bir kareye resmedilmesi gibi,
habere konu olan olayı resmetmeli ve haberin sloganı olarak görülmelidir.
• Haber başlığında kurumun adı ya da yöneticinin isminin geçirilmesine özen
gösterilmelidir.
• Haber başlığının, hazırlayan kurumun yapısı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.
Her nekadar yaratıcı bir haber başlığı hazırlamak temel amaç olsa da, bir özel sektör
kuruluşu, bir meslek odası ya da bir kamu kuruluşunun hazırlayacağı haber başlığı
arasında farkvardır.
• Haber başlığı anlaşılır olmalıdır. Okuyucu birkez daha haber başlığını okumak için
habere dönmemelidir. Haberin ana fikrini, ilgi çekici olduğu kadar karmaşık olmayan
net bir şekilde vermek de önemlidir.
Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse; Ege Üniversitesi İletişim fakültesi tarafından
düzenlenecek “Türkiye’nin tanıtımında Eurovision şarkı yarışmasının rolü “ konulu panel için
“Eurovision’a Akademik Bakış” başlığını ele alalım. Bu haber başlığı düzenlenen etkinlikle
uyumlu bir haber başlığıdır. Konsepte uygundur. Fakat başlıkta en büyük eksiklik düzenlenecek
kurumun yer almamasıdır. Doğru olarak belirtilen bu konsept daha ilgi çekici hale getirilebilir.
Euravision ve akademik bakış arasındaki ilgi haberin okunurluluk katsayısını arttırır. Başka bir
ifade ile doğru ilgi noktası yakalanmıştır. Bu başlık yerine “ Ege Üniversitesi’nden
Eurovision’a Akademik Öneriler” şeklinde olması haber başlığını daha da okunur kılar. Bir
haber başlığı hazırlamak bir ürün ya da marka için slogan hazırlanmasına benzer. Sloganın
markayı en iyi şekilde temsil edecek bir özellik taşıması gerektiği gibi, haber bir ürün olarak
değerlendirildiğinde haber başlığı, haberin vitrine çıkan ve satışını gerçekleştiren bölümüdür.
•
•

Gültekin (2006) haberin giriş kısmına ise şu örneği vermektedir; Bir belediyenin, yeni bir
kardeş şehir protokolüle imza attığı haberinin bir basın bülteniyle kamuoyuna duyurulmasında,
haberin girişinde “vurucu tema”nın belirlenmesi gerekir. Kardeş şehrin Avrupa Birliği’ne aday
bir ülkenin, örneğin Hırvatistan’ın bir şehri olması durumunda bültenin giriş kısmı için en
çarpıcı nokta “aday ülkeler arasında ilk kentsel işbirliğidir” Kamuoyunda Avrupa Birliği’ne
aday olan ülkelerin dayanışması ile ilgili bir gündem henüz oluşmamıştır. Haber bu eksende
yapılandırılır ve haberi farklı kılmak için “ilk defa” tabiri kullanılır. “ilk kez”, “Türkiye’de ilk
defa” gibi ilk olma üzerine kurulu tabirler, haberin girişini farklı kılar. Haberin giriş kısmı, aynı
zamanda haber düzlemidir. Yani haberin içinde hareket edeceği hareket edeceği sınırları
belirler. Haberin içeriğinin, haberin giriş kısmında oluşan haber düzlemi çerçevesinde
şekillenmesi gerekir. Bu konuda başka birkaç örnek vermek gerekirse,
“…………….. Büyükşehir Belediyesi 25. Kardeş şehrine merhaba diyor. Önümüzdeki hafta
imzalanacak protokolle buişbirliğini resmileştirecek…….Belediyesi, Hırvatistan’ın Split
kentiyle kardeş şehir antlaşması yaparak, Avrupa’da ilk defa iki aday ülke arasında kentsel iş
birliğine imza atıyor…………” şeklindeki haber girişi haber konseptine uygundur.

İstanbul Ticaret Odası’nın üyelerine dönük bir Japonca kursu eğitimi vermesi ile ilgili bir basın
bülteni için hazırlanan haber girişinin:
“İstanbul Ticaret Odası, Japon yatırımcılara “Koniçiva” diyor. Ticaret odası, Türkiye’de ilk kez
bir oda bğnyesinde Japonca kursları açarak, bu ülkeye dönük ticari atak öncesi, kültürel atağa
imza atıyor. Önümüzdeki ay başlayacak kursa oda üyelerinden beklenenin üzerinde talep
gerçekleşti” şeklinde olması ilgi noktası oluşturur.
Bir kuruluşun, 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla , bir karikatür yarışması açması ile ilgili
hazırlanackbir basın bülteninin haber girişinin şu şekilde olması önerilir “…………….Holding
Kuruluşunun 40. Yılı için karikatürü tercih etti. ………Holding Türk-Yunan dostluğuna katkı
amacıyla Yunanlı karikatüristlere de açtığı karikatür yarışmasının ana temasını “barış içinde
yaşamak” kavramına ayırdı…….. Yunanistan’dan rekor düzeyde başvuru alan holding başkanı
Yunan Televizyonu Birinci Kanalına yarışmayla ilgili telefonla katıldı”
Haber başlığı ve haberin giriş kısmından sonra haberle ilgili ayrıntıların verildiği gelişme kısmı
yer alır. Haberin gelişim kısmı stratejik kısımdır ve haber dilindeki ifadelerin en çok kullanıldığı
bölümdür. Olayın nerede nezaman, nasıl niçin, neden ve kim tarafından gerçekleştiğini
özetleyen “5N1K” kuralının yapılandığı ve habere dair akla takılacak tüm ayrıntıların verildiği
bölüm haberin gelişim kısmıdır. Kurum tarafından çeşitli açıklamaların ve bilgilendirmelerin
yapıldığı haber gelişim kısmında kuruma dair açıklamaların; -belirtildi – bildirildi –ifade edildi
–kaydedildi –dile getirildi –açıklandı –vurgulandı –altı çizildi yüklemleriyle verilmesi
uygundur. Yukarıdaki örnekte başlık ve giriş kısmı oluşturulan basın bülteninin gelişim kısmı
şu şekilde olabilir (Gültekin, 2006):
“ Büyükşehir Belediyesi kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi…. Yapılan açıklamada, 25.
Kardeş şehrin Hırvatistan’ın Split kenti olduğu ve protokolün 21 Haziran 2006 Çarşamba günü
imzalanacağı kaydedildi. Belediye yetkilileri, iki belediye başkanının Split belediye sarayında
gerçekleşecek imza töreninde bir araya geleceği ve protokolün karşılıklı iki şehir arasındaki
işbirliğini en üst düzeye taşıyacak şekilde hazırlandığını bildirdi. Büyükşehir Belediye
Başkanı….”Bu işbirliğinin çok ayrı bir anlamı var. İki şehir aynı zamanda Avrupa Birliği’ne
aday iki ülkenin iki önemli şehri. Protokolde, aday ülke dayanışmasını gerçekleştirecek bir
maddeye de yer vererek bir ilke imza attık diyerek. Konunun önemini vurguladı.”
Görüldüğü gibi, haberin gelişim kısmında, haberin ayrıntıları, olayın amacı, aktörleri, zamanı
ve önemi vurgulanır. Haberin stratejik bölümü bu noktada belirir. Belediye’nin kardeş anlayışı,
hazırlanacak protokol, imza töreninin zamanı ve nerede olacağı, Avrupa Birliği ile
bağdaştırılarak olaya yüklenen anlam, haberde ifadesini bulmuştur. Basın bülteninde gelişim
kısmı okunduğunda, kişi bir gazete haberi okuduğu izlenimine kapılmalıdır. Kullanılan dil
temel çatıyı oluşturur. Haberin gelişim ve sonuç kısmında yetkili ağızlardan açıklamalara yer
verilir (Gültekin, 2006: 184).

İletişim kanallarına göre basın bültenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Onat, 2014:
65 -67):
a. Radyo haber bültenleri: Radyoda kullanılmak üzere özel olarak hazırlanırlar. Haberi okuyan
kişi için kolay okunması ve dinleyen içinde kolay anlaşılması önem taşır. Rodyoda verilen
mesajlar çok kısa sürede duyulur ve ardından unutulur; dinleyicilerin sadece bir kez dinleme
şansı bulunur. Radyo haberlerinin her biri genelde en çok 60 saniye uzunluğundadır, bu da 5 7 satırlık uzunluğa denk gelmektedir. Kısa aktif cümleler yazılmalı, cümleler 10 kelimeyi
geçmemelidir. Okunması zor kelimeler okunacaksa, okunma şekli parantez içinde verilmelidir.
5 N 1 K sorularını cevaplayacak tarzda yazılmalıdır.
b. video haber bültenleri: Kurumsal haberlerin görüntülü ve sesli hali olan video haber
bültenleri televizyonda ve internet haber sitelerinde dururulması, video paylaşım sitelerinde yer
alması için kullanılmaktadır. Türkiye’de kullanılması çok yaygın olmasa da özel etkinliklerde,
belli bir sürecin veya olayın anlatılmasında video haber bültenlerinden yararlanılır. Video
paylaşım sitelerinde ve eğitim amaçlı web sitelerinde kurumlar tarafından belli konuları
anlatmak, ürün kullanımlarını arızaların giderilmesini tarif etmek, hedef kitlede yer alan
grupların ilgisini çekecek konularda bilgi vermek amacıyla kullanılır. Kurumsal iletişim
mesajlarını içeren videoların yapımından önce videonun amacı, hedef kitlesi, verilmek istenen
mesajlar belirlenmeli, bu bildilerin doğrultusunda prodüksiyonu yapacak ajans ve kişilerle
birlikte senaryo hazırlanmalıdır. Prodüksiyon aşaması bittikten sonra yayım öncesinde tıpkı
reklam filmleri gibi ön testten geçirilmeli, izleyicilere itici gelen yönleri, anlaşılmayan mesajları
tekrar değerlendirilmelidir. Videonun başında ve sonunda geri bildirim sağlayacak web
sitesinin adresi bulunmalıdır.
c. online basın bültenleri: Basın bültenlerinin yayınlanma yeri sadece basın odaları değildir,
aynı zamanda sosyal medya ortamlarıdır. Günümüzde kuruluşlar yaptıkları duyuruları Twitter
hesaplarında 140 karakterle linkler göndererek anlatırken, Facebook sayfalarına açtıkları notlar
kısımlarında ve kurumsal bloglarında duyurmaktadırlar. Buda tam olarak eş zamanlı bir
bütünleşmeyi gerektirmektedir.

Halkla ilişkilerde metin yazarlığı sürecine üzerinde en çok durulan basın bültenlerinin gereken
ilgiyi ve geri bildirimi sağlayabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları kısaca özetlemek
gerekirse;
•
•
•

Basın bülteni metni haber yazım kuralları içinde yazılmalı; metin içinde ne-neredenasıl-niçin-ne zaman-kim sorularının yanıtları bulunmalıdır
Haber bülteninde yer alan haber ya da haberler, eksik olmamalı, tam olarak bulunmalıdır
Hazırlanan bültende tarih, adres, telefon, faks, firma adı ve gerektiğinde ayrıntılı bilgi
alınabilecek kişi ya da kişilerin adları yazılmalıdır.

•
•
•
•

Yazı ve yazım kurallarına uyulmalıdır
Haber kapsamında gerekiyorsa fotoğraf, resim, çizim gibi dokümanlar eklenmelidir.
Basın bültenlerine, haberi yazacak gazetecinin ekleyip çıkartmak istediği konular
olabileceği düşüncesiyle, iki satır ara ile yazılmalıdır.
Basın bültenleri, her yayın organına ayrıcalık gözetmeksizin, doğru gün ve saatlerde,
ilgili kuruluşun görevlilerince hazırlanmalıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde basın bildirilerinin yazım amacını ve en uygun yazım şeklini
özetle öğrendik.

Uygulamalar

Uygulama Soruları
1. Yanda gördüğünüz basın bültenini içerik olarak inceleyiniz.
2. Yanda gördüğünüz basın bültenini biçim yönünden inceleyiniz.

3.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi basın bülteninin bölümleri arasında sayılamaz?
a) Başlık
b) İletişim kurulacak kişinin adı ve telefon numarası
c) Yayınlanılması istenilen zaman
d) Bülten içeriği
e) Özet kısmı
2. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirisi/bülteni için söylenemez?
a) Basın bülteninin her paragrafı mümkün olduğu kadar kendi başına haber niteliği
taşımalıdır.
b) Basın bülteninin açık ve kısa olması gerekir.
c) Basın bülteninde olabildiğince anlaşılması güç terimlerden kaçınılmalıdır
d) Mutlaka resim ve dokümanlarla desteklenmelidir
e) Yandan gazetenin hangi sayfasında yer alacağını tahmin ederek hazırlanmasında
büyük yarar vardır
3. Yayınlanabilmesi için basın bülteninin haber değeri taşıması çok önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi kuruluşu için basının ilgi gösterdii haber kaynakları
arasında sayılamaz?
a) İç ve dış pazarlarla sipariş bağlantıları
b) Yeni lisans anlaşmaları
c) Yöneticilerin yaz dönemi planları
d) Bayi toplantıları
e) Teknik buluşlar, yeni gelişmeler
4. Aşağıdakilerden hangisi basın bülteninin kullanılma şekilleri arasında sıralanamaz?
a) Olduğu gibi
b) Rakip firmaların haberlerinde karşıt görüş olarak
c) Arka plan bilgisi olarak
d) Bir mülakat için temel olarak
e) Haber yazarı tarafından enformasyon kaynağı olarak
5. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirisinin yayınlanmasındaki genel sorunlar arasında
sayılamaz?
a) Rakip firmaların talebi sonucu bildiri yayınlanmayabilir
b) Çok fazla kelimelerle dolu, yanlış odaklanma sonucu ilgi çekmeyebilir,
c) Reklama kaçan kendini öveme söz konusu olabilir
d) Kayıp enformasyon yani temel sorunu sunmakta başarısız olabilir.
e) Editör haberi uygun bulmayabilir
6. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirilerinin yazım formatı arasında sayılamaz?

a) A4 kağıdına iki satır aralığı ile ve tek yüze yazılmalıdır
b) Gönderen adresi sağ üst köşede bulunmalıdır
c) En az üç sayfa yazılmalıdır.
d) Sayfa kenarlarından en az 2,5 santim girilmelidir
e) Paragraflar sayfalara bölünmemelidir
7. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirisinin yazılması gereken ters piramit formatını
açıklamaktadır?
a) En uzun cümleler başta kullanılır, daha sonra kısa cümlelerle konu özetlenir
b) Haber en önemli enformasyondan başlanılarak sıralanır
c) En hayati konulardan başta söz edilir, sonra iyi dileklerle bildiri sonlandırılır
d) Farklı konulardan bahsedilir, son kısımda asıl konu özetlenir
e) Ters piramit formatında herşey tersten anlatılmaya çalışılır
8. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirilerinde dil kullanımı için söylenemez?
a) Teknik dilden kaçınmak gerekir
b) Klişe cümleler kullanılmamalıdır
c) Abartılı sözcükler kullanılmamalıdır
d) Gerektiğinde karşıt enformasyona da yer verilmelidir.
e) Çok iddialı bir giriş yapılmalıdır
9. Aşağıdakilerden hangisi basın bültenlerinin yazma stilleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Cümleler kısa olmalı 15 kelimeyi geçmemelidir.
Paragraflar 30 kelimeyi ya da dört satırı geçmemelidir.
Hikaye stilinde yazılmalıdır
Okuyucu için yazılmalıdır. İşveren ya da müşteri için değil
Dil kullanımına ve kurallarına dikkat edilmelidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi basın bildirisinin dağıtımıyla iligli dikkat edilmesi gerekenler
arasında yer almaz?
a) Vaktinde dağıtılmalı
b) Belirlenmiş, doğru kişiye, kullanma olasılığı olan kişilere gönderilmeli
c) Dağıtım elle, faksla, mektupla ya da e-posta ile yapılabilmektedir. Gazetecinin tercihi
öğrenilmelidir
d) Dağıtım için en uygun yol e-postadır
e) Yerel basın ihmal edilmemelidir
Yanıtlar: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 –b , 5 – a, 6 –c , 7 –b , 8 –e , 9 –c , 10 – d

8 YAZILI BASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ MALZEMELER:
BASIN DOSYASI, HABER MEKTUBU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Basın dosyası
Haber mektubu

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Basın bülteni dışında yazılı basın için ne tür metinler yazılmaktadır?
2. Basın bülteni ve basın dosyası arasındaki fark nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Basın dosyası

Basın dosyası hakkında bilgi
sahibi olmak
Haber Mektubu hakkında
bilgi sahibi olmak

Haber mektubu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyu detaylı okuyarak ve
örnek olay incelemeleriyle
Konuyu detaylı okuyarak ve
örnek olay incelemeleriyle

Anahtar Kavramlar
Basın dosyası
Haber mektubu

Giriş

Yazılı basınla ilişkilerde basın bülteninden sonra ilk akla gelen uygulamalardan biri basın
dosyasıdır. Basın dosyaları bültenlerden daha geniş kapsamlıdır, böylelikle muhataplarına daha
fazla bilgi verme olanağı bulur. Haber mektupları ise kurumiçi ya da kurumdışı hedef kitleyi
periyodik olarak hazırlanan enformasyon kaynaklarıdır.

8.1 Basın Dosyası
Halkla ilişkilerin basınla ilişkilerinde basın bültenlerinden çok daha ayrıntılı bilgi taşıyan basın
dosyalarının iletilerin aktarılmasında önemli bir yeri ve desteği vardır. Bir basın dosyası olayları
derinliğine ele aldığından uzunca bir konuşma değerindedir. Gazeteciye konu hakkında az
zamanda tümükapsayıcı bir bilgilenme olanağı sunar. Basın dosyaları basınla ilişkilerde
kullanılan diğer iletişim araçları gibi yeni ve ilginç olanı verdiği sürece kabul görür. Özellikle
basın toplantıları, basın gezileri, hatta basın yemekleri için tamamlayıcı bir unsurdur. Haberin
ya da olayın belli yönlerini ortaya çıkararak, etkinlik sırasında ele alınan konuları
birleştirici/bütünleştirici bir rol oynar (Çamdereli, 2005: 123).
Bir basın dosyasının kolay anlaşılır, açık, çekici, özgün ve etkili olabilmesi için hazırlanış, ve
sunuş biçimine özen gösterilmesi gerekir. Bunun için herşeyden önce üzerinde kuruluşun adı,
logosu ve işlenecek konun başlığı bulunan sade bir kapak tasarlanmalıdır. İç sayfaların
yazımında yine gazetecilik ölçütleri kullanılmalı ve açık bir sunuş, tutarlı bir kurgulamaya,
yerinde aşamalandırmaya, anlatımda özü vermeye dikkat edilmelidir. Bir olumlama ya da soru
içeren yerinde düşünülmüş kısa bir başlık dosyasının yazgısını son derece etkiler, dosyayı
okutabilir (Çamdereli, 2005: 123).
Basın dosyası bağlamında ve Medya ile ilişkiler ve medyada metin yazımı kapsamında ele
alınması gereken bir başlık da basın toplantısıdır. Basın toplantısı halkla ilişkiler uzmanlarının
önemli görevleri arasındadır. Basın toplantısı kamuoyunu etkilemede ve kitle iletişim araçlarına
haber ulaştırmada önemli bir araç olduğu gibi düzenleyen örgüte saygınlık da kazandırabilir.
Basın toplantılarını birçok biçimde düzenleme olanağı vardır. Bu sorulu yanıtlı bir yuvarlak
masa toplantısı olabileceği gibi, yeni bir ürünün, bir araştırma sonucunun veya yıllık
faaliyetlerin açıklanması, bir fabrikanın ziyaret edilmesi ve katılanların ağırlanması biçiminde
de olabilir (Sabuncuoğlu, 1998: 130).
Basın toplantıları, düşünce alışverişi bağlamında sorulacak sorular ve alınacak yanıtlar bir
iletişim ortamı doğurması bakımından da özel bir önem taşır. Bu türden bir halkla ilişkiler
etkinliği, basınla sürdürülen güvenli ilişkileri daha da sıcak bir havaya yönelteceğinden gerek
hazırlık gerekse gerçekleştirme aşamasında bir takım ilkelere uymak zorunluluğunu ortaya
çıkarır. Bu aşamalar özetle şöyle sıralanabilir (Çamdereli, 2005: 125):
•

•
•
•
•

Basın toplantısının yapılacağı zamanın elverişli ve uygun olmasına dikkat edilir. Basın
görevlilerinin katılımı açısından saptanan gün ve satte önemli sayılabilecek başka
etkinliklerle çakışmamasına özen gösterilmelidir.
Basın toplantısının yapılacağı yer seçilirken, ulaşım güçlüğü içermeyen merkezi bir
konu yeğlenir
Rapor, grafik vb. bilgi ve belgeleri içeren bir basın dosyası önceden hazırlanır ve
katılanların etkinliği kolaylıkla izlemesi için toplantı başlamadan önce dağıtılır
Basın görevlilerinin görüntü ve ses alma gereksinimleri karşılanır
Basına en az bir hafta öncesinden yapılan davetin yeri ve saati, basın toplantısından bir
iki gün önce telefonla yeniden anımsatılır

•

•
•

Toplantı zamanında başlayıp zamanında bitirilir, çok uzun tutulmaz; soru ve yanıtları
da kapsayan en az iki saatlik bir süre düşünülür ve bu süre kesinlikle aşılmamaya
çalışılır
Basın toplantısını izleyen günlerde basında yer alan yazı ve haberler dolayısıyla,
gazeteciler aranır ve kendilerine teşekkür edilir
Toplantı sonrasında isteyen basın görevlilerine toplantıya ilişkin ayrıntılı dokümanlar
gönderilir.

Basın dosyalarının kullanıldığı bir başka halkla ilişkiler etkinliği de basın gezileridir. Basın
gezileri bir işletmeye ya da bir fabrikaya olabileceği gibi, geçerli bir nedeni olan bir sergiyeya
da bir açılışa da yapılabilir. Böylece kuruluşun gerçekleştirdiği yeni gelişmeler ya da üretim
biçimi, nesnel olarak anında ve yeniden gözlemlenecektir. Basın görevlileri yönetici ya da
yetkililerle de tanışarak, gezinin amacı doğrultusunda kuruluş hakkında daha çok bilgilenme
olanağı bulurlar. Gezi programını bir basın dosyasıyla bütünlemek, kuruluşun bütün yönleriyle
tanınması açısından önemli bir girişimdir (Çamdereli, 2005: 127).

8.2 Haber Mektubu
Haber mektubu şirket içi ya da şirket dışı hedef kitleyi hedef alarak, haftalık, aylık ya da birkaç
aylık periyotlarda hazırlanabilen, enformasyon sağlayan basılı raporlardır. İç hedef kitle için
hazırlanan haber mektupları alandaki akım/moda, yakındaki olaylar, hatırlatmalar, personel
değişiklikleri, politikalar, başarılar ve ödüller gibi bilgileri içerir. Amaç çalışanlara şirket
hakkında bilgi vermek ve bizlik kimliğinin oluşturulmasına çalışmaktır. Dış hedef kitle için
hazırlanan haber mektupları, yeni programlar, organizasyonu etkileyen siyasal ve diğer olgular
ve yönelimler, öyküler, personel değişiklikleri gibi konuları içerir. İç ya da dış hedef kitle için
hazırlanmış olsun haber mektupları ürünü ve hizmetleri hakkında güncel haberleri ve bilgileri
vermekte oldukça faydalıdır. İstatistiksel ve diğer önemli bilgileri içerdiği için arşivlenme
ihtimali yüksektir. Haber mektupları iç hedef kitle için şirket içi toplanma mekanlarına
yerleştirilebilir. <dış hedef kitle için e-mail ya da normal mektupla gönderilebilir. Hatta web
sayfası düzenlenerek, elektronik haber mektubu oluşturulup internete konabilir (Erdoğan, 2006:
324).
Haber mektubu için öneriler (Erdoğan, 2006: 325):
•

•
•
•
•

İçerik organizasyonla ilgili olacak ve organizasyonun tanıtımını yapacaktır ancak bunun
ilgi çekici bir şekilde sunulması gerekir. Haberler dışında karikatür, bulmaca …
yerleştirilebilir. İçerikte okuyucu/tüketici/çalışanlarla ilgili profiller, olay/olgu inceleme
sonuçları, trend makaleleri zenginlik katacaktır.
Mektubun tasarımının çekici olması gerekir. Kalabalık olmamalı; en az iki sütun formatı
kullanılmalı ve grafik ve foto yer almalıdır.
İki renk kullanmak profesyonel bir görüntü verir ancak daha fazla renkte kullanılabilir.
Üçten fazla font türü kullanılmamalıdır
Ekoloji kullanılan kağıt kullanılarak çevre dostu olunduğu anlatılabilir.

•

•
•

Okuyucunun önerileri, eleştirileri ve geri bildirimi için, adres, e-mail, telefon numarası
gibi kontak bilgisi verilmelidir. Okuyucudan geri bildirim rica edilmelidir. Hatta
okuyucu geri bildirimleri için bir bölüm açılabilir.
Haber mektuplarının düzenli çıkmasına dikkat etmek gerekir.
Mektup diğer halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir parçası olarak da kullanılabilir: bir
toplantı, basın kitine ek olarak eklenebilir.

Haber mektuplarının yanında muhataba bildirilecek hususlar için broşür ya da bülteni
doldurmayacak kadar az ya da belirli zamanlarda yayınlanacak bülten ve broşürü
bekleyemeyecek kadar acele ise iş mektuplarına başvurulabilir (Asna, 1993: 119). Günümüzde
özellikle internet kullanımının hızla artmasıyla iş mektupları yerini e-maile bıraksa da, hergün
onlarca gelen ve pekçoğu dikkatlerden kaçan e-mailler yerine bu tarz mektupları tercih eden
uygulamacılar da bulunmaktadır.
Mektupların kuruluşun yüksek seviyedeki idarecileri tarafından imzalanması, muhataba verilen
önemi göstermesi bakımından yararlıdır. Öte yandan mektuplarda işin yanısıra özel nezaket
cümlelerinin de yer alması, kişisel ilişkileri geliştirme açısından gereklidir. Bunun yanında
mektubun istenen sonucu getirmesi için bazı genel kurallar vardır. Bu kurallar (Asna, 1993:
120):
Bu kuralların birisi, okuyanın ilgisini çekecek şekilde bir başlangıçla mektuba girmektir. Buda
genellikle kendimizi değil, karşı tarafı ilgilendirecek şeyleri saptamakla mümkündür.
İkinci kural istediğimiz şeylerin yapılması ile bizim değil, muhatabımızın elde edeceği faydaları
ortaya koymaktır. Çünkü insanlar önce kendi çıkarlarını düşünürler.
Üçüncü kural, muhataptan bir iş yapmasını istediğimizi, başına vurmadan söylemeye
çalışmaktır. Bu talebi hem hoş görünecek şekilde yapmak, hem de istediğimizi açık olarak ifade
edip kolayca anlaşılmasını sağlamak zorundayız.
Dördüncü kural, mektupta mümkün olduğu kadar yumuşak olmak ve memnun edici kelimeler
kullanmaktır.
Beşinci kural, muhatabımızın bize değil, bizim ona muhtaç olduğumuzu belirten ifadeler
kullanarak karşımızdakini gururlandırmak ve mektupta yazdığımız hususu onun yardımı
olmadan gerçekleştiremeyeceğimizi anlatmaktır. Ancak bu tevazuda çok ileri gidip
muhatabımıza, kendisiyle alay edildiği sanısı verilmemelidir.
Bu noktada hem basılı mektuplara hem de e-mail üzerinden sürdürülen iletişim uygulamalarına
örnek teşkil etmesi açısından bir örnek vermekte yarar bulunmaktadır. Kitapta önce kötü bir
örnek verilmiş, daha sonra bu örnek düzeltilmeye çalışılmıştır (Asna, 1993: 121):
“A.Zerega.Co.
28, Front cad.
Brooklyn, New York

Md. Edward Wemylen’in dikkatine
Bayım,
Naklolunacak yüklerin büyük bir kısmı öğleden sonra teslim olunduğu ve bu sırada işler
çoğaldığı için önlenmesi mümkün olmayan gecikmeler doğmaktadır. Bu sebeple, eşyanın erken
teslimini rica ederiz. Böyle yapılırsa eşyalar daha süratli gönderilecek ve yerlerine erken
varacaktır.
Saygılarımızla
J.B.
Müşteri Hizmetleri Müdürü”
Bir nakliyat şirketinden, iş yaptıkları firmalara gönderilen bu mektup, birçok mahzur
taşımaktadır. Bir kere mektuba, müşteri suçlanarak başlanmakta, hiçbir nezaket cümlesi
kullanılmamaktadır. İşlerin kalabalıklaştığı saatlerden söz edilmesi, müşteriyi hiç
ilgilendirmemektedir. Müşteriyi asıl ilgilendiren husus, eşyaların yerine zamanında
ulaştırılmasıdır ki en önemli husustan en sonunda söz edilmektedir. Üstelik mektupta
müşteriden malların erken gönderilmesi gibi zor bir şey istenmekte ve bu isteğin etkisini
yumuşatacak hiçbir gayret gösterilmemektedir. Mektubun alternatifi olarak aşağıdaki mektup
önerilebilir;
“Sayın Mr. Wemleyn,
Firmanız 14 yıldır en değerli müşterilerimiz arasında bulunmaktadır. Bu süre içinde bize
gösterdiğiniz teveccühüdaima şükranla karşılıyor ve hizmetlerimizi azami hızla yürüterek
güveninize layık olmak istiyoruz.
Ne var ki, mallarınızı öğleden sonraları aldığımız zaman istediğimiz süratle hareket
edemiyor ve bunun üzüntüsünü duyuyoruz. Zira genellikle birçok müşterimiz aynı saatlerde
mal gönderdiği için işlerin kalabalıklaşması, bazı gecikmelere yol açmaktadır. Acaba malları
sabahları göndermeniz mümkün müdür?
Bu yazımızın bir şikayet değil, bir yardım ricası ve başlıca amacımızın size en iyi şekilde
hizmet etmek olduğunu kabul buyurmanızı rica ediyoruz.
Ayrıca kaydetmek isteriz ki mallarınız hangi saatte alınırsa alınsın, azami sürati sağlamak
için elden gelen her gayret gösterilecektir.
Sizi bu mektubumuzla işgal ettiğimiz için özür diler, başarı dileklerimizi ve yardımlarınız
için teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla,
K.L.
Genel Müdür”

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde basın dosyasının hangi amaçla kullanıldığını ve haber mektubu ve basın
dosyasının özelliklerini öğrendik.

Uygulama

Ayşe gazeteci olarak ilk kez bir basın gezisine katılmaktadır. Nasıl haber yapacağı ya da
ihtiyaç duyacağı bilgileri nasıl elde edeceği noktasında kaygı hissetmektedir. Basın gezisi
sonunda tüm gazetecilere basın dosyası sunulur. Asın dosyası içinde sadece basın gezisinin
sebebini açıklayan bir yazı bulunmaktadır. Ayşe bunu gördüğünde ilk aklına gelen bu gezi
öncesi yapılmış çalışmalara nereden ulaşacağıdır. Kurumun önceki bültenleri, çalışmaları,
tarihi hakkındaki bilgilere nereden ulaşacaktır?

Uygulama Soruları

1. Ayşe’ye verilen basın dosyasında bulunması gereken diğer malzemelerden nelerdir? Üç
malzeme sayınız
2.Ayşe elde etmek istediği diğer bilgilere nereden ulaşabilir?

Bölüm Soruları
1. Basın dosyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Olayları derinliğine ele aldığından uzunca bir konuşma değerindedir
b) Etkinlikte ele alınmayan konulardan oluşması, farklı konular hakkında da bilgi sahibi
olunmasına olanak sağlar.
c) Gazeteciye konu hakkında az zamanda tümü kapsayıcı bir bilgilenme olanağı sunar
d) Basın dosyaları basınla ilişkilerde kullanılan diğer iletişim araçları gibi yeni ve ilginç
olanı verdiği sürece kabul görür
e) Özellikle basın toplantıları, basın gezileri, hatta basın yemekleri için tamamlayıcı bir
unsurdur
2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi basın dosyasının olması gereken niteliklerden biri değildir?
a) Kolay anlaşılır,
b) Özgür
c) Açık,
d) Çekici
e) Özgün
3. “Sayın Mr. Wemleyn,
Firmanız 14 yıldır en değerli müşterilerimiz arasında bulunmaktadır. Bu süre içinde bize
gösterdiğiniz teveccühüdaima şükranla karşılıyor ve hizmetlerimizi azami hızla yürüterek
güveninize layık olmak istiyoruz.
Ne var ki, mallarınızı öğleden sonraları aldığımız zaman istediğimiz süratle hareket
edemiyor ve bunun üzüntüsünü duyuyoruz. Zira genellikle birçok müşterimiz aynı saatlerde
mal gönderdiği için işlerin kalabalıklaşması, bazı gecikmelere yol açmaktadır. Acaba malları
sabahları göndermeniz mümkün müdür?
Bu yazımızın bir şikayet değil, bir yardım ricası ve başlıca amacımızın size en iyi şekilde
hizmet etmek olduğunu kabul buyurmanızı rica ediyoruz.
Ayrıca kaydetmek isteriz ki mallarınız hangi saatte alınırsa alınsın, azami sürati sağlamak
için elden gelen her gayret gösterilecektir.
Sizi bu mektubumuzla işgal ettiğimiz için özür diler, başarı dileklerimizi ve yardımlarınız
için teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla,
K.L.
Müşteri Hizmetleri Müdürü”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yer alan iş mektubu hakkında söylenebilecek olumlu
cümlelerden değildir?
a) Muhatabın istenilen şeyden faydası ortaya koyulmuştur.
b) Yapılması istenen iş hoş cümlelerle ifade edilmiştir.
c) Onun bize değil bizim ona muhtaç olduğumuzu dile getiren ifadeler kullanılmıştır.

d) Memnun edici kelimeler seçilmiştir
e) Müşteri hizmetleri tarafından gönderilmiştir
4. Aşağıdakilerden hangisi basın toplantısının bir türü olarak gösterilemez?
a) Sorulu yanıtlı yuvarlak masa toplantısı
b) Yeni bir ürünün tanıtılması
c) Yıllık faaliyet raporunun açıklanması
d) Geleneksel olarak yılın belli zamanlarında toplanılması
e) Bir fabrikanın ziyaret edilmesi ve katılanların ağırlanması
5. Aşağıdakilerden hangisi basın toplantısında uyulması gereken ilkeler arasında sayılamaz?
a) Basın toplantısının yapılacağı zamanın elverişli ve uygun olmasına dikkat edilir
b) Basın toplantısının yapılacağı yer seçilirken, ulaşım güçlüğü içermeyen merkezi bir
konu yeğlenir
c) Rapor, grafik vb. bilgi ve belgeleri içeren bir basın dosyası önceden hazırlanır ve
katılanların etkinliği kolaylıkla izlemesi için toplantı başlamadan önce dağıtılır
d) Basın görevlilerinin görüntü ve ses alma gereksinimleri karşılanır
e) Basın görevlilerini sıkmamak için toplantı yeri ve saati sadece davetiyeyle bildirilir
6. Basın gezisini tanımlayan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Basın gezileri bir işletmeye ya da fabrikaya yapılabilir
b) Gezi programını basın dosyasıyla bütünlemek, kuruluşun bütün yönleriyle tanınması
açısından önem taşır.
c) Bir sergi yad a açılışa basın gezisi yapılabilir
d) Basın gezilerinde görevlendirilen bir çalışan tüm süreci yürütür ve basın
mensuplarının sorularını yanıtlar
e) Basın gezileri sayesinde kuruluşun gerçekleştirdiği yeni gelişmeler ya da üretim
biçimi, nesnel olarak anında ve yeniden gözlemlenecektir
7. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi hedef kitleye hazırlanan haber mektubunun paylaştığı
bilgilerden değildir?
a) Alandaki akım/moda
b) Rakip şirketlerle ilgili olaylar
c) Yakındaki olaylar
d) Hatırlatmalar
e) Personel değişiklikleri
8. Aşağıdakilerden hangisi haber mektuplarının ilgi çekici olması için uygulanabilecekler
arasında yer almaz?
a) Karikatürlerin yerleştirilmesi
b) Eski haber mektuplarından beğenilen yazılar
c) Çalışanlarla ilgili profillerin yer alması
d) Trend makaleleri
e) Olay/olgu inceleme sonuçları

9. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir haber mektubu için sunulabilecek öneriler arasında yer
almaz?
Üçten fazla font türü kullanılmamalıdır
Ekoloji kullanılan kağıt kullanılarak çevre dostu olunduğu anlatılabilir.
Haber değeri taşıyan olaylar sonucunda haber mektubu hazırlanmalıdır
Okuyucunun önerileri, eleştirileri ve geri bildirimi için, adres, e-mail, telefon numarası
gibi kontak bilgisi verilmelidir
e) Mektup diğer halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir parçası olarak da kullanılabilir: bir
toplantı, basın kitine ek olarak eklenebilir
10. Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarının başarılı olması için gerekli gerekli kurallar
arasında sayılamaz?
a) Okuyanın ilgisini çekecek şekilde bir başlangıçla mektuba girmek gerekmektedir
b) İstediğimiz şeylerin yapılması ile bizim değil, muhatabımızın elde edeceği faydaları
ortaya koymakta fayda bulunmaktadır
c) Muhataptan bir iş yapmasını istediğimizde bunu uygun cümlelerle yapmalıyız
d) Mümkün olduğunca yumuşak olmak ve memnun edici kelimeler kullanmak gerekir
e) Muhatabımızın bize ihtiyaç duyduğu durumlarda bunun altının çizilmesi gerekir
a)
b)
c)
d)

Yanıtlar: 1 – b, 2 –b , 3 – e, 4 – d , 5 – e, 6 – d, 7 –b , 8 – b, 9 – c, 10 – e

9 GÖRSEL İŞİTSEL BASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ
MALZEMELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Görsel işitsel basına yönelik malzemeler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Görüntülü ve sesli basın denildiğinde hangi iletişim araçları anlaşılmalıdır?
2. Görüntülü basına hazırlanan metinler ile yazılı basına hazırlanan metinler arasında ne gibi
farklar vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Görsel işitsel basına yönelik
basılı malzemeler

Görsel işitsel basına yönelik
basılı malzemeler hakkında
fikir sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Derslerin takibi ve güncel
olayların incelenmesi

Anahtar Kavramlar
Röportaj
Basın bülteni

Giriş

Halkla ilişkiler uygulayıcıları sadece yazılı basına değil, görsel ve işitsel basına yönelik
materyallerde hazırlamaktadır. Basın bültenleri, görsel ve işitsel basın için hazırlanan
materyaller arasında karışımıza çıkmakta ancak mecraya bağlı bazı değişiklikleri içinde
barındırmaktır. Ayrıca en çok karımıza çıkan uygulamalardan bir diğeri ise röportajlardır.
Röportajlar kurum yetkililerinin kendi hazırladığı ve basına ilettiği hazır materyaller olabileceği
gibi basın mensuplarının hazırladığı bir organizasyonla da röportaj verilebilir. Bu bölümde
sadece bülten ve röportaj üzerinden görsel ve işitsel basına yönelik çalışmalar örneklendirilse
de kurum, ürün ve markaya bağlı olarak bu uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür.

9.1 Televizyon
Günümüzde her ne kadar internet kullanımının hızla arttığı ve internetin giderek güçlendiği
ifade edilse de, televizyonun kitleler üzerindeki etkisi tartışılmamaktadır. Özellikle prime time
gibi belirli zaman aralıklarında ve internete ulaşamayan kitle tarafından televizyon vazgeçilmez
bir iletişim aracıdır. Diğer yandan radyo da günümüzde tanımlanabilir bir kitleye sesini
duyurmaya devam etmektedir. Özellikle dışarıda çok fazla vakit geçiren günümüz insanları hem
eğlenmek hem de bilgilenmek amacıyla radyona yönelmektedir. Bu ve buna benzer birçok
sebepten dolayı halkla ilişkiler uygulayıcıları için radyo ve televizyon hala vazgeçilmezliğini
sürdürmektedir.
Televizyon toplumsal düzeyde pekçok tartışmanın temelinde yer almaktadır. Televizyonla ilgili
sürdürülen tartışmalar daha çok televizyonun işlevleri üzerinedir. Televizyonun işlevleri
aşağıdaki gibi listelenebilir (Yılmaz, 1999: 403):
• Haber verme
• Eğitim
• Eğlendirme
• Mal ve hizmetlerin tanıtılması
• İnandırma ve harekete geçirme
• Gündem belirleme
Kitleler için yukarıda bahsedilen işlevlerini sürdüren televizyon, geleneksel medyanın en
önemli parçasıdır. Gazete, televizyon, dergi, radyo vb. mecralardan oluşan geleneksel medya
halkla ilişkiler uygulamaları içerisinde hala önemli bir paya sahiptir. Geleneksel medyanın
vazgeçilmez oluşunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir(Uzoğlu Bayçu, 2013: 51):
1. Geleneksel medya tanınırlığa sahiptir: Popüler bir gazete herhangi bloga göre insanlara daha
tanıdık gelmektedir. Geleneksel medya çok daha uzun süredir bu işin içinde olduğu için pek
çok insan tarafından daha fazla tanınmakta ve daha güvenilir bulunmaktadır.
2. Geleneksel medya hızlı bir şekilde itibar getirir: Geleneksel medya daha çok tanınır ve daha
güvenilir görülür. Bunun için geleneksel medya üzerinden ulaştığınız insanların gözünde hızlı
bir şekilde itibar ve güvenilirlik kazanırsınız. Diğer yandan bir blog veya internet
televizyonunda röportaj yapmak aynı etkiyi yaratmayabilir.
3. Geleneksel medya çok geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor: Geleneksel medyada bir
yayın organı yayın yapmaya devam ettiği sürece, onu canlı tutmak için yeterince geniş bir
kitleye ulaşmaya devam edecektir. İnternetteki birçok hikaye ancak geleneksel medya onlardan
sözettikten sonra geniş şekilde yayılır.
4. Sosyal medya, geleneksel medya ile beslenir: Blogcular çoğunlukla geleneksel medya içinde
neler olup bittiği hakkında yazarlar (yeni bir TV reklamı veya ana haber bülteninde ilgi çekici
bir haber olabilir). Geleneksel medyaya bir röportaj verdiğinizde, kaçınılmaz bir şekilde sosyal

medyanın da dikkatini çekersiniz. Tüm bunlara ilave olarak, geleneksel medyada yer almak
kendi blog veya sosyal ağınızda hakkında yazı yazabileceğiniz bir malzeme olur.
5. Geleneksel medyanın büyük bir sosyal medya uzantısı vardır: Birçok geleneksel medya aracı
internet üzerinde de blog ve sosyal ağ şeklinde yer alır. Eğer Web siteleri varsa genellikle en
popüler bloglardan bile daha fazla ilgiyi çekebilir.
Bütün bunlarla birlikte görüntülü ve sözlü basına verilecek iletinin hedef kitleye ulaşmasında,
bir halkla ilişkiler çalışanı üç noktayı gözden kaçırmamaldır, birincisi, seslenilen kitlenin
ulaşılmak istenen kanalların yayın kapsamına girip girmediğine, ikincisi, hedef kitlenin yayın
kapsamında olmasına rağmen yapılacak yayını izleme olanağının bulunup bulunmadığına;
üçüncüsü, verilen iletinin zamanının, izleyicinin kendi zamanıyla çakışıp çakışmadığına dikkat
etmelidir (Çamdereli, 2005: 134).
Televizyona gönderilecek olan basın bültenleri de yine yazılı basına gönderilecek olan bültenler
gibidir, ancak bu bültenlere mutlaka konuyla ilgili görsel malzemenin, yani görüntünün eşlik
etmesi gerekmektedir. Bu da televizyoncuların olayın gerçekleştiği yere gelerek, kayıt
yapmaları şeklinde gerçekleşir. Medya kuruluşlarına gönderilen görüntülü basın bültenleri bir
kuruluşun haberlerini hazır bir biçimde metin ve görüntülü olarak ilettikleri malzemelerdir.
Televizyon haber faaliyetlerindeki bütçe kesintileri ve yayın teknolojilerinin gelişmesi, 1990’lı
yıllarda halkla ilişkiler uzmanları tarafından videonun kullanılmasının yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Genellikle dışarıdaki bir prodüksiyon şirketine yaptırılan görüntülü basın bültenleri
30 – 90 saniye arasında hazırlanmaktadır. Hazırlanan grüntülerle birlikte senaryosunun bir
özetide televizyon kanallarına gönderilmektedir. Ayrıca kurgulanmamış görüntülerle birlikte
ekstra çekimler de televizyon kanallarının haberlerini genişletmeleri için gönderilmektedir
(Okay & Okay, 2007: 150 – 151).
Genel olarak görüntülü basın bültenleri her konuda hazırlanmayıp , daha çok şu durumlarda
üretilmektedir (Okay & Okay, 2007: 152):
•
•
•
•
•
•

Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel hamleler yapıldığında
Haberdeki bazı konulara yeni perspektifler getireceğine veya konuyu aydınlatacağına
inanılan hususlarda
Görsel unsurların izleyicilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardım edeceği durumlarda
Bir kanalın gazetecisi yerinde bir haber metni tartışırken video kaydından arka plan
kısmı olarak faydalanıldığında
Kuruluş, televizyon kanalının kendi kendine edemeyeceği olağan dışı görsel
malzemeler sağladığında
Görüntülü basın bülteni, televizyon kanalının kendi kendine elde edemeyeceği bir
röportaj unsurunu sağlamada kullanılmaktadır

9.2 Radyoya
Radyoların çoğu, halkla ilişkiler uzmanlarından gelen bültenleri yeniden düzenleyerek
yayınladığı için, birçok kuruluş basın bültenlerini aynen radyoya da göndermektedirler. Ancak

ilkeli, titiz çalışan, iyi bir kurum veya halkla ilişkiler ajansı radyoya göndereceği bülteni
radyonun özelliklerine göre farklı bir formatta hazırlar. Radyoya gönderilen bültenler hem
içerik hem de biçim açısından bazı özellikleri taşımalıdır (Uzoğlu Bayçu, 2013: 66) ;
1. Radyoda tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi, haber niteliği taşıyan mesajların gönderilmesi
gerekir.
2. Cümleler, yazılı basına gönderilen mesajlara oranla daha kısa ve anlaşılır olmalıdır.
Böylelikle spikere kelime ve cümle aralarında nefes alma fırsatı vermiş oluruz.
3. Her cümlede 10 kelime bulunması idealdir. İlk birkaç kelime, dinleyiciyi mesaja konsantre
etme amacıyla dinleyicinin adaptasyonunu sağlar. Eğer mesajınızın en önemli kelime ve
cümleleri girişte verilirse, dinleyicinin adaptasyon ve algılama hızı yavaş olduğundan mesajın
özü kaçırılmış olur. Aynı zamanda önemli kişiler tarafından yapılan açıklamalarda, açıklamanın
sahibinin başta söylenmesi mesajın etkinliğinin arttırılması bakımından son derece önemlidir.
Mesaja dikkat ancak cümlenin ikinci yarısından sonra gerçekleşir.
4. Radyoya gönderilen bültenler olabildiğince kısa olmalıdır. Süre olarak 30 ile 60 saniye
arasında kalmak en doğrusudur.
5. Noktalama işaretlerine dikkat etmeli, kısaltmaları açık olarak belirtmelidir (Örneğin; TBMM,
THY, THK vb. yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu
yazmak gerekir).
6. Numaraları da rakamla yazdıktan sonra parantez içerisinde yazıyla belirtilirse olası bir
yanlışlığın önüne geçilmiş olur. Örneğin; 5.950.000 (Beş milyon dokuz yüz elli bin).
7. Radyo bültenlerinin formatı basın bültenlerinin formatında hazırlanmakta. Sadece ek olarak
metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir. Örneğin; Radyo Bülteni 45’ gibi. Spikerler
dakikada 150-160 kelime okurlar. Yayının süresini buna göre ayarlayabilirsiniz. Ancak bu
ölçüm bazen kelime uzunlukları nedeniyle yanıltıcı olabilir. O zaman, satır sayısına göre bir
hesaplama yapılırsa daha doğru bir zamanlama elde edilir. Bilgisayarda 16 satırlık bir yazı bir
dakikalık konuşmaya, 8 satırlık bir yazı 30 saniyelik bir konuşmaya denk gelmektedir.
8. 5 N 1 K kuralına burada da uymak ve sınırlı süre içerisinde mesajı istenen şekilde verebilmek
için sözcük seçimlerinde oldukça titiz davranmalı.
9. Radyo kulağa hitap eden bir araç olduğu için bültenin konuşma dilinde yazılması gerekir.
10. Radyo bültenleri, radyoya postayla değil, elden veya e-mail ile gönderilebilir.
Radyoya gönderilen bültenlerin üzerine genellikle bültenin süresi de yazılmaktadır, bu şekilde
radyodaki program yapımcısı, o bültene ne kadar zaman ayrılabileceğini bilmektedir.
Hazırlanan bültenin süresinin hesaplanmasındaki en uygun yöntem satır sayısına göre yapılan
hesaplamalardır. 16 satırlık bir yazının bir dakikalık konuşmaya tekabül ettiği varsayılarak bir
hesaplama yapmak mümkündür. Haber süresinin hesaplanmasında normal olarak saniyede iki
kelimenin okunabileceği göz önünde tutularak da sürenin hesaplanmasını yapmak mümkündür.
Ancak yine de hazırlanan bültenin radyodaki konuşma hızına uygun bir biçimde okunarak

kaydedilmesi sayesinde, nekadarlık bir süreyi kapsayacağı da kontrol edilebilir. TRT’deki
bültenler için bir sayfalık bir metnin iki dakikada okunması ön görülmektedir. Radyoya
gönderilen bültenler bazen banda kaydedilmiş olarak hazırlanmaktadır. Böyle ses kaydının
yapıldığı bültenlerde ya kuruluş yetkilisi ismini ve konumunu bildirerek bir açıklamada bulunur
ya da profesyonel bir konuşmacı kuruluşun hazırladığı veya hazırlattığı metni okur. Kuruluş
yetkilisinin açıklaması yayınlanırken hem yayının başında hem de yayının sonunda isminin ve
kuruluşun adı belirtilir. Diğer taraftan ise kimliği bilinmeyen uzman bir kişinin yaptığı
seslendirmede ise dinleyicilerin dikkati ancak haberin önemli olmasıyla çekilebilir. İletilmek
istenen mesajda en önemli şey ilk başta söylenmemelidir, çünkü bu şekilde dinleyici önemli
olan unsuru bir anda kaçırabilir. Önemli bir kişinin söylediği sözler vurgulanacaksa, bu kişinin
adının başta söylenmesiyle dikkatin habere çekilmesi sağlanabilir (Okay & Okay, 2007: 154).
Radyo ve televizyon için bülten hazırlanırken hatırda tutulması gereken diğer hususlar; sayı ve
istatistikler küsurlu verilmek yerine tam sayıya yaklaştırılmalı, konuyla ilgili söz söyleyen
kimselerin isim ve unvanları konuşmalarından önce verilmeli, doğrudan alıntı yapılmaktan
kaçınılmalı, haberlerde yer alan kişilerin tüm unvanları yerine genel bir unvanı verilmeli,
basmakalıp ve klişeleşmiş ifadelerden kaçınılmalı, kısaltmalar ve sayılar açık olarak
yazılmalıdır (Okay & Okay, 2007: 154).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özetle televizyon ve radyonun halkla ilişkiler çalışmalarında nasıl
kullanıldığını ve önemini öğrendik.

Uygulama
Hasan dün akşamki maçın skorunu öğrenmek için bir spor kanalı açtı. Maç görüntülerini
izledikten sonra can sıkıntısından tüm kanalları gezmeye başladı. İlgisini çeken bir program
gördü ve seyretmeye başladı. Yan odada radyonun açık olduğunu fark etti. Kapatmak için
kalkacaktı ancak üşendi. Radyoda reklamlar vardı. Televizyonun sesini biraz daha açarak
radyonun sesine engel olmak istediği sırada, almak istediği ayakkabıların markasının
hazırladığı bir reklamı duydu. Televizyonun sesini tamamen kısıp, radyodaki sese kulak
kesildi.

Uygulama soruları
1. Hasan’ın televizyonu seyretme amaçlarını sıralayınız
2. Örneğe bağlı kalarak radyonun olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

1.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun işlevleri arasında sıralanamaz?
a) Haber verme
b) Eğitim
c) Eğlendirme
d) Mal ve hizmetlerin tanıtılması
e) Araştırma yapma
2. Kişilerin gün içinde televizyonda izledikleri konular hakkında konuşması televizyonun
hangi işlevini hatırlatmaktadır?
a) Eğlendirme
b) Mal ve hizmetlerin tanıtılması
c) İnandırma ve harekete geçirme
d) Gündem belirleme
e) Eğitim
3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya olarak nitelendirilemez?
a) Televizyon
b) İnternet
c) Gazete
d) Radyo
e) Dergi
4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyaya halkla ilişkiler uygulamaları içinde hala
ihtiyaç duyulmasını nedenlerinden değildir?
a) Geleneksel medya tanınırlığa sahiptir
b) Geleneksel medya hızlı bir şekilde itibar getirir
c) Geleneksel medya kullanıcıların oluşturduğu içeriklere sosyal medyadan daha fazla
önem verir
d) Günümüzde geleneksel medya hala çok geniş bir kitleye ulaşmayı sağlamaktadır
e) Sosyal medya geleneksel medya ile beslenir
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın geleneksel medyadan beslenmesine örnek
gösterilemez?
a) Siyasi bir yetkiliyle yapılan röportajın internette yankı bulması
b) Sosyal paylaşım platformlarında diziler hakkında yazılan yorumlar
c) Yarışma platformlarının sosyal medya bağlantıları
d) Gazetelerin web sayfaları
e) Bloglar
6. Aşağıdakilerden hangisi görüntülü basın için hazırlanan iletinin hedef kitleye ulaşması için
dikkat edilmesi gereken unsurlar arsında sayılamaz?

a) Seslenilen kitlenin ulaşılmak istenen kanalların yayın kapsamına girip girmediğine,
b) Hedef kitlenin yayın kapsamında olmasına rağmen yapılacak yayını izleme
olanağının bulunup bulunmadığına
c) Verilen iletinin zamanının, izleyicinin kendi zamanıyla çakışıp çakışmadığına
d) Kanalların izleyici profillerine
e) İletinin prime time da verilmesine
7. Bir kuruluşun haberlerini hazır bir biçimde metin ve görüntülü olarak ilettikleri
malzemelerdir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Basın dosyası
b) RSS
c) Görüntülü basın bülteni
d) Haber mektubu
e) Basın gezi yazısı
8. Görüntülü basın bültenleri genellik kaç saniyelik hazırlanmaktadır?
a) 30 – 90 sn
b) 30 – 60 sn.
c) 60 – 120 sn.
d) 20 – 40 sn.
e) 50 – 70 sn.
9. Görüntülü basın bültenlerinde hazırlanan görüntülerle birlikte aşağıdakilerden hangisi de
basına gönderilmektedir?
a) Basın dosyası
b) Daha önce gönderilmiş olan basın bültenlerinin derlendiği bir çalışma
c) Yazılı basın için gönderilen bülten
d) Senaryonun özeti
e) Hazırlayanların kısa özgeçmişleri
10. Aşağıdakilerden hangisi görüntülü basın bültenlerinin hazırlandığı konular arasında yer
almamaktadır?
a) Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel hamleler yapıldığında
b) Haberdeki bazı konulara yeni perspektifler getireceğine veya konuyu aydınlatacağına
inanılan hususlarda
c) Görsel unsurların izleyicilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardım edeceği durumlarda
d) Bir kanalın gazetecisi yerinde bir haber metni tartışırken video kaydından arka plan
kısmı olarak faydalanıldığında
e) Uzun süre televizyonda haberlerde yer almadığında
Yanıtlar: 1 –e , 2 – d, 3 – b , 4 – c, 5 – e, 6 – e, 7 – c, 8 – a , 9 – d, 10 – e
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ARAÇLARI - I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kurum gazetesi
Kurum dergisi
Broşür
El kitapçığı
Afiş

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Basın bülteni ve basın dosyası en fazla kullanılan halkla ilişkiler materyalleri arasında yer
almaktadır. Ancak kurumların düzenli olarak yayınladığı bazı materyaller de bulunmaktadır.
Kurumların düzenli olarak kullandığı halkla ilişkiler materyalleri hakkında bilgi veriniz.
2. Kurum gazetesi ve kurum dergisi arasındaki farklar hakkında bilgi veriniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurum gazetesi

Örgütlerin basılı
malzemelerinden kurum
gazetesinin özellikleri
hakkında fikir sahibi olmak
Örgütlerin basılı
malzemelerinden kurum
dergisinin özellikleri
hakkında fikir sahibi olmak
Broşürlerin yazım özellikleri
hakkında fikir sahibi olmak

Kurum dergisi

Broşür

El kitapçığı

Afiş

Örgütlerin iletişim
çalışmaları arasında yer alan
el kitapçıkları hakkında bilgi
sahibi olmak
Örgütlerin iletişim
çalışmaları arasında yer alan
afişler hakkında bilgi sahibi
olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının detaylı
çalışılması ve güncel olaylar
üzerinden
Ders notlarının detaylı
çalışılması ve güncel olaylar
üzerinden
Ders notlarının detaylı
çalışılması ve güncel olaylar
üzerinden
Ders notlarının detaylı
çalışılması ve güncel olaylar
üzerinden
Ders notlarının detaylı
çalışılması ve güncel olaylar
üzerinden

Anahtar Kavramlar
Kurum gazetesi
Kurum dergisi
Broşür
El kitapçığı
Afiş

Giriş

Halkla ilişkilerde metin yazımında önemli bir yere sahip olan aynı zamanda da medya için
enformasyon sağlayan materyaller arasında kurum gazeteleri, dergiler, broşürler, el kitapçıkları
ve afişler vb. bulunmaktadır. Paylaşılmak istenen enformasyonun kapsamına, belirli
periyotlarla iletişimin sağlanıp sağlanmayacağına bağlı olarak kullanılan iletişim aracıda
farklılık göstermektedir. Bahsedilen ileitşim araçları sadece kurum dışı hedef kitleye yönelik
hazırlanacağı gibi, kurum içi hedef kitle için de hazırlanabilmektedir. Kurumun iletişim
stratejisine bağlı olarak kullanmak istediği halkla ilişkiler basılı malzemesini de belirlemesi
gerekmektedir.

10.1 Şirket gazetesi
Halkla ilişkilerde kullanılan en ilginç bilgi aktarma ve firmayı tanıtma araçlarından biri işletme
gazetesidir. Bu yayın organı başta işletmede çalışanlar olmak üzere firmanın ilişki içinde
bulunduğu kuruluşlara da dağıtılır. Firmanın ekonomik, sosyal, teknik yapısı, yatırımları ve son
gelişmeler konusunda bilgi aktarılır, ayrıca çalışma koşulları ve doğum, ölüm, işe yeni giren ve
çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberler verilebilir. Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre,
özellikle firma personelinin işletme gazetesinde ekonomik ve teknik haberlerden çok, toplumsal
ve kişisel sorunlara ilişkin haberlere daha çok ilgi gösterdikleri kanıtlanmıştır. Örneğin ücret
artışları, başka işe aktarılma, yeni sosyal hak ve beklentileri, eğitim, iş güvenliği gibi konuları
içeren haberler işgörenler tarafından ilgiyle izlenir (Sabuncuoğlu, 1998: 139).
Kuruluş çalışanlarının sorunlarına yansız yaklaşan gazetenin sütunlarında bir gün kendi
fotoğrafını görmeleri, ya da ücretlerine yapılması düşünülen artışı okumaları, hem yönetimle
onların arasındaki güvenirliği pekiştirecek ve hem de dış kitlenin bu sıcak ve uyumlu çalışma
ortamını görmelerini sağlamış olacaktır. Kısacası bu türden yayınların iki yararı vardır; birincisi
teknik sorumlulardan birim yöneticilerine, sekreterlere yardımcı elemanlara kadar kuruluşun
çalışanlarının müşterilere ya da kuruluşla ilişkili olanlara tanıtılması. İkincisi bir yandan içeride,
çalışanların kendilerini gazetede görmekten hoşnut kalmaları, diğer yandan dışarıda
müşterilerin ya da kuruluşla ilişkide bulananların telefonda seslerini duydukları ama
karşılaşmadıkları için yüzlerini göremedikleri muhataplarını orada görmekten memnun
olmaları (Çamdereli, 2005: 106).
Kurum gazeteleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde özetlenebilir
(http://www.megep.meb.gov.tr/):
•

Yayın organının okur kitlesi olarak kime sesleneceği, mutlaka önceden belirlenmelidir.

•

Tirajı, okur profiline göre düzenlenen listede yer alan kişi sayısından birkaç yüz fazla
olmalıdır.

•

Bu tür yayınların ortak amaçları, çalışanların kurumla ilgili olumlu imaja sahip
olmalarını sağlamak, bilgilendirmek ve verimliliği artırmaktır.

•

Yayının adı işletmenin imajıyla uyumlu olması için özenle belirlenmelidir.

•

Bir işletme gazetesi, okurunun ücret karşılığı almak isteyeceği biçimsel özelliklere sahip
olmalı, sayfa düzeni açısından dengeli, uyumlu ve orantılı olmalıdır. Özellikle tabloid
boyutunda, güvenilirlik açısından çok fazla abartılı bir şekilde parlak renklerin
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

•

İyi bir dağıtım ağı oluşturularak özellikle posta yoluyla dağıtımın yapılması, yayının tek
tek evlere ulaşmasının sağlanması gerekir.

•

İşletme gazetesinin, biçimsel olarak, yazım, sayfa düzeni ve baskı tekniklerinin bir araya
gelmesinden oluşması nedeniyle bunlar da herhangi bir aksamanın meydana gelmemesi
için önceden çok iyi bir bütçenin oluşturulması gerekir.

•

Bir işletme gazetesi, herhangi bir haftalık veya aylık dergi ya da gazeteden görüntü
olarak çok farklı olmamalıdır.

•

Haberler tam ve doğru olarak verilmelidir.

•

Abartılı haber başlıklarından kaçınılmalıdır.

•

Haberler güncel olmalıdır.

•

Gazetede diğer kurumlarla iletişimi geliştirecek öneri ve uygulamalara ait konulara daha
çok yer verilmelidir.

•

Kurumun kamu yararına yönelik çalışmaları ve hizmetleri abartılmadan verilmelidir.

•

Gazete, ilk bakışta kurumun propaganda aracı olarak algılanmayacak bir şekilde
yayımlanmalıdır.

•

İşletme gazeteleri, çok yönlü işlenen, açık ve samimi bir kalemle yazılan ve her düzeyde
iş görenin bilgi gereksinimini gidermeyi amaçlayan nitelikte olmalıdır.

10.2 Dergi
Halkla ilişkilerde kullanılan dergiler, diğer basılı araçlar gibi, kuruluşların etkinliklerini hedef
kitlelere aktarmada çok sık başvurulan, ancak gazetelere göre çok daha geniş zaman diliminde
hazırlanan yayın türüdür (Çamdereli, 2005: 107).
Dergiler haberler, röportaj ve magazin türü konulara ağırlık verir. Ancak hangi okuyucu
kitlesine hitap edeceği önceden iyi saptanmalı ve ona göre hazırlanmalıdır. Halkla ilişkiler
uzmanı hangi tür kitleye seslenecekse, ona en kısa yoldan ulaşacak ve okunmayı sağlayacak
önlemleri almalıdır. Uzun ve reklamlara boğulmuş, grafiklerle süslenmiş yazılara yer
verilmemelidir. Yazının başında iki paragrafla konun özeti yapılmalıdır. Dergilerde röportajlara
yer verilmesi ilginç karşılaşılabilir. Ancak bu röportajlarda fotoğraf kullanılmalı, açık bir dil ve
okuyucuyu bıktırmayan yorum ve mesajlara yer verilmelidir(Sabuncuoğlu, 1998: 139).
Genellikle ücretsiz dağıtılan bu kurumsal dergilere örnek olarak MedicalPark, Skylife (THY),
İşDergisi (İşbankası) verilebilir.

10.3 Halkla İlişkiler Materyali olarak Broşür
İlişki kurulan kitlelerin çeşitli konular üzerinde aydınlatılması için broşür etkili bir araçtır.
Halkla ilişkiler uzmanları tarafından hazırlanacağı ve bastırılacağı için bu broşürün kapsamı da
tüm olarak halkla ilişkiler uzmanının kontrolü altındadır. Bir formatlık bir broşürün en önemli
sayfaları ön ve arka kapakları ile ortadaki iki sayfadır. Broşür ele alındığı zaman bu sayfalarda
dikkat toplanacağı için kapak sayfalarının çekici, orta sayfaların ise en önemli konuları en iyi
düzen içinde sunacak biçimde olması gerekir (Asna, 1003: 118). Broşürler daha çok firmayı
tanıtan özlü bilgiler içerir. İşletmenin üretim ve sosyal tesislerinde renkli görüntüler verilir.
Kuruluşundan bugüne dek gelişmeler, grafik ve tablo üzerinde gösterilir ve ülke ekonomisine

katkısı belirtilir. Broşürler işletmeye yeni gelen ve gezen kişilere ayrıca firmayı tanımak
isteyenlere verilmektedir (Sabuncuoğlu, 1998: 141).
Broşürler genelde 8-16 sayfalı, çok bilgi içeren, farklı boyutta ve farklı katlama biçimleriyle,
çekici tasarımlarıyla çoğu kez parlak kağıda renkli olarak basılan bir tanıtım aracıdır.
Kuruluşların çalışmalarını duyurmak amacıyla hazırlanan broşürlerdeki ürün ya da hizmet
haberleri, kuruluşla ilgili gazete ve dergilerde çıkan/sıkıştırılan haberlerden daha etkilidir
(Çamdereli, 2005103).
Broşür üretimi bir halkla ilişkiler gereksinimini karşılama kararıyla başlar. Broşür üretiminde
önce temel konsept oluşturulur ve bunu diğer aşamalar takip eder. Bu aşamalar (Erdoğan, 2006:
328):
Düşünce
•
•
•

Gerekliliğinin saptanması
Amacın ve konunun/temanın belirlenmesi gerekmektedir.
Hedef grubun, müşterinin, kullanıcının vb. belirlenmesi gerekmektedir.

Nüsha/copy
•
•
•
•
•

Kimin yazacağının belirlenmesi: personel, bağımsız sanatçı veya acente arasında seçim
yapma
İçeriğin ana hatlarının belirlenmesi: yazım stili, bölmelerin kullanımı, başlıkların ve ara
başlıkların örgütlenmesi, kenar sütunlarının kullanımına karar verme
Yazarın ilk araştırmayı yapması ve ilk taslağı hazırlaması gerekmektedir
Gerektiği taktirde düzeltme yapılmaktadır
Telif için onay almak gerekmektedir.

Tasarım
•
•
•
•
•

Telif ile birlikte tasarım konusunu düşünmek gerekir
Tasarımı kimin yapacağına karar verme
Nasıl kullanılacağı göz önünde bulundurularak metnin boyutu, uzunluğu ve tasarım
öğeleri belirlenmeli
Dizgiyi kimin yapacağı belirlenmeli
Son parçanın nasıl görüneceği ve örgütleneceği hakkında bir kompozisyon düşünülmeli

Fotoğraflar ve İllüstrasyonlar
•
•
•

Sanat çalışması hazır olandan mı kullanılacak yoksa özel bir tane gerekecek mi?
Fotoğrafları düzenleme
Özel grafikleri, tabloları, şekilleri vb. düzenleme

Birleştirme

•
•
•

Onaylanan metnin dizgisinin tamamlanması
Final onay için type, foto ilustrasyon ve grafikleri birleştirme
Bütün düzenlemeleri yaparak baskı için kullanılacak final sanat çalışmasını yaratma

Basma/printing
•

En uygun yazıcıyı seçme ve basmanın istenen kalitede olduğunu güvence altına alma

Dağıtım tarzı
•
•
•
•

Alıcı kendisi alır (örneğin bir toplantı sergi masasından)
Personel tarafından alıcıya götürülür
Elektronik veya geleneksel mektuplagönderme yapılabilir
Alıcının isteği ile gönderilir

Takip
•
•
•

Başarıyı gözden geçirme
Faturaları ödeme
Geri bildirimlerin izlenmesi

Broşürle ilgili genel problemler
•
•
•
•
•
•

Üretimde çok fazla harcama
Gerekli sayının yanlış hesaplanması
Dağıtım planının önceden hazırlanıp bitirilmemesi
Geri besleme mekanizmalarını ihmal etme: adresler, telefon numaraları, e-mail adresleri
Çok fazla revizyonun metnin okunmasını zorlaştırması
Metnin çok fazla olması ve fotoğraf, kesme çizgileri, yan sütunlar vb. kullanılmaması

10.4 El kitapçığı
Broşürler bir formadan(16 sayfa) çok sayfa ise ve resim değil yazıya önem verilerek kitap
ağırlığı ile sunulmuşsa, el kitabı adını alır. Bunlar, bazı konuların anlatımı, açıklanması için
hazırlanmıştır ve her an el altında bulundurulup bilgi, alınacak yardımcı kaynak niteliğindedir.
Ayrı bir karton kapak içinde alınması, sayfa düzeninin kolay okunacak şekilde hazırlanması, el
kitaplarının nitelikleri içinde sayılmaktadır (Asna, 1993: 118).
El kitapçığı işletmeye yeni gelen ve giren personele firmayı çok yönlü tanıtan, yeni elemanın
hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır. Bunlar broşürlerden farklı olarak resimli sayfalar
yerine daha uzun yazıları içeren sayfalardan oluşur. El kitapçığı içinde işletmenin kuruluş ve
çalışma konusu tanıtıldıktan sonra personele uygulanan ücret, prim, izin, tatil, kütüphane,
eğitim, sportif faaliyetler, yemekhane, kantin, lojman, çalışma saatleri, çalışma koşulları,
yükselme sistemi, ceza-ödüllendirme sistemi ve öneri yöntemleri gibi konularda bilgi verir
(Sabuncuoğlu, 1998: 141).

10.5 Afiş
Afişler kim olduğunu bilmediğimiz kişilerle de haberleşmemizi daha doğrusu cevap almadan
onlara ulaşmamızı sağlar. Yani geniş halk kitlelerine mesaj iletmek için kullanılan haberleşme
araçlarından biridir. İyi bir afiş çeşitli nitelikler taşımalıdır. Afişin ilk amacı, çekici bir desenle
göze çarpmak olduğuna göre, bir afişte yazıdan çok çizgi yani grafik olmalı, söylenmek istenen,
olanağınca az söz ile belirtilmelidir. Bir sürü cümle ile doldurulmuş bir afiş, dikkati çok
çekmeyeceği gibi okunmaz da. Çünkü böyle bir afiş bildiriyi andırır ve insanların sokak
ortasında durup sonuna kadar bildiri okumaları pek beklenemez. Afişlerdeki sözler ve resimler
birbirine yakın olmalıdır. En etkili ve en kısa cümleyi bulmak, uzun çalışmalara bağlıdır.
Başarılı bir afiş hazırlamanın en uygun yolu, afişi tasarladıktan sonra baskıya gitmeden önce
küçük bir grup üzerinde denemektir (Asna, 1993: 122).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkilerde yazılı ve basılı materyaller örnekleri üzerinden hem kurum
içi hedef kitleye hem de kurum dışı hedef kitleye yönelik hazırlanan ve basının da enformasyon
kaynağı olarak kullandığı malzemeler hakkında bilgi sahibi olduk.

Uygulama
Bir şirkette halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Sevim öncelikle
kurumun basılı tanıtım araçlarını görmek istemiştir. Önüne getirilenlerden ilki 10 sayfalık resim
ağırlıklı bir kitapçık, diğeri 20 sayfa içinde daha çok yazı barındıran bir kitapçık ve son olarak
tek sayfalık, renkli çarpıcı bir tanıtım kağıdıdır. Son kağıtta cümlelerin çok uzun ve kafa
karıştırıcı olduğunu görür ve ilk değiştirilecekler listesine ekler.

Uygulama Soruları
1. Sevim’in elindeki materyaller nelerdir?
2. Sevim’in incelediği son materyalin olumlu ve olumsuz yönlerini sıralayınız.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kurum gazetelerinde yer alan konular arasında sıralanamaz?
a) Firmanın yaptığı yatırımlar
b) Çalışma koşulları
c) Doğumlar ve ölümler
d) Firmada işe yeni girenler – çıkanlar
e) Son dönem siyasi gelişmeler çizgisinde firmanın durumu
2. Yapılan bazı araştırmalara göre firma personeli kurum gazetesinde hangi haberleri
görmekten hoşlanmaktadır?
a) Ekonomik ve teknik haberler
b) Firmanın yaptığı yatırımlar
c) Toplumsal ve kişisel meseleler
d) İşe yeni giren – çıkanlar
e) Doğum ve ölüm haberleri
3. Aşağıdakilerden hangisi kurum gazetelerinin yararları arasında sayılamaz?
a) Çalışanlarla yönetim arasındaki güveni pekiştirmektedir.
b) Kurumun güncel olaylar karşısındaki tepkisini ortaya koyması için iyi bir platform
sağlamaktadır
c) Çalışanlar kendilerini gazetede görmekten hoşnut kalarak, kurumsal aidiyetleri
artacaktır
d) Kurum dışındaki hedef kitle ile kurum içi çalışanları buluşturmaktadır
e) Dış hedef kitlenin sıcak ve uyumlu çalışma ortamını görmelerini sağlayacaktır
4. Aşağıdakilerden hangisi kurum gazetelerini hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında
sayılamaz?
a) Yayın organının okur kitlesi olarak kime sesleneceği, mutlaka önceden belirlenmelidir.
b) Tirajı, okur profiline göre düzenlenen listede yer alan kişi sayısından birkaç yüz fazla
olmalıdır.
c) Bu tür yayınların ortak amaçları, çalışanların kurumla ilgili olumlu imaja sahip
olmalarını sağlamak, bilgilendirmek ve verimliliği artırmaktır.
d) Yayının adı işletmenin imajıyla uyumlu olması için özenle belirlenmelidir.
e) Kurumla ilgili haberler gazetenin büyük kısmını kapsamalıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi kurum dergilerinin özellikleri arasında söylenemez?
a) Uzun ve reklamlara boğulmuş, grafiklerle süslenmiş yazılara yer verilmemelidir.
b) Siyasi konulara ağırlık verilmelidir
c) Yazının başında iki paragrafla konun özeti yapılmalıdır
d) Röportajlarda fotoğraf kullanılmalıdır
e) Röportajlarda açık bir dil ve okuyucuyu bıktırmayan yorumlara yer verilmelidir

6. Aşağıda yer alan kurum – dergi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a) THY – Skylife
b) İşbankası – İşDergisi
c) Medicalpark – MedicalPark
d) Airfale – Santigrat
e) Pegasus – Jetlife
7. Aşağıdakilerden hangisi ilgi çektiği için broşürde önemli konuların yer alması gereken
sayfadır?
a) İlk sayfa
b) En arka sayfa
c) Orta sayfalar
d) 2. ve 3. Sayfalar
e) Son iki sayfa
8. Aşağıdakilerden hangisi broşürlerin dağıtım tarzları arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Alıcı kendisi alır (örneğin bir toplantı sergi masasından)
Kamusal alanda arabaların üzerine bırakılabilir
Personel tarafından alıcıya götürülür
Elektronik veya geleneksel mektupla gönderme yapılabilir
Alıcının isteği ile gönderilir

9. Aşağıdakilerden hangisi broşür hazırlanırken karşılaşılan genel sorunlar arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretimde çok fazla harcama yapılması
Gerekli sayının yanlış hesaplanması
Fotoğraf, kesme çizgileri vb. kullanılması
Dağıtım planının önceden hazırlanarak bitirilmemesi
Metnin çok fazla olması

10. Aşağıdakilerden hangisi el kitapçığının özelliklerinden değildir?
Bazı konuların anlatımı, açıklanması için hazırlanmıştır
Broşürlerden daha fazla fotoğrafa ihtiyaç duymaktadır
Her an el altında bulundurulup bilgi, alınacak yardımcı kaynak niteliğindedir.
El kitapçığı işletmeye yeni gelen ve giren personele firmayı çok yönlü tanıtan, yeni
elemanın hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır
e) Ayrı bir karton kapak içinde alınması, sayfa düzeninin kolay okunacak şekilde
hazırlanması uygundur
a)
b)
c)
d)

Yanıtlar: 1 – e, 2 – c, 3 – b, 4 – e , 5 – b, 6 – e, 7 – c, 8 – b, 9 – c, 10 – b
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ARAÇLARI - II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yıllıklar
Gezi yazıları
Davet yazıları
Röportajlar
Bloglar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bloglar halkla ilişkiler uygulamalarında nasıl kullanılmaktadır? Blog yazımında dikkat
edilmesi gerekenler nelerdir?
2. Gezi yazıları halkla ilişkiler uygulamaları perspektifinden hangi amaçla kullanılmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yıllıklar – gezi yazıları

Yıllıklar ve gezi yazılarının
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak
Davet yazıları ve raporlar
hakkında bilgi sahibi olmak

Davet yazıları - raporlar

Röportajlar – bloglar

Röportajlar ve bloglar
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının çalışması ve
güncel örneklerin
incelenmesi
Ders notlarının çalışması ve
güncel örneklerin
incelenmesi
Ders notlarının çalışması ve
güncel örneklerin
incelenmesi

Anahtar Kavramlar
Yıllık
Gezi yazısı
Davet yazısı
Rapor
Röportaj
Blog

Giriş

Halkla ilişkiler uygulayıcıları iç ve dış hedef kitleye ulaşmak amacıyla basılı materyaller
hazırlayabileceği gibi davet mektupları, röportajlar gibi yazı türleriyle çeşitli etkinliklere
destek olabilmekte ya da medyaya malzeme hazırlayabilmektedir. Tüm bahsedilen iletiler,
iletişim stratejisine bağlı olarak oluşturulur ve kullanılacak mecra yine iletişim stratejisine
bağlı olarak seçilir.

11.1 Yıllıklar – Gezi Yazıları
Halkla ilişkilerde kullanılan diğer yazılı iletişim araçlarının arasında yıllıklar sayılabilir.
Yıllıklar kuruluşun yıllık çalışmalarını kronolojik sırayla özetleyen, bu çalışmalar hakkında
bilgi veren kitaplardır. Bu kitaplar kuruluş hakkında bilgi edinmek isteyen kişileri aydınlatıcı
her türlü bilgiyi kapsar. Ayrıca bir yıl içinde gerçekleşen değişiklikler, alınan kararlar, yapılan
atamalar, organizasyon değişiklikleri yıllıklarda bulunmalıdır. Yıllık içindeki toplu bilgilerin
iletilmesi için önceden belirlenen adreslere ücretsiz gönderilebileceği gibi satışa da sunulabilir
(Çamdereli, 2005: 107).
Kurumsal yayınlardan, sanal uzamda blog ve web sitelerine kadar pek çok alanda karşımıza
çıkan ve halkla ilişkiler amaçlı kullanılan yazı türlerinden biriside gezi yazılarıdır. İyi bir gezi
yazısının ilginç bir tonu vardır. Bir temayı tanımlar, ortamı gösterir, eylemi betimler, bilgi
paylaşır ve gezinin yazarı nasıl değiştirdiğini anlatır. En iyi gezi yazıları yazarın kişiliğini ve
ilgi alanlarıyla belli zaman içinde bir mekan arasındaki etkileşimi anlatan öykülerdir. Gezi
yazılarının özellikleri genel hatlarıyla (Onat, 2014: 106):
•

•

•

•

•

Yazar kendisini tanıtır. Yazar neden oradadır? Gezinin amacı nedir? Onunla birlikte
gezide başka kimler vardır? Seyyah korku ya da umut dolumudur? Öykü başladığında
bizim yazarın zihinsel durumunu, beklentilerini ve tahminlerini önceden bilmemiz
gerekir.
Temanın tanımlanması: Bu gezi yeni bir dönemin başlangıcı mıdır? Belki yeni
yeteneklerin öğrenilmesi ve aşkın bulunması, yol süresince ilginç tecrübelerin
kazanılmasıyla ilgili midir?
Ortamın belirlenmesi: Sadece bir yerin betimlenmesi iyi bir gezi öyküsü değildir. Yazar
sahneye girene ve belli bir yerde eylemin içine girene veya eylemi yorumlayana dek o
yer sabit bir sahnedir, boş bir sayfadır. Sahne seyyahın gördüğüyle oluşur. Yazar şunları
sormalıdır “şu an ne hissediyorum? Ne kokluyorum? Hangi sesler bana yabancı? Beni
şaşırtan ve kafamı karıştıran ne görüyorum?” Gözler gidilen yere tam alışmadan notlar
alınmaya başlanmalıdır. Günün sonunda tüm notlar gözden geçirilmeli ve ayrıntılar
doldurulmalıdır. Gün süresince çekilen fotoğraflar gözden geçirilmelidir.
Eylemin gösterilmesi: Öykü okuyucuya eylemi göstermelidir. Bu da anılar yaratarak
veya onlara raporlayarak yapılır. Gezi yazısı, bir anı, bir yer veya kültürle ilgili ilginç
birşeyin gözlenmesi sonucu ortaya öyküdür. Belki Paris’te gecelik alırken başına komik
bir olay gelmiştir ya da bir spor fanatiği Yunanistan’da çocuklarla futbol oynadıktan
sonra eve yemeğe davet edilmiştir.
Bilginin paylaşılması: Okuyucular öyküden birşeyler öğrenmek isterler. Bölgesel
mimariyle ilgili bazı gerçekler, geleneksel bir yemeğin tarifi, yerlilerin balık tutma şekli,
bir efsane ya da bir mit, bir öykünün geçtiği mekanla ilgili bilgi olabilir. Örneğin Prag’a
gittiyseniz Kafka’nın bir öyküsünde geçen mekanla ilgili bilgi vermeniz gerekir. Gidilen
yerin sınırlı bütçeyle nasıl ziyaret edileceği, kesitme yollar ve ziyaret edilmesi gereken
önemli yerlerle ilgili tavsiyeler okuyucu için çok önemlidir.

•

Gezi, yazarı nasıl değiştirdi, açıklanması: Her gezi seyyahı değiştirir. Gittiği ülkenin
kültürüne veya yemeğine karşı bir aşk duyulabilir, oranın müziğine aşık olunabilir.
Tutumda, tutkularda, ilgi alanlarında, hobilerde gezi sonucu ortaya çıkan değişiklik ilgi
çekecektir.

11.2 Davet Yazıları – Raporlar
Halkla ilişkilerde en çok gerçekleştirilen yazışmalardan bir diğeri de davet yazışmalarıdır.
Davet yazışmaları genellikle halkla ilişkiler etkinliklerine destek amacıyla kullanılır. Davet
yazılarının kritik noktaları şu açılardan belirir (Gültekin, 2006: 200 – 201):
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Davet yazıları antetli bir kağıda yazılır, hatta özel davet yazıları içiin ayrı kağıtlarının
bulunması yerinde olur.
Hitap cümlelerine dikkat edilmelidir.
Protokol kurallarına uygun davet yazıları yazılmalıdır.
Davet yazılarında, davetin ne amaçla yapıldığı net bir şekilde ifade edilir.
Daveti gerçekleştiren kurumun birkaç cümleyle de olsa tanıtımı gerçekleştirilir.
Davet yazılarında zamanlama açısından bir baskı gerçekleştirilmez, mümkün olduğu
kadar yazışmalarda zaman aralığı verilmesi karşı tarafa hareket esnekliği sağlar
Bir ödül verilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek davet yazısında, ödül gerekçeleri net bir
şekilde açıklanır. Örneğin, bir üniversite tarafından verilen fahri doktor unvanı söz
konusu ise buna ait senato kararı yazıda bulunur.
Bir panelde konuşmacı olmaları için panelistlere gönderilen davet yazılarında, diğer
konuşmacıların ismi belirtili.
Davet yazılarında temel amaç, karşı tarafı, davet yapılan etkinliğe katılma konusunda
ikna etmektir. Bu iknayı sağlamak için bir konsept oluşturulur. Davet edilen etkinlik,
kişi ve davet eden kurum arasında iknayı sağlayacak uygun bir konseptin kurulması
gerekir.
Özellikle ünlü kişilerin davet edildiği, davet yazılarında, katıldığı takdirde bu etkinliğin
kişiye olan katkısı net bir ifade ile davet yazısında yer alır.
Davet yazısında irtibat kurulacak kişilerin bilgileri mutlaka yer alır.
Panel ya da konferansa konuşmacı davet etmek için hazırlanan yazılarda, konuşma
yapılması istenen konu açık ve net şekilde belirtilir ve konunun önemi konusunda birkaç
cümleye yer verilir.
Sempozyum ya da kongre gibi davet yazılarında, organizasyon ile ilgili, özellikle davet
edilen kişinin ulaşım ve konaklaması ile ilgili bilgiler özel önem teşkil eder.
Devlet adamlarının davet edildiği etkinliklerde, davet yazısının devlet görevlilerine
hitap eden resmi dili içermesi gerekir.
Ödül ile ilgili davet yazılarında, eğer ödül ilk defa veriliyor ise; bir defaya mahsus olup
olmadığına vurgu yapılır, daha önce bu ödül veriliyorsa ödülün tarihçesine yer verilir.

•

•

•

•

Davet yazılarının, davet edilen kişilerin programlarını ayarlayıp iyice düşünebilmeleri
için makul bir süre önce yazılması ve kabul edildiği takdirde, kurumun teşekkürlerini
ve organizasyonla ilgili detayları içeren yeni bir davet yazısının hazırlanması
yazışmaların planlanması açısından hassas bir noktadır.
Devlet adamları, sanatçılar ve iş adamlarının konuşmacı olarak davet edildikleri
etkinliklerde bu kişilere itafen yazılan davet yazıları dışında, menajerler, danışmanlar,
özel kalem müdürleri ile de ayrı yazışmalar gerçekleştirilir. İletişim kuran insanlar
arasındaki davet yazılarının fazla resmi olmasına gerek yoktur, hatta bu kişiler arasında
iletişimi kolaylaştıracak sıcak ifadelerin bulunması faydalı olur.
Kurum içinde çalışan personelin, belli etkinlik ve toplantılara katılımı ile ilgili
hazırlanan davet yazılarında, kurum içi iletişimin önemi vurgulanır ve katılımın
zorunluluğu üzerine baskı yapan ifadeler yerine, katılımın kazandıracağı artılar üzerine
kurulu ifadeler kullanılır.
Davet yazılarında ayrıca kuruma özgü içten ve sıcak bir dil kullanılır, standart
basmakalıp davet yazılarından kaçınılmalıdır.

Raporlar ise kuruluşların ürün ve hizmet kapsamında yıl boyunca yapılan etkinlikleri ve
geleceğe ilişkin projelerini kamuoyuna ve hedef kitlelere ayrıntılarıyla duyurmak ve onların
değerlendirmelerine sunmak amacıyla hazırlanır. Yıllık raporlar, örgütün bilançoları, denetim
raporları, çıkardığı ürünler ve sunduğu hizmetler, örgütün hisse senedi hareketleri, projelerini
gerçekleştirme olanakları, gösterdiği gelişmeler personelle ilgili bilgiler karşılaşılan sorunlar ve
bulunan çözüm yolları, ödediği vergiler, reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler etkinlikleri,
harcamalar vb. bilgiler içerir (Çamdereli, 2005: 108).

11.3 Röportajlar - Bloglar
Kurumlara ait bülten, dergi gibi basılı yayın araçlarında yer alan yazı türlerinden biri de
röportajlardır. Röportajlar kurum yetkilileriyle yapılabileceği gibi toplum tarafından sevilen
kişilerle de röportajlar yapılabilir. Röportaj yapılacak kişinin seçiminde önemli nokta, kurumun
itibarına zarar vermeyecek kişilerin seçilmesidir. Röportajlarda doğru soru tipiyle okuyucunun
ilgisini çekecek bilginin alınması mümkündür. Röportajlarda kullanılan soru tipleri (onat, 2014:
113):
•
•

•
•

Kapalı uçlu sorular: Genelde kısa cevaplar verilebilecek sorulardır. Evet, hayır, x sayısı
kadar gibi cevaplar yeterli olabilir.
Açık uçlu sorular: Bazen görüşmeci görüşme yaptığı kişiye istediğini söyleme şansını
vermek isteyebilir. Bu gibi durumlarda bu soru tipini kullanmak gerekir. Bu soruların
cevabı olarak uzun yanıtlar almak mümkündür.
Koşullu sorular: Belli bir koşul oluşturularak “eğer” ifadeli sorularla hem okuyucuların
hem de görüşülen kişilerin hayal gücüne başvurulur.
Onaylama ve reddetme soruları: Görüşülen kişiden bir konu hakkında onay verip
veremeyeceğine dair görüş istenir.

•

•

Sondaj soruları: Bu sorular görüşülen kişinin sorularına istinaden sorulan devam
sorularıdır. Bu sorular tarafsız (Bana bu konu hakkında daha çok şey söyleyebilir
misiniz?), Provakatif (Bunu bir daha asla yapmayacağınızı mı söylüyorsunuz?) ya da
meydan okuyucu olabilirler (Bence birçok insan buna inanmakta güçlük çekecektir).
Kişisel sorular: Görüşülen kişinin özel yaşamıyla ilgili sorulardır. Bu tür soruların
mutlaka yazılması istenen Röportajın ana temasına uygun olması gerekir. Bu tür sorular
genelde okuyucuda belli bir güvenirlilik oluştuktan sonra görüşmenin orasında veya
sonunda sorulur. Örneğin gıda firmasının kurumsal bülteninde ünlü bir bayan film
oyuncusuyla röportaj yapılıyor ve kendisine nişanlı olduğu kişiyle ne zaman evleneceği
sorulabilir ya da eşine yaptığı özel bir yemek sorulabilir.

Kurum yayınlarındaki röportajlar incelendiğinde genellikle en az üç sayfadan oluştukları
gözlenmiştir. Yazılı metinlere farklı büyüklükteki fotoğraflar eşlik etmektedir. Röportajın
yazımına bakıldığında aşağıdaki sıralamalar gözlenmektedir (Onat, 2014: 115 – 116):
1. Başlık (röportajın içindeki ana haber değerini veren birkaç kelimeden oluşan haber
başlığı – büyük boy harflerle yazılır).
2. Spot (röportajı yapılan kişi hakkında kısa bilgi ve haber değerini oluşturan ana başlık
ile alt başlıkların birkaç cümlede ve 3-4 satırda yapılan özeti- başlığa göre daha küçük
boy harflerle yazılır)
3. Röportaj metni girişi: Röportajı yapılan kişinin kısa öz geçmişi, birkaç cümle ile. Bu
cümle görüşmeyi yapan kişinin sorusuyla başlayabileceği gibi röportajı kaleme alan
kişinin ağzından da yazılabilir. Eğer röportajı kaleme alan kişi yazacak ise yazının
içeriği ile özgeçmişini ilişkilendirmelidir.
4. Soru ve cevaplar: Röportaj sırasında sorulan soruların ve yazılan yazıların tamamının
kaleme alınması röportajın gereksiz yere uzamasına neden olur. Burada önemli olan ana
başlıkta verilen ve haber değeri taşıyan unsurların ön plana çıkartılması ayrıca haber
başlığında verilmeyen ilginç bilgilerin de eklenmesidir. Haber başlığında ve spotta
verilmeyen ancak röportajda konması planlanan açıklamalar röportajın sonuna doğru
verilmektedir. Açıklamalar içinde geçen ve okuyucunun ilgisini çekeceği düşünülen
konular birkaç alt başlıkta sunulabilir. Alt başlıklar röportajın daha kolay okunmasını
sağlayacaktır.
5. Sonuç: Röportaj sonunda görüşmeyi yapan kişinin genel izlenimleri, ortaya çıkan yeni
sorular, akılda kalan çeşitli unsurlar aktarılır.
6. Fotoğraflar: Röportajı yapılan kişiyle röportaj günü çekilmiş fotoğraflar kullanılır. Bu
fotoğraflar bazen profesyonel fotoğrafçılar tarafından özel bir mekanda hatta özel
giysilerle çekilebilir. Bazen bu röportajlarda giyim firmaları ünlülere sponsor
olabilmektedir.
Günümüzde halkla ilişkiler uzmanlarının mesajlarını hedef kitlelerine anlatma yollarından
biriside bloglardır. Hedef kitle reklam gibi kurumun ilettiği mesajlara tepkiliyken, bloglar bilgi
paylaşımı olarak görülmektedir. Blog yazarlığı sadece kuruluşlar için bir iletişim aracı değildir,

aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden, politik partilere kadar her organizasyon bloglar
sayesinde hedef kitlesine ulaşabilir. Sadece rakipleri ya da hedef kitleyi gözlemlemek için var
olan bloglar incelenebileceği gibi, bloglara yorum yazarak konuşmalara katılma imkanı
bulunabilir ya da kurum kendi bloğunu oluşturarak konuşmaları başlatabilir (Scott, 2008).
Kurumsal bloglar, fonksiyon, konu ve sahiplik faktörlerine göre kendi içerisinde
sınıflandırılmaktadır. Dört tip kurumsal blog tanımlanmaktadır bunlar (Pelenk Özel & Yılmaz
Sert, 2014: 308):
1. Kurumsal liderlik blogları: Sadece marka oluşturulması için değil aynı zamanda çeşitli
hususlarda kurumun görüşlerini de temsil etmesi için, kurum içinden belirli bir kişinin
dikkatlice seçildiği bloglardır. Bu tür bloglar çoğunlukla pazar lideri olan kurumlar tarafından
kullanılmaktadır.
2. Kurumsal grup blogları: Kurumsal bloğun geliştirilmesinde tüm çalışanların katılım hakkına
sahip oldukları bloglardır. Böyle bir durumda, birçok blog yazarının olduğu ve çoğunlukla
kurumsal web sitesi içine dahil edilmiş, sadece bir blog kullanılmaktadır.
3. Kurumsal blog platformu: Kurumsal iş ortakları ve çalışanlar tarafından yazılan pek çok
blogtan oluşmaktadır. Bu tür bloglar, belirli bireyleri belli alanlarda uzman olarak sunabilir ve
genellikle müşteri hizmetleri desteği olarak kullanılmaktadır.
4. Promosyon blogları: Bir yazarın değil, diğer pazarlama eylemlerinin öncü rol oynadığı
sponsor blogları, reklam ve yarışma blogları gibi bloglardır.
Kurulması için tasarım ve HTML konusunda yetenekli olmanızı gerektiren internet sitelerinin
aksine, kullanımı kolay ve hemen bulunabilecek bir yazılımla blog yazımına başlanabilir. Blog
yazılımında akılda tutulması gereken temel bilgiler şunlardır (Scott, 2008:221):
•
•
•

•
•

•

Başlamadan önce, bloğunuzun arama motorları tarafından dizinlenecek olan adı ve
etiket satırı üzerinde dikkatle düşünün. Daha sonra değiştirmek zordur.
Kullanımı kolay bir blog yayınlama yazılımı blogger, typepad, wordpress ve bunun gibi
yerlerden edinilebilir.
Bloğunuz için bir url adresi seçmeniz gerekecek. Blogçuluk hizmeti veren bütün
servisler düzenlenebilir url adresleri sunar. Bloğunuzu şirketinizin adına eşleyebilir ya
da kendiniz özel bir alan oluşturabilirsiniz.
Blog yazımı, renk, tasarım ve yazı tipi seçimini ve basit, metin tabanlı bir başlık
yaratmayı kolaylaştırır. Başlık olarak özel bir görsel kullanmayı da düşünebilirsiniz.
Bloğunuza başlayıp tasarımınızda küçük ayarlamalar yapıp deneme niteliğinde birkaç
blog gönderisi yazdığınız zaman ilk birkaç hafta için parola koruması kullanılması
önerilir. Bu şekilde bloğunuzu dünyaya açmadan önce ilk olarak sadece birkaç
arkadaşınız ve meslektaşınızla paylaşıp bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
Bloğun görünüşü ve bıraktığı izlenim kurumsal tasarım kurallarınızla paralellik
göstermeli ama aynısı olmamalı. Okurlara bloğun bir kurumsal sözcü değil bağımsız bir
ses olduğu sinyalini verecek şekilde kurumsal görünüşten biraz farklı olması pek çok
blog için daha iyidir.

•

•

•
•
•
•

Blog yazılımları genellikle yorum özelliğini aktif hale getirmenize olanak sağlar.
Böylece okurlar sizin gönderilerinize yanıt verebilir. Göz önünde bulundurmanız
gereken çeşitli seçenekler var. Bazı insanlar okurlardan hiçbir şekilde yorum almamayı
yeğler ve bu doğru seçenek olabilir. Ancak blogçuluğun en heyecan verici yönlerinden
biri okurlarınızın yazdıkları yorumlardır. Blog yazılımınıza bağlı olarak açık yorum
seçeneğini tercih edebilir yada bloğunda görünmeye başlamadan önce tüm yorumların
onayınızdan geçmesini sağlayabilirsiniz.
Blogların çoğunda geri izleme işlemine olanak sağlayan bir özellik de vardır. Bu özellik
bloğuna ilk olarak sizin yazmış olduğunuz bir konuda size gönderme yaparak bir yazı
yazan başka bir blogcunun size gönderdiği mesajdır.
Bloğunuz için seçtiğiniz kategorilere çok dikkat edin ve her gönderiye Technorati, Dıgg
ve Delicious gibi siteler için sosyal medya etiketi ekleyin.
RSS okurlarınızın çoğu için standart bir dağıtım formatıdır. Bloğunuzun RSS
özelliğinin olmasına dikkat edin.
Bir fotoğrafınızın, biyografinizin, bağlantınızın bulunduğu ve bloğunuzla ilgili bilgiler
de içeren bir “hakkımızda” sayfası ekleyin.
İnsanları sizinle bağlantıya geçmeye teşvik edin. Size internet üzerinden
ulaşabilmelerini kolaylaştırın ve “hayran” epostalarını bizzat kendiniz takip edin.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özetle yıllıklar, gezi yazıları, davet yazıları, bloglar gibi farklı türlerde halkla
ilişkiler metinlerini kullanım amaçları ve özellikleri perspektifinden inceledik.

Uygulama
Ali yönetim kurulu başkanı olduktan sonra iletişim uzmanlarından iki konuda öncelikli
destek beklediğini söyler, bunlardan biri röportaj sırasında aklında bulundurması gerekenler ve
bir kurumsal blog hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Ali’nin hayali kurum içi hedef
kitleyi canlı tutacak bir blog hazırlamaktır. İletişim uzmanları röportaj sırasında öncelikli olarak
dikkat etmesi gereken üç şey olduğunu söyler bunlardan birincisi kıyafeti, ikincisi sandalyeye
nasıl oturduğu ve üçüncüsü röportajın ilk birkaç dakikasında neler söylediğidir. Blog içinse
önemli olan soru, kurum için ne tür blog oluşturmak istediğidir.

Uygulama Sorusu
1. İletişim uzmanları Ali’ye röportaj sırasında niye bahsettikleri üç şeye önem vermesi
gerektiğini ifade etmişlerdir. Tartışınız.
2. Kurumlar için hangi blog türleri mevcuttur. Ali’nin isteğine ne tür bir blog daha uygun
görülmektedir?

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının özellikleri arasında sayılamaz?
a) Tarihsel bir anekdottur
b) Ortamı gösterir
c) Eylemi betimler
d) Bilgi paylaşır
e) Gezinin yazarı nasıl değiştirdiğini anlatır
2. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı yazılırken, ortamın belirlenme sürecinde dikkat
edilmesi gerekenler arasında sayılamaz?
a) Gidilen yere alışmadan notlar alınmaya başlanmalıdır
b) Gün sonunda alınan notlar gözden geçirilmelidir
c) Gün süresince çekilen fotoğraflar gözden geçirilmelidir
d) Anılar yaratmalıdır
e) “şuan ne hissediyorum?”, “hangi sesler bana yabancı?” gibi sorular sorulmalıdır
3. Gezi yazıları hazırlanırken “eylemler gösterilmelidir”.
Yukardaki ifadede eylemlerin gösterilmesinden kasıt nedir?
a) Gezinin hayatımıza kattığı yenilikleri tanımlamak
b) Gezi sırasında yazarın zihinsel durumunun belirlenmesi
c) Hislerin tanımlanması
d) Fotoğrafların her bir olayın pekiştiricisi olarak kullanılması
e) Anılar yaratılması ya da yaşanılanların raporlanması
4. Aşağıdakilerden hangisi okuyucuların gezi yazılarında öğrenmek istedikleri bilgiler
arasında yer almamaktadır?
a) Geleneksel bir yemeğin tarifi
b) Orada yaşayanların çocukluk hatıraları
c) Gidilen yerin sınırlı bütçeyle nasıl ziyaret edileceği
d) Ziyaret edilmesi gereken önemli yerler
e) Bölgesel mimariyle ilgili bazı gerçekler
5. Aşağıdakilerden hangisi davet yazılarında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında
sayılamaz?
a) Davet yazıları antetli bir kağıda yazılır, hatta özel davet yazıları için ayrı kağıtlarının
bulunması yerinde olur.
b) Hitap cümlelerine dikkat edilmelidir.
c) Protokol kurallarına uygun davet yazıları yazılmalıdır.
d) Daveti yapan kurumun sadece isminin geçmesi yerlidir
e) Davet yazılarında, davetin ne amaçla yapıldığı net bir şekilde ifade edilir.
6. Davet mektuplarında kişileri etkinliğe katılmaya ikna etme yollarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Ünlü bir ismin davete gelmesine ve bunun davet mektubunda belirtilmesine
çalışılmalıdır
b) Davete geleceklere verilecek ikramlar hakkında bilgiler metinde yer almalıdır
c) Etkinlik, kişi ve davet eden kurum arasında iknayı sağlayacak uygun bir konsept
kurulmalıdır
d) Davet mümkün olduğu kadar gösterişli bir yerde yapılmalı ve davet yazısında mekan
belirtilmelidir
e) Davet mektubunda sürpriz, beklenmedik gibi kelimeler kullanılmalıdır
7. Sempozyum ve kongre gibi etkinliklerin davet yazılarında aşağıdakilerden hangisi özellikle
belirtilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Açılış konuşmacıları
Ulaşım ve konaklama ile ilgili bilgi
Etkinliğin yapılacağı mekanın özellikleri
Sonuç bildirgesinin ne zaman yayınlanacağı
Gelecekte düşünülen etkinlikler hakkında bilgi

8. “Kuruluşların ürün ve hizmet kapsamında yıl boyunca yapılan etkinlikleri ve geleceğe ilişkin
projelerini kamuoyuna ve hedef kitlelere ayrıntılarıyla duyurmak ve onların
değerlendirmelerine sunmak amacıyla hazırlanır”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanım kapsamında yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Raporlar
El kitapçıkları
Tanıtım yazıları
Broşürler
Röportajlar

9. Aşağıdakilerden hangisi röportajlar sırasında kullanılan soru tipleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kapalı uçlu sorular
Açık uçlu sorular
Koşullu sorular
Sondaj sorular
Seçmeli sorular

10. “Genelde kısa cevaplar verilebilecek sorulardır. Evet, hayır, x sayısı kadar gibi cevaplar
yeterli olabilir”
Yukarıda yer alan tanım aşağıdaki röportaj soru çeşitlerinden hangisine aittir?

a)
b)
c)
d)
e)

Kişisel sorular
Sondaj sorular
Kapalı uçlu sorular
Açık uçlu sorular
Koşullu sorular

Yanıtlar: 1 – a, 2 –d , 3 – e, 4 – b, 5 – d, 6 – c, 7 – b, 8 – a , 9 –e , 10 – c

12 YÖNETSEL İLETİŞİMDE MESAJLARIN YAZILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yönetimsel iletişimde mesajların yazılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkiler uzmanları kurum içi iletişimde ne tür metinlerin hazırlık
aşamasında yer almaktadır?
2. Sözlü görüşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetsel iletişimde
mesajların yazılması

Yönetsel iletişim sürecinde
mesaj yazımında dikkat
edilmesi gerekenler
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının çalışılması
ve derslerin takibi

Anahtar Kavramlar
Yönetsel iletişim

Giriş

Halkla ilişkiler uygulayıcıları tüm kurumun iletişim çalışmalarını sürdürmekle birlikte, aynı
zamanda yönetsel kademenin çalışanlar ve dış hedef kitleyle ilişkisini de düzenlemektedir.
Genellikle kurumun görünen yüzü olan yöneticilerin, medya açıklamalarından, kurum içi
toplantılara kadar sürdürdükleri iletişimi belirli bir strateji içerisinde oluşturan halkla ilişkiler,
kurumsal iletişimin bir parçası olarak yönetim iletişiminin stratejisini de belirlemektedirler.

12.1 Yönetsel İletişimde Mesajın Hazırlanması
Kariyerimizde hem yazılı hem sözlü pek çok iletişim görevi ile karşılaşırız. Görevlerimizin bir
kısmı bir kağıt üzerine birkaç cümleden oluşan not almak, klavye ile kısa bir e-mail mesajı
yazmaktan ibaret rutin bir görev olduğu gibi diğer bazıları daha karmaşık, derin düşünce
gerektiren araştırma, özenli doküman hazırlama biçiminde olabilir. İş ve yönetsel mesajların
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Her bir hedef kitlenin dikkatini çekmek için yarışmaktadır. Bu
yüzden yazdığımız mesajlar canlı, kolay okunabilir, çok özlü ve kısa, her zamankinden daha
dikkat çekici olmak zorundadır. Bunun için (Kaya, 2003: 198 – 200):
1. Amaçlı olmak: İş ve yönetsel mesajlar enformasyon sağlar, problem çözer. Amaçları
başarmak için gerekli kaynakları talep eden türdendir. Hazırlanan her bir mesajın
spesifik bir amacı vardır.
2. Okuyucu – dinleyici merkezli olunmalı: İş ve yönetsel yazılar okuyuculara-dinleyicilere
bir sorunu anlamada, amaçlara ulaşmak için işbirliğinde ve eyleme geçmede yardım
eder. Bu yüzden hazırladığımız her mesaj okuyucuların görüş ve bakış açılarını dikkate
almalıdır.
3. Kısa ve öz olmalı: iş ve yönetsel yazılar açık, anlaşılır ve verimli enformasyon sunarak,
herkesin zamanını dikkate alır. Hazırlayacağınız her mesaj, konun değerini
düşürmeksizin mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Etkili iş ve yönetsel yazıların
amacı, okuyucuları etkilemekten çok, fikirlerimizi açıklamaktır. Bunu yapmanın en iyi
yollarından biri, sistematik yazma sürecini izlemekten geçmektedir. İş ve yönetsel
mesajlar yazmak için yapacağınız spesifik eylemler her bir duruma, okuyuculara ve
amaca göre değişecektir. Bununla birlikte genelleştirilmiş aşamalar sürecini izlemek,
daha etkili mesajlar yazmakta size yardım edecektir. Bu yazma süreci üç basit aşamayı
içermektedir:
a. Planlama. Mesajların temel unsurları hakkında düşünülmelidir. İletilecek
mesajın amacı düşünülerek dinleyici – okuyucu analizleri yapılmalı ve mesaj
ihtiyaç okuyucu ihtiyaç ve beklentilerine bağlanmalıdır. Okuyucuları
bilgilendirecek, ikna edecek ve motive edecek enformasyonu toplamak gerekir.
Daha sonra ihtiyaçlara uygun kanal seçilerek, dinleyici – okuyucu beklentileri
karşılanmalıdır. Nihayet, okuyucu-dinleyicilerle iyi ilişkiler kurulmalıdır.
i. Analiz: Amacı incelemek, yazım taslağını çıkartmak ve sonra okuyucu
profilini saptamaktır.
ii. Araştırma: Formel ve informel yollarla enformasyon toplamaktır.
iii. Adapte etmek: Uygun araç ve konular seçilmesi, okuyucularla iyi
ilişkiler kurmaktır.
b. Yazma: Bir kere mesajınızı planladıktan sonra fikirlerin organizasyonu
yapılmalı ve ilk taslak kompoze edilmelidir. Bu düşüncelerin kelimelere
dökülmesi; yani cümlelerin paragrafların yaratılması ve ana fikri desteklemek
için örneklerin ve detayların belirlenmesidir

i. Organize etmek: Ana düşüncenin belirlenmesi, alanın sınırlanamsı,
görüşlerin gruplanması, doğrudan ve dolaylı yaklaşımların seçilmesi
ii. Kompoze: Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrolü ve etkili
cümleler ve paragrafların yaratılması için sözcüklerin dikkatli seçilmesi
c. Tamamlama (Bitirme): İlk taslak elde edildikten sonra geri dönülmeli bitin stil,
yapı ve okunabilirliği gözden geçirilmelidir. Gözden geçirilerek düzeltmek ve
yeniden yazmak mesajın açıklık ve etkinliğini arttıracaktır. Arkasından format,
gramer ve noktalama işaretleri için mesaj edit edilmeli, yani yayına
hazırlanmalıdır. Bundan sonraki adım, mesajın üretilmesi, yani mesajın
okuyucular tarafından alınacağı biçime sokulmasıdır. Süreç formüle edilirse:
i. Revize: içeriğin değerlendirilmesi, okunabilirliğin incelenmesi, edit
etmek ve yeniden yazmak
ii. Üretim: Etkili tasarım unsurlarının ve uygun dağıtım metodlarının
kullanılması
iii. Son kontrol (gözden geçirme): Mekanik ve yazım kontrolleri, plandaki
yanlışların gözden geçirilerek düzeltilmesidir.
Kaya (2003: 200 - 201) yazma sürecinin işleyişini şu şekilde özetlemektedir;
İş ve yönetsel mesajların çoğu baskı altında ve realistik programlar altında tasarlanıp,
zamanınızın çoğunu alır. Bazı durumlarda okuyucu mesajınızı kayıtlı zamandışında (mesai dışı)
almak ister. Bazen müşteri ile konuştuktan hemen sonra veya bazen bir toplantı sonrasında
istenebilir. Zamanımızın olup olmamasına bakılmaksızın ister 30 dakikanız ister 2 gününüz
olsun, kendimize yeterli zaman ayırarak mesajımızı planlamak, yazmak ve tamamlamak
durumundayız.
Genel kural olarak zamanın yarısı planlama ve amaç üzerine karar vermeye, okuyucuları daha
iyi tanımakla ve konu üzerinde düşünmeye ayrılmalıdır. Dörtte bir zamanı da doküman yazmak
için ve bir okadar da projenin tamamlanması için kullanılmalıdır. Aslında iş ve yönetsel
mesajları yazmak için en doğru ve en etkili tek bir yol yoktur. Bu konuda çabaları dikkate
almakla birlikten iyisi, etkileyici mesaj yazmayı iyi anlamak gerekir. Üç aşamalı yazma süreci,
rutin ve acele içinde yazma riskinden yazarı kurtarabilir. Etkili iletişimciler, 1-2-3 gibi sıraya
uymalarına gerek olmamasına rağmen, sürecin tümünü tamamlarlar. Her zaman için süreç
içinde, ileri ve geri gidişler olacaktır. Burada sadece öğretim amacıyla sıraya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Sistematik yaklaşıldığında yazma süreci, gelişmiş iş ve yönetsel dokümanlarla sonuçlanır.
İletişim literatüründe, sürecin farklı aşamalarını ayrıntılandırmada yazarlar farklı tutumlar
içindedirler. Hatta süreci dört aşamalı görenler vardır:

Şekil 4 İş ve yönetsel mesajların yazma süreci (Kaya, 2003: 201)

12.2 Yönetsel iletişimde sunum metninin hazırlanması
Yönetsel metin yapımının içinde yer alması gereken bir diğer başlık ise etkili sunum öncesi
sunum metnin yazılma aşamasıdır. Konuşma hazırlama ve etkili sunum dikkat, titizlik ve
deneyim gerektiren bir iştir. Etki konuşmanın içeriği ve konuşmacının sunum biçimine göre
yaratılır. Konuşma hazırlama aynı zamanda konuşma yapmanın formatını ve içeriğini de
belirler ve düzenler. Konuşmada en önemlisi konunun kendisidir. Örneğin, örgütün tanıtımı,
promosyonu vb. ile ilgili bir konuda, konuşma yeni gelişmeler, gelecek planlar, yeni ürünler
veya hizmetler ve bunların izleyiciler için anlamı, tartışmalı konular, endüstrideki güncel
gelişmeler üzerine inşa edilebilir. Konuşmanın ilgiyi çekmesi aynı zamanda zamanlamaya da
bağlıdır (Erdoğan, 2006: 331).
Yapılan etkinliğin doğasına göre konuşma metninin düzenlenmesi ve sunumun örgütlenişi
değişebilir (Erdoğan, 2006: 332 – 334):
•
•
•
•

Stil ve içerik dinleyici özellikleri düşünülerek biçimlendirilmeli, daima
izleyicinin/dinleyicinin kimliği göz önüne alınmalıdır.
Konuşma kulağa hitap ettiği ve kelimeler akıp gittiği için, karmaşık ve uzun cümle
yapısından kaçınılmalıdır.
Açık anlaşılır bir şekilde yazılmalı, sanki bir arkadaşına açıklıyor gibi olmalıdır.
Konuşma, konuşulacak konu çerçevesi içinde kalacak şekilde hazırlanmalıdır.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Her konuşma, konunun doğası ve yer ve zamandaki “atmosfer” ve izleyicinin karakteri
düşünülerek düzenlenir.
Dinleyicide konuşma sonunda konuyla ilgili bir veya birkaç önemli şeyin kalıcılığını
sağlama düşünülmelidir. Dolayısıyla en önemli ana fikir veya en önde gelen fikirlerin
akılda kalmasını sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
Tema üzerinde odaklanılmalıdır
Ana temanın kaybolmaması için, uzun sunumlarda, ana temanın yinelenerek
vurgulanması gerekir
İzleyiciye konuşmayla ilgili temel sunmak istenenin ne ve neler olduğunun birer
cümleyle veya maddeler halinde belirtilmesi ve konuşmanın bu belirtilenler üzerinde
durularak düzenlenmesi gerekir
Konuşma araştırmayla elde edilmiş bilgilerle zenginleştirilmelidir.
Konuşama gerçeklerle ve gerekiyorsa istatistikle veya gerçek örneklerle
desteklenmelidir.
Daima özlü bir giriş ve özlü bir sonuç olmalıdır
Ana fikrin veya ana fikirlerin açıkça, özlüce belirtilmesi ve alt fikirlerle desteklenmesi
gerekir. Önce konun ana fikirlerini bir sayfada özetlemek sonra konuyu genişletmek
oldukça faydalıdır. Konuşmanın yapısında iki yoldan biri izlenebilir a) birincide ana
görüş sunularak başlanır ve sunum onun üzerinden gelişir. Bu yapılırken örnekler,
bilgiler ve olgular kullanılarak tema geliştirilir. Konuşma uzun ise, anekdot kullanma
klasik bir yöntem haline gelmiştir. Kullanma kararını dinleyicinin ve konuşmanın
karakteri düşünülerek verilmelidir. Kullanılacaksa, en iyi anekdot sürekliliği kesmeyen
fakat ilgili arttıran konuyla bağı olan veya bağı kurulandır. Özlü bir sonuçla konu
bitirilmelidir. b) İkincide gerekçelerden hareket ederek ana fikre gelinir. Eğer birden
fazla fikir sunulacaksa, en iyi yol ayrı ayrı gerekçeler sunmaktır. Her konuşma sonunda
soru cevap kısmı ayrılmalıdır.
20 dakikada çok şey anlatılabilir ancak herşey anlatılmaz; bu nedenle anlatmak istenen
en önemli en önde gelen, en çarpıcı olanlar sıralanmalı ve anlatılmalıdır.
Konuşmanın başında bir şekilde dinleyenle hemen bir bağ kurmak, dikkati çekici bir
başlangıçla yapılmalıdır. Bu nedenle başlangıç özlü bir fıkra, şaka, bir olay, bir haber,
oraya gelirken başınıza gelen veya gördüğünüz bir şey olabilir. Önemli olan dinleyicinin
dikkatini en başta uyarmadır.
Konuşmanın bitişi konunun doğasına ve dinleyicilerin özelliklerine göre ayarlanabilir.
Konuşmanın bitişinin daima pozitif olması gerektiği vurgulanır. Bu akıllıca yapılan
bilinç yönetiminin parçasıdır. Böylece negatif olarak nitelenen gerçekler yok sayılır.
Konuşmanın süresini etkinlikte ayrılan zamana göre iyi ayarlamak gerekir.
Konuşmacı kesinlikle önceden yüksek sesle birkaç kez prova yapmalıdır; böylece
sorunlu cümleler, kavramlar ve kelimeler düzeltilebilsin.

Konuşma sırasındaki mimikler, el-kol hareketleri ve beden dili yayından günlerce sonra bile,
konuşulanlardan daha fazla hatırlanacaktır. Kişinin söyledikleri ile beden dilinin söyledikleri

birbiriyle uyumlu değilse, söylediği şeyler inandırıcı olmayacaktır. En uygun oturma tarzı, rahat
bir biçimde oturulandır, en kötü olanıysa sandalyeye katı bir biçimde yapışmış olanıdır. Bu
bakımdan bu tür yayınlara çıkacak olanların beden dili hakkında bir fikri olmalıdır. İzleyicilerde
olumlu bir yargıya, başınca hafifçe eğilmesiyle ulaşılabilmektedir, çok dik tutulan baş, kendini
beğenmişlik işaretleri iletebilmektedir. Özellikle pozitif etki oluşturan bir etken, karşısındakiyle
dozu ayarlanmış bir göz teması kurulmasıdır. Gözlerin kaçırılması korku ve güvensizlik
anlamına gelmektedir. Yüzün kızarması mavi renk tonlarıyla nötralize edilebilir. Aynı şekilde
pastel renklerde olumlu etkide bulunur. Kıyafetlerde koyu ve açık renklerden kaçınılmalı, orta
tondaki renkler tercih edilmelidir. Kadınlar kamerada dikkati dağıtacak şekilde parlak olan
takılardan kaçınmalıdır. Konuşmayı yönlendiren biri varsa, konuşmayı yönlendirenden ne
yukarı ne aşağıda oturulmalı, seviye eşit olmalıdır (Okay & Okay, 2007).
Sözlü bir görüşme için, yazılı bültenin hazırlanmasındaki kurallar geçerlidir. Fazla bir giriş
yapmadan asıl konuya gelerek, bunun üzerinde ifadelerde bulunulmalı ve cevaplarda daha
önceden saptanmış olan bir hedef cümleye yönelinmelidir. En önemli noktalar mümkünse en
başta söylenmelidir. Bunun iki nedeni vardır: Psikolojik ve teknik neden. Psikolojik olarak
insanlar ilk söylenen şeyleri hatırlamaktadırlar. Teknik yönden ise basım yayına karar vermede
en öenmli konular ilk söylenen konulardır. Temel cümle söylendikten sonra konuşmaya
gereksiz yere devam edilmemelidir. Konuşma sırasında kuruluşun değil, kamunun çıkarları
açısından konuşmaya özen göstermek gerekmektedir. Konuşmanın içeriğiyle ilgili olmalıdır
(Okay & Okay, 2007)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özetle yönetsel iletişimde mesaj yazımının özelliklerini öğrendik.

Uygulamalar
Ahmet alt kademe bir kurum çalışanıdır ve altı ayda bir CEOnun katılımıyla gerçekleşen
toplantıda, patronun konuşmasını dinlemektedir. Yine toplantı günü gelip çatmıştır. Ahmet’in
toplantı ile tahminleri şunlardır; muhtemelen 20 dakika sonra konuşma biter, yine konuşmanın
başını ve sonunu anlayacağım. Konuşma sırasında o kadar uzun ve karmaşık cümleleri nasıl
aklında tutuyor anlamıyorum. En azından güzel özetliyor.

Uygulama Soruları
1. Ahmet’in aklında kalanlardan hareketle konuşmacının konuşmasındaki olumlu
noktalar nelerdir?
2. Yine Ahmet’in aklında kalanlardan hareketle konuşmanın olumsuz yanları hakkında
bilgi veriniz.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel mesajın özellikleri arasında sayılamaz?
a) İş ve yönetsel mesajlar enformasyon sağlar, problem çözer.
b) İş ve yönetsel yazılar okuyuculara-dinleyicilere bir sorunu anlamada, amaçlara
ulaşmak için işbirliğinde ve eyleme geçmede yardım eder.
c) iş ve yönetsel yazılar açık, anlaşılır ve verimli enformasyon sunarak, herkesin
zamanını dikkate alır. Hazırlayacağınız her mesaj, konun değerini düşürmeksizin
mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
d) Etkili iş ve yönetsel yazıların amacı, okuyucuları etkilemekten çok, fikirlerimizi
açıklamaktır.
e) İş ve yönetsel mesajların tüm amacı ikna etmektir.
2. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel mesajların yazımında planlama aşamasının içinde yer
almaz?
a) İletilecek mesajın amacı düşünülmelidir
b) Okuyucu – dinleyici analizi yapılmalıdır
c) Hitap tonuna göre tarz kontrol edilmelidir
d) Okuyucuyu bilgilendirecek ikna edecek enformasyonun toplanması gerekir
e) Okuyucu – dinleyicilerle iyi ilişkiler kurulması için uygun konu ve araç seçilmelidir
3. Yönetsel mesaj tasarımında planlama aşamasından sonra aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
a) Fikirlerin organizasyonu yapılmalı ve ilk taslak kompoze edilmelidir.
b) Formel ve informel yollarla enformasyon toplanmalıdır
c) Uygun araç ve konular seçilmelidir
d) Okuyucu profilini saptanmalıdır
e) Amaç belirlenmelidir
4. Yönetsel mesaj tasarımında planlama aşamasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisine
geçilmiş olur?
a) Tamamlama
b) Analiz etme
c) Yazma
d) Düşünme
e) Biriktirme
5. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel mesaj yazımının bitirme/tamamlama aşamasında dikkat
edilmesi gereken hususlar arasında sayılamaz?
a) Stil gözden geçirilmelidir
b) Okunabilirlik gözden geçirilmelidir
c) Düzetmelerden sonra yeniden yazman gerekebilmektedir
d) Noktalama işaretleri için mesaj edit edilmelidir
e) Cümleler ve paragrafların oluşturulmasında sözcükler dikkatli seçilmelidir

6. Aşağıdakilerden hangisi iş ve yönetsel mesajların yazımında karşılaşılan sorunlardan
biridir?
a) Okuyucu-dinleyici profilinin tam tespit edilememesi
b) Yeterli enformasyonun toplanamaması
c) Yazım için yeterli zamanın olmaması
d) Uygun stilin tespit edilememesi
e) Amacın net olarak saptanamaması
7. Yönetsel mesajların yazımında zamanın dörtte biri doküman yazmak için bir okadar da
projenin tamamlanması için kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi zamanın diğer yarısını
kullanım amaçlarından değildir?
a) Planlama
b) Amaç üzerine kara verme
c) Yazılan mesajı edit etme
d) Okuyucuyu tanıma
e) Konu üzerine düşünme
8. Yönetsel mesajın aşamaları çeşitli şekilde sınıflandırılabilmektedir. Dört aşamalı olarak
yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
a) Revize etme, planlama, yazma, düzeltme
b) Planlama, yazma, revize etme, düzeltme
c) Yazma, revize etme, düzeltme, planlama
d) Yazma, planlama, revize etme, düzeltme
e) Düzeltme, revize etme, yazma, planlama
9. Aşağıdakilerden hangisi etkili sunum metni hazırlığı öncesinde dikkat edilmesi
gerekenlerden değildir?
a) Stil ve içerik dinleyici özellikleri düşünülerek biçimlendirilmeli, daima
izleyicinin/dinleyicinin kimliği göz önüne alınmalıdır.
b) Konuşma kulağa hitap ettiği ve kelimeler akıp gittiği için, karmaşık ve uzun cümle
yapısından kaçınılmalıdır.
c) Konuşmada öncelikli düşünülmesi gereken konu izleyicidir
d) Açık anlaşılır bir şekilde yazılmalı, sanki bir arkadaşına açıklıyor gibi olmalıdır.
e) Konuşma, konuşulacak konu çerçevesi içinde kalacak şekilde hazırlanmalıdır
10. Etkili sunum metni hazırlama sürecinde uzun metinler için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a) Okuyucuya dikkat edilmelidir
b) Mesaj hazırlanırken araya espriler yerleştirilmelidir
c) Arada mola verilmesi
d) Dinleyicilere sorular sorulması
e) Ana temanın kaybolmaması için ana temanın yinelenerek vurgulanması
Yanıtlar: 1 – e, 2 – c , 3 – a , 4 – c, 5 – e, 6 –c , 7 – c , 8 – b, 9 –c, 10 – e

13 DİJİTAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZIMI:
RSS TEKNOLOJİSİ, PODCAST

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
RSS
Podcast

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal ağlarda halkla ilişkiler uzmanlarının kullandığı materyaller nelerdir?
2. Sanal basın merkezlerinde hangi materyaller bulunmalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

RSS teknolojisi

Halkla ilişkilerin yeni
uygulama alanlarından
RSS’nin kullanım amacı ve
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak
Halkla ilişkilerin yeni
uygulama alanlarından
Podcast’in kullanım amacı
ve özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Podcast

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının çalışılması
ve güncel örneklerin takibi

Ders notlarının çalışılması
ve güncel örneklerin takibi

Anahtar Kavramlar
RSS
Podcast

Giriş

İnternete hızının ve erişim oranının artması, akıllı telefonlar sayesinde internetin günün her
saatinde ve her mekanda ulaşılabilir olması, sanal uzamı hayatımızın vazgeçilmez bir alanı
haline getirmiştir. Halkla ilişkiler de bu alandan ayrı kalmamış ve uyum sağlamaya başlamıştır.
Günümüzde kurumlar iletişim çalışmalarında aktif halde kullanmakta ve her yeni uygulamayı
çalışmalarına adapte etmeye çalışmaktadır. RSS teknolojisi ve podcast uygulaması da halkla
ilişkiler uygulamaları arasında yerini alan yeni uygulamalardır. Her yeni uygulama, o alana özel
metin yazımını da beraberinde getirmektedir.

13.1 Halkla İlişkiler ve Yeni İletişim Teknolojileri
İnternet pek çok noktada değişimi getirdiği gibi halkla ilişkiler çalışmalarında da değişimlere
neden olmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtımın teorik alt yapısında çift yönlü simetrik bir
ilişkinin gerekliliğinden ısrarla bahsedilmektedir. İnternet bu çift yönlü iletişim olanağını halkla
ilişkilercilerin eline sunmaktadır. Bu sebeple internet halkla ilişkilercilerin önemle üzerinde
durması gereken bir iletişim platformudur.
İnternetin temel özelliği tekbir noktadan çok noktaya enformasyon anlayışını değiştirmiş ve
çok noktadan çok noktaya enformasyon anlayışını getirmiş olmasıdır. Artık içerik oluşturarak
bu içeriğin yayınlanmasını ve sonradan hedef kitle tarafından alımlanmasını bekleyen bir halkla
ilişkiler anlayışı yoktur. Bunun yerine karşısında aktif bir sosyal paydaş kitlesini bulmaktadır.
Kurumsal web siteleri, arama motorları, çevrimiçi oyunlar ve diğer pek çok platform sosyal
paydaşların üretim ve kullanım alanı olagelmektedir.
Bu değişimde halkla ilişkiler
ajansları genellikle içlerinden bir ya da birkaç çalışanı bu alan için eğiterek, sanal uzamda
çalışması için yönlendirmektedir.
Değişim sadece halkla ilişkiler tarafında yaşanmamakta artık geleneksel kitle iletişim aracı
dediğimiz, kanallar da internet üzerinde var olmakta, internet üzerinde web sitesi, sosyal
paylaşım sitesi üyeliği gibi pek çok alanda uzantılarıyla sanal uzamda da hedef kitleleriyle
iletişim kurmaktadırlar. Ayrıca geleneksel medya için de internet bir haber kaynağı olarak rol
oynamaktadır.
Bir halkla ilişkiler uygulayıcısına medya ilişkileri kapsamında temel olarak 5 çeşit teknik
önerilmektedir. Bu yöntemler; basın bülteni, radyo ve televizyon kanalları için VTR
hazırlanması, röportaj ve talk şovlar ayarlanması ve son olarak kurumsal reklam ile kamuya
duyurulardır. Ancak çevrimiçi ortamların günümüz teknolojisi ve beraberinde getirdiği
uygulamalarla gelişen web 2.0 platformlarına paralel olarak, bu yöntemlerde web 2.0’a
uyumlaştırılmıştır. Yöntemlerde çeşitlilikler, elbetteki sosyal medya karmasındaki çeşitlilik
arttıkça gelişmektedir. Aşağıda yer alan çevrimiçi medya ilişkilerine dair yöntemler izlenebilir
(Aşman Alikılıç, 2011: 79):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal web sitelerinde yer alan haber/basın odalarının oluşturulması güncellenmesi
Çevrimiçi basın bültenlerinin hazırlanıp gönderilmesi veya dijital platformlara
yüklenmesinin sağlanması
Dijital basın kitleri hazırlanıp gönderilmesi veya yüklenmesinin sağlanması
Çevrimiçi kurumsal dergi ve elektronik bültenlerin hazırlanıp gönderilmesi
Ürün veya hizmet tanıtım, teknik dokümanlarının çevrimiçi ortamda güncel haliyle yer
alması ve gerektiğinde medya tarafından yüklenmesi
Üst düzey yöneticilere ait güncel ve yüklenebilir öz geçmişler, ürünlere ait yüksek
çözünürlü fotoğraflar, reklam filmleri ve videoların konulması
Kurumsal blog hazırlanması
Web sitesi üzerinden çevrimiçi yazışmaların yapılabilmesi
RSS konulup güncelleme anında RSS yükleyen medya mensuplarına güncelleme bilgisi
yollanması

•
•
•
•

Çevrimiçi medya konferanslarının tertiplenmesi ve çevrimiçi olarak izlenebilmesinin
sağlanması
Firma için düzenlenen basın turlarının, tanıtım etkinliklerinin sanal ortamda medya için
tertiplenmesi
Kurum yöneticilerinin medyaya çevrimiçi röportaj verebilmelerinin sağlanması
Çevrimiçi medya takibi, geri bildirim ve koveraj belirlenmesi

Basınla ilişkilerde internet kullanımının getirdiği yenilikler ise şu şekilde sıralanabilir (Theaker,
2006: 211:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazetecileri telefonla aramak yerine onlara elektronik ileti göndermek
Sanal forumlar üzerinden gazetecilerle iletişim kurmak
Birden çok alıcıya aynı anda elektronik ileti göndermek
Mesajlarda gazetecilerin ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapmak
Haber kaynağı gibi hareket etmek
Forumlarda veya elektronik posta gruplarında (belki de sosyal paylaşım sitelerinde)
gazetecilerin sorguladığı konuları bulmak
Basın bültenlerini biriktirmek,
Sanal dergilere yazılar göndermek
Sanal toplantılar ve seminerler düzenlemek

Gazetecilerin bilgi ihtiyaçlarını gidermek için, aralarında bilgi teknolojileri alanında hizmet
veren APLus, Friefly ve Profile PR gibi şirketlerin de bulunduğu halkla ilişkiler ajansları,
müşterilerine basın bültenlerinin saklandığı geniş bir veri tabanı sunan sanal basın merkezleri
oluşturdular. Sektörün tümüne hitap eden, The Source (www.sourcewire.com) ve PR Newswire
(www.prnews.com) gibi merkezler de mevcuttur. Halkla ilişkiler ajansları tarafından bu
merkezlere gönderilen bültenler, bültende bahsedilen konuyla ilgilenen gazetecilere
dağıtılmaktadır (Theaker, 2006: 214).

Şekil 5 www.sourcewire.com web sayfası

13.2 RSS Teknolojisi
Günlük haber ve içerik ihtiyacını internet üzerinden sağlamak isteyenler genellikle internette
çok fazla vakit kaybetmektedirler. Bunun önüne geçebilmek için haber gruplarına üye
olabilirler ancak, haber gruplarının riskli yanı ise gruplardan gönderilen maillerin posta
sağyalıcısında spam olarak algılanması ya da virüs tehdidi uyarısının sık sık yapılmasıdır. Bu
noktada RSS, alternatif medya olarak bilgisayar kullanıcısının karşısına çıkmaktadır. RSS,
farklı mesaj kaynaklarında bulunan güncel içeriklerin başlık ve özetlerini, ilgililer için biraraya
getirip sunan bir standarttır. RSS açılımı için çeşitli söylemler bulunmaktadır. En çok kabul
gören açılımlar “Really Simple Syndication” (Gerçekten basit dağıtım) veya “Rich Site
Summary” (zengin içerikli site özeti) olan RSS, her iki açılımda da aynı önemli fonksiyonu
işaret etmektedir ki o da; haberlerin, e-posta karmaşasından kurtarılıp, en kısa yoldan en fazla
kişiye ulaştırılabilmesidir (Aşman Alikılıç, 2011: 114).
RSS beslemeleri internet sitesinin çoğu bölümüne eklenebilir ve eklenmelidir. Ama bunlar
temelde düzenli olarak güncellenen içeriğe abone olmayı gerektiren mekanizmalar olduğu için
pekçok organizasyonun online medya odalarının bir parçası olarak RSS aboneliği sayfası var
ve bunu basın bülteni içeriğini iletmenin temel yolu olarak kullanıyorlar. Microsoft, IBM ve
Intel gibi şirketler medya, Wall Street analistleri, müşteriler, ortaklar, dağıtıcılar, bayiler gibi
belirli bir takım dış kitleye RSS beslemeleri yoluyla bilgi aktarıyorlar. Örneğin İntel, İntel
Products, Intel Press Room, Intel Investor Relations, Softwate at Intel, Networking and

Communications, Intel Reseller Center ve IT@Intel başlıkları olan RSS beslemeleri paketi
sunmaktadır. Ayrıca şirket Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya ve diğer
bazı ülkelere özel RSS beslemeleri de sunmakta. İlgilenen insanların tıpkı büyük gazete ve dergi
sitelerinden medya beslemelerine ve bağımsız blogçulardan blog gönderisi beslemelelerine
abone oldukları şekilde Intel’den de sadece tam istediği kurumsal bilgiye ulaşması insanların
talep ettiği şekilde iletilen mükemmel içeriğin online pazarlamanın temel kuralı olduğunu
gösteren bir örnektir (Scott, 2008: 206).
RSS’lerin halkla ilişkiler amaçlı kullanımlarına yönelik sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Aşman Alikılıç, 2011: 116):
•
•

•
•

•

•

•

•
•

RSS’ler öncelikle bir halkla ilişkiler uzmanının günlük bilgi ve haber ihtiyacına yönelik
içeriği sağlayabilir.
RSS’ler bir halkla ilişkiler uzmanı için araştırma ve analiz süreçlerine destek
sağlayabilir. RSS beslemesi ile içinde bulunulan iş kolu ve/veya sektöre ait güncel
içerikler anında kişinin bilgisayarına düşecektir.
RSS’ler halkla ilişkiler uzmanının sürekli haber ve içerik taraması yapıp güncel
kalmasına olanak sağlayacaktır.
RSS’ler halkla ilişkiler ajanslarına çeşitli avantajlar sunmaktadır. Ajanslar,
müşterilerinin içinde bulunduğu sektöre yönelik çeşitli RSS abonelikleri alarak günü
gününe, müşterileri adına Pazar ve sektörü takip etmiş olacaklardır.
RSS beslemeleri ile gazetelerin çevrimiçi versiyonlarında yapılan güncellemeler, blog
yazarının güncel yazıları, ajanslar tarafından kolaylıkla takip edilebilmektedir. Bu
durumda gereken önlemler erken ve hızlı bir şekilde alınabilecektir.
Halkla ilişkiler ajanslarının müşterileri adına çeşitli vakaları yönetmeleri durumunda,
ajanslar RSS yoluyla, tartışılan güncel konuları rafine ederek müşterileri için kurumsal
projeler tasarlayabilirler.
Takip edilen RSS beslemelerinde söz konusu konu ve içeriklerle ilgilenen ve yorum
bırakan kişilerin görülebilmesi ve izlenmesi mümkün olabilmektedir. Böylelikle hem
halkla ilişkiler uzmanı hem de kurumu temsil eden halkla ilişkiler ajansı, bu kişileri
yapmış oldukları yorumları ve onlara ait web trafiklerini izleyebilir ve onlarla çift yönlü
iletişim kurabilirler. RSS’ler haber ve içerik beslemesi sağladıkları için kurum ve marka
adına veya sektör adına olumsuz haber ve içerikleri de takip edebilecektir. RSS’ler bu
yüzden alarm niteliği taşır.
Olumsuz haber ve içerikler yayınlanır yayınlanmaz. RSS’ler halkla ilişkiler uzmanı
veya ajansına kurumu adına hızlı müdahale yapabilme şansı verebilirler.
Etki gücü her geçen gün artan blogcuların arasında en çok okunanların ve kurum adına
izlenmesi gereken blogların takibinin sağlanması konusunda da RSS’ler büyük
yardımcıdır.

13.3 Podcast
İnternette ses yeni değildir. İlk dönemden itibaren ses klipleri internette yer almıştır. Ama son
zamanlara kadar ses dosyaları bulunması zor, taranması olanaksız olduğu için fazla
kullanılmıyordu. Düzenli güncelleme yapılmasının kolay bir yolu yoktu. Bunun sonucunda
dosyaların çoğu uzundu ve insanlar dinlemeden içlerinde neolduğu hakkında fikir elde
edemiyorlardı. Statik ses indirme yönteminden, dinleyiciler için daha büyük değer taşıyan,
radyo benzeri pod yayınlarına geçiş iki gelişme sayesinde gerçekleşti. İlk gelişme ses
bildirimleri ve uyarılarının RSS’ye eklenebilmesiydi. Bu bir ses bildirimine abone olan
dinleyicilerin yeni güncellemeleri yayımladıktan sonra hemen sonra indirebilmelerine olanak
sağlıyor. Ses içeriği tek bir büyük download yapılması zorunluluğundan kurtarılınca şov
konseptinin ayakları yerden kesilmiş oldu. Sunucular radyo şovlarının modelini farklı
dinleyicilerin zevklerine hitap eden belirli konular üzerinde içerik üreterek, biçimlendirdiler.
Ama pod yayıncılığı yapan iş modeli radyo yayıncılığından çok farklıdır. Radyo frekans
spektrumları sadece sınırlı sayıda istasyonu destekleyebilir ve radyo sinyallerinin coğrafi
mesafesi sınırlıdır. Radyonun teknik alt yapısını desteklemek için yayıncılar büyük bir hedef
kitleye ve faturalarını ödeyebilmek için birçok reklama gereksinim duyarlar. Şimdi bunu
internet üzerinden esas itibariyle küçük bir sunucu ücreti ve birkaç ucuz ekipman hariç ücretsiz
olarak yapılan pod yayıncılığıyla karşılaştırıldığında aradaki fark daha iyi gözlemlenebilir.
İkinci önemli gelişme pod yayınlarının iTunes aracılığıyla ulaşılabilir hale gelmesidir. Pod
Yayını sadece bir RSS beslemesine bağlanmış sesli içeriktir. Bu araç kendisine adını vermiş
bile olsa bir ipod gerektirmez (Scott, 2008: 91).
Genellikle müzik tabanlı kullanılan pod yayıncılığının sağlayabileceği avantajlar Halkla
ilişkiler uygulayıcıları tarafından tam olarak fark edilememiştir. Öncelikle yapım maliyetleri
son derece düşüktür. Pod yayınları paydaşlarla doğrudan iletişim kurmaya yarayan ve ayrıca
diğer pazarlama iletişimi amaçlarına da hizmet edebilen bir uygulamadır. Podyayınları akıllı
telefonlara da kolaylıkla yüklenebilmektedir. Pod yayınları dizilere benzemektedir o yüzden
bölüm bölüm hazırlanmaktadır. Kullanım kolaylığı olarak en çok tercih edilen şekli audia dosya
şeklinde hazırlanan bölümleridir. Pod yayınının uzunluğuna dair yerleşmiş bir standart
olmamasına rağmen genellikle; günlük haber yayınları için 1-5 dakikalık, konuklu haber
programları için 5-10 dakikalık, talk-şov formundaki programlar için 15 – 30 dakikalık, haber
programı için 30-60 dakikalık pod yayınları önerilmektedir (Aşman Alikılıç, 2011: 118-119).
Ana akım medya pod yayıncılığına olumlu tutum geliştirmektedir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri; okuyucuları arasında marka sadakati yaratmak olabilir. Günümüzde
geleneksel medyanın sadık müşteri elde etme konusunda zorlu savaşlar verdiği, önemli bir
gerçektir. Bu zorlu savaşta pod yayıncılığı, okurlarını marka sadakati konusunda daha da
güçlendirecek ve okurlarını başka medya ortamlarında da kendisiyle bağlantıda bırakacaktır.
Kurumların ve markaların amacı; hedef kitlesi ile sürekli bağlantıda kalmaktır. Kişinin her
gittiği ortamda, tercih ettiği marka tarafından yaratılmış ve ona ücretsiz servis edilen bazı
içeriklerle bağlantıda kalması, kuşkusuz kurum için olumlu tutumlar geliştirecektir (Aşman
Alikılıç, 2011: 121).
Scott’ın (2008) bahsedilen pod yayınlarına verdiği örnek, kullanımı açısından daha da
açıklayıcı olacaktır:

“Teh Student Loan Network, 1998’den itibaren faaliyet gösteren online bir öğrenci kredisi
şirketidir. Şirket, her yıl ürettiği 150 – 200 milyon dolarlık kredi miktarı ile oldukça önemli
miktarda kredi veren bir kurumdur. The Student Loan Network sitesi öğrenci kredileri ve
finansal yardım konularında mükemmel bir online klavuz olarak finansal yardım tavsiyeleri ve
öğrenci kredileri servisleri ile doğrudan öğrencilere ve velilre ulaşmaktadır. Şirket tarafından
hazırlanıp haftada altı gün iTunes ve diğer pod yayını dağıtım ve abonelik servislerinden
indirilmesi mümkün olan Financial Aid Podcast adlı yayınlar özellikle ilginçtir. Pod
yayınlarıyla internet üzerinden rekabet sağlanmaya çalışılmaktadır. Hedef kitlenin üniversiteye
adaya ya da üniversitede okuyan kitle olduğu düşünüldüğünde pod yayınları başarılı bir iletişim
yoludur. Bahsedilen pod yayınlarının sunucusu Penn “Pod yayını harika bir pazarlama aracı,
çünkü blogculuk gibi pod yayını da insan sesi. Pod yayınlarının çoğunda bir PR damgası yok.
Bu yüzden yayınlanan programlar insan olarak karşılarına çıkıyor. Bunun ilginç olma nedeni
şuanda pazarlama dünyasında devam eden büyük değişimin yaşanıyor olması.””
Pod yayınları, halkla ilişkiler için önemli olmaya aday bir iletişim aracıdır. Ancak pod
yayınlarının halkla ilişkiler amaçlarını taşımasından önce kendi tanıtımını yapması
gerekmektedir. Pod yayınlaırnın beklenen ve takip edilen bir iletişim aracına dönüşmesi için
(Aşman Alikılıç, 2011: 121):
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Pod yayınları çevrimiçi topluluk üyelerine link şeklinde otomatik olarak gönderilebilir.
Kişilerin pod yayınlarına ilgisinin devamlı ve sıcak tutulmasının sağlanması için
çevrimiçi ortamlarda yorumlarını, beğenilerini, eleştirilerini almak için teşvik edilmesi
Pod yayınlarının diğer çevrimiçi platformlarda tanıtımının yapılarak link verilmesi
Pod yayınlarının iinli pazarlama aracı olarak kurumun elektronik posta adres
bankasında bulunan tüm paydaş gruplarına gönderilerek durulması, tanıtılması
Pod yayınları için akıllı telefon uygulamaları oluşturularak üye ve paydaşların güncel
yükleme yapmaları teşvik edilebilir.
Podcast şovlarına konuk konuşmacıların çağrılması ilgi çekebilir. Bu konuşmacılar ünlü
olmak zorunda değildir. Konu hakkında uzman olabileceği gibi, sıradan kişiler,
müşteriler olabilir, kendi deneyimlerini paylaşabilirler
Pod yayınları radyo programı gibidir. Radyoda olduğu gibi sunucu performansı ile öne
çıkartılabilir.
Bir diğer önemli taktik de paydaş grupların bir podcast formatından beklentilerinin neler
olduğunun bilinmesi ve format oluşturulurken bu beklentilere göre hareket edilmesi
Kişilere pod yayınlarını dinlemeleri için bir neden verilmesi gerekmektedir.
Merak uyandırıcı unsurların katılarak daha çok kişinin pod yayınlarını dinlemeleri
sağlanmalıdır
Pod yayınlarının hazırlanması sırasında yazılı kısa versiyonunun (metin şeklinde
hazırlanmış kısa içerik) farklı kanallarda da (kurumsal blog, kurumsal web sitesi,
intranet gibi) yayınlanarak okunması sağlanmalıdır
Kısaltılmış içerikler son derece önemli bir taktiktir. Kısaltılmış yazılı çerik hazırlamanın
iki önemli avantajı vardır: 1. Metnin içeriğini beğenen kişinin devamını da merak ederek
okumak istemesine yol açabileceği için, asıl yayına yönlendirilmiş olacaktır 2. Audio

dosyaların arama motorlarında bulunamayışı, yerine yazılı düz metinlerin bulunması ile
podcast’ler arama motorlarında da görülebilir olacaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özetle yeni gelişen halkla ilişkiler uygulamalarından RSS ve Podcast
hakkında bilgi sahibi olduk.

Uygulamalar
Halkla ilişkiler ajansına yeni gelen Aslı işleyişle ilgili olarak bazı bilgiler edinmektedir.
Genel işleyiş anlatılırken, RSS kullanıldığı ifade edilir. Aslı RSS’nin ne olduğunu sorar.
RSS’nin istenilen haberleri süzerek halkla ilişkiler uzmanlarına ulaştırdığı söylenir. En önemli
sağladığı avantajları sorduğunda ise araştırma ve analiz sürecine destek olduğu ve çift yönlü
iletişime olanak tanıdığı söylenir. Kurumların ileitşim süreçlerinde önemli kavramlar olan
araştırma ve iki yönlü iletişim kavramlarını duyan Aslı’nın RSS’ler daha fazla ilgisini çeker
ancak yeni bir soru sormadan kendisinin biraz araştırma yapması gerektiğini düşünür.

Uygulama Soruları
1. Aslı’nın sorusuna cevap olarak söylenen RSS’lerin araştırma ve analize yardımcı
olduğu ifadesini açıklayınız.
2. RSS’ler nasıl iki yönlü iletişime destek olmaktadır. Açıklayınız.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internetin özellikleri arasında sıralanamaz?
a) Simetrik iletişime olanak tanımaktadır
b) Sadece kurumun değil hedef kitlenin de içerik oluşturmasına olanak sağlar.
c) Kurumsal web siteleri, arama motorları, çevrimiçi oyunlar ve diğer pek çok platform
sosyal paydaşların üretim ve kullanım alanıdır
d) Kurumların sunduğu enformasyon kullanıcı içeriğinden daha önemlidir
e) Halkla ilişkiler ajansları genellikle içlerinden bir ya da birkaç çalışanı bu alan için
eğiterek, sanal uzamda çalışması için yönlendirmektedir
2. Aşağıdakilerden hangisi hakla ilişkiler uygulayıcılarına medya ile ilişkiler kapsamında
temel olarak önerilen tekniklerden değildir?
a) Basın bülteni,
b) Radyo ve televizyon kanalları için VTR hazırlanması,
c) Basın gezileri organize edilmesi
d) Röportaj ve talk şovlar ayarlanması ve
e) Kurumsal reklam ile kamuya duyurular
3. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi medya ilişkilerinde izlenebilecek yöntemler arasında
sayılamaz?
a) Kurumsal web sitelerinde yer alan haber/basın odalarının oluşturulması güncellenmesi
b) Çevrimiçi basın bültenlerinin hazırlanıp gönderilmesi veya dijital platformlara
yüklenmesinin sağlanması
c) Dijital basın kitleri hazırlanıp gönderilmesi veya yüklenmesinin sağlanması
d) Çevrimiçi kurumsal dergi ve elektronik bültenlerin hazırlanıp gönderilmesi
e) Kurumun tüm çalışanlarının kısa özgeçmişleriyle web sitesinde yer alması
4. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi medya ilişkilerinde izlenebilecek yöntemler arasında
sayılamaz?
a) RSS konulup güncelleme anında RSS yükleyen medya mensuplarına güncelleme bilgisi
yollanması
b) Kurumun lehine olan kullanıcı içeriklerinin kullanılması ve bloglarda yer alması
c) Çevrimiçi medya konferanslarının tertiplenmesi ve çevrimiçi olarak izlenebilmesinin
sağlanması
d) Firma için düzenlenen basın turlarının, tanıtım etkinliklerinin sanal ortamda medya için
tertiplenmesi
e) Kurum yöneticilerinin medyaya çevrimiçi röportaj verebilmelerinin sağlanması
5. Aşağıdakilerden hangisi basınla ilişkilerde internet kullanımının getirdiği yenilikler arasında
sayılamaz?
a) Gazetecileri telefonla aramak yerine onlara elektronik ileti göndermek

b)
c)
d)
e)

Sanal forumlar üzerinden gazetecilerle iletişim kurmak
Birden çok alıcıya aynı anda elektronik ileti göndermek
Basın bültenleri hazırlamak
Mesajlarda gazetecilerin ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi basınla ilişkilerde internet kullanımının getirdiği yenilikler arasında
sayılamaz?
a) Forumlarda veya elektronik posta gruplarında (belki de sosyal paylaşım sitelerinde)
gazetecilerin sorguladığı konuları bulmak
b) Basın bültenlerini biriktirmek,
c) Kurumiçi hedef kitlenin ulaşabileceği yayınlar düzenlemek
d) Sanal dergilere yazılar göndermek
e) Sanal toplantılar ve seminerler düzenlemek
7. Aşağıdakilerden hangisi internette oluşan sanal basın merkezinin kullanım amacıdır?
a) Halkla ilişkiler ajansları tarafından gönderilen bültenler, bültende bahsedilen konuyla
ilgilenen gazetecilere dağıtılmaktadır
b) Gazeteciler ulaşmak istedikleri halkla ilişkiler uzmanlarıyla bu merkezde irtibat
kurabilmektedir.
c) İnternet kullanıcıları tarafından oluşturulan haber değeri taşıyan içeriklere buradan
ulaşılabilmektedir.
d) Geleneksel medyanın takip edildiği bir merkezdir
e) İnternet kullanıcıları ve gazetecilerin buluşma noktasıdır
8. Aşağıdakilerden hangisi günlük haber ve içerik ihtiyacını internet üzerinden sağlamak
isteyenlerin haber gruplarına üye olduklarında karşılaştıkları sıkıntılardandır?
a)
b)
c)
d)
e)

İstemedikleri haberleri de okumak zorunda kalmaları
E-posta sağlayıcılarında gelen mailleri için yeterli yer olmayabilir
Gruplardan gelen e-postalar spam olarak algılanabilir
Haber grupları kapanabilir
Haber grupları sadece kullanıcılara yöneliktir

9. “Farklı mesaj kaynaklarında bulunan güncel içeriklerin başlık ve özetlerini, ilgililer için bir
araya getirip sunan bir standarttır”
a)
b)
c)
d)
e)

VNR
Sanal basın merkezi
Podcast
RSS
Sosyal paylaşım siteleri

10. Aşağıdakilerden hangisi RSS’nin halkla ilişkilerde kullanım avantajları arasında yer almaz?
a) RSS’ler öncelikle bir halkla ilişkiler uzmanının günlük bilgi ve haber ihtiyacına yönelik
içeriği sağlayabilir.
b) RSS’ler bir halkla ilişkiler uzmanı için araştırma ve analiz süreçlerine destek
sağlayabilir. RSS beslemesi ile içinde bulunulan iş kolu ve/veya sektöre ait güncel
içerikler anında kişinin bilgisayarına düşecektir.
c) RSS’ler halkla ilişkiler uzmanının sürekli haber ve içerik taraması yapıp güncel
kalmasına olanak sağlayacaktır.
d) RSS’ler halkla ilişkiler ajanslarına çeşitli avantajlar sunmaktadır. Ajanslar,
müşterilerinin içinde bulunduğu sektöre yönelik çeşitli RSS abonelikleri alarak günü
gününe, müşterileri adına Pazar ve sektörü takip etmiş olacaklardır.
e) Olumsuz haber ve içeriklerin yayınlanmasına engel olur
Yanıtlar: 1 – d, 2 – c, 3 –e , 4 – b , 5 – d , 6 – c, 7 – a , 8 – c, 9 – d, 10 – e

14 DİJİTAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZIMI:
WEB SİTESİ VE BASIN ODASI UYGULAMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Web siteleri ve basın odası uygulaması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Hedef kitlenin ilgisini çekecek bir web sitesi nasıl hazırlanmalıdır?
2. Web sitelerinde bulunan basın odaları nasıl hazırlanmalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Web sitesi ve basın odası

Web sitesi ve basın odası
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının çalışılması
ve güncel örneklerin takibi

Anahtar Kavramlar
Web sitesi
Basın odası

Giriş

Halkla ilişkilerin sanal uzamdaki resmi ofisi olarak tanımlanabilecek olan web siteleri,
internet üzerinden yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının en önemlisi olarak tanımlanabilir.
İyi bir web sitesi hem medya ile ilişkilerin güncel ve sürekli olmasını sağlayabileceği gibi,
tüketicilerle de simetrik bir iletişimin kapsını aralamaktadır. Bu sebeple halkla ilişkiler
uygulayıcılarının klasik web sitesi uygulamalarından sıyrılarak, farklı tasarımlarla sosyal
paydaşlarının karşısına çıkması gerekmektedir.

14.1 Web Sitesi Ve Basın Odası Uygulaması
Günümüzde artan oranda kuruluşlar interneti hedef kitleleriyle aracısız iletişim amacıyla
kullanmaktadırlar. İnternet üzerinde yer alan pek çok platform bu iletişime olanak
sağlamaktadır. Ancak bu platformlar arasında sadece web siteleri kurumun resmi ofisi olarak
görülebilir. Web siteleri kuruluşlar için hedef kitleleriyle iletişim kurabilecekleri sınırsız bir
oyun alanı gibidir. İstenildiğinde enformasyon amacıyla kullanılabilen web siteleri
istenildiğinde interaktif iletişim için de bir zemin oluşturmaktadır. Genellikle kuruluşun ürün
ve hizmetlerine dolayısıyla sosyal paydaşlarına göre web siteleri de farklılık göstermektedir.
Örneğin bir sivil toplum kuruluşu yaptığı faaliyetlerin yansımalarını, kurumla irtiabatta olan
kişilerin ürettikleri içerikler ya da geçmiş tecrübelerin hikayeleştirilmesiyle yapabilmektedir.
Bir sanayi kuruluşu sadece ürünlerinin Pazar fiyatlarını web sitesinde bulundurmakta bunun
şirketi için yeterli olduğunu düşünebilmektedir.
Web siteleri ziyaretçilere ses, görüntü ve yazı üzerinden bilgi sunabilmektedir. Katma değer
yaratmak için bilginin kullanılması yaklaşımıyla hazırlanan web sayfaları ve web reklamları,
bir ürün ya da hizmetin tanıtımında, sadece bir mesaj iletmek değil, ürün ya da sunulan
hizmetlerle ilgili pek çok bilgiyi tüketiciye ulaştırma görevini üstlenir. Bilgi paylaşılırken,
metin veya logolar kullanılabilir, üretim yeri sanal ortamda ziyaret edilebilir, ses veya müzik
klipleri dinlenilebilir, reklamlar, sergiler ve diğer etkinliklere ait videolar izlenilebilir,
kullanıcılar araştırma ve promosyon faaliyetlerine katılmaya teşvik edilebilir, ürün sipariş
edilebilir, geri bildirimde bulunulabilir (Elden, 2014: 258), anketlerden yararlanarak istenilen
geri dönüşlere daha rahat ulaşılabilir, ürün satın alımı sonrasında müşteri hizmetlerine
ulaşılabilir, güncel haberler hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu ve buna benzer tüm faaliyetler
sadece web sayfasının nasıl kullanılmak istenildiğine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Kurumlar web siteleri farklı amaçlarla şekillendirirken medya ile ilişkilerde sadece basın
bültenlerine yer vermeleri yetersizdir. Enformasyonun farklı format ve versiyonlarda
desteklendiğinin de unutulmaması gerekmektedir. Audio, fotoğraf, basın bültenleri, geçmişe
dair veriler, finansal raporlar vb. bilgilerin yüklendiği, gerektiğinde ilgili medya mensubunun
kendi bilgisayarına kaydedebileceği teknik imkanlar da sunmaları gerekmektedir. Bu amaçla
kurulan çevrimiçi basın odalarında sadece medya mensuplarının ziyaret edeceğini ve sadece
onların bilgi alacağını düşünmek de yanlış bir kanıdır. Çevrimiçi basın odalarında pek çok kişi,
farklı amaçlar doğrultusunda ziyaret etmektedir. Potansiyel ya da mevcur hedef kitle ve paydaş
grupları basın sayfalarında gezinerek son çıkan haberleri okuyabilir, ilgi duydukları ürünlerin
marka yöneticileri hakkında bilgi alabilir, merak ettikleri konular hakkında fikir sahibi
olabilirler, kurumun finansal verilerini incelemek isteyebilirler (Aşman Alikılıç, 2011: 80).
Web sitesi tasarımına ait temel özellikler dışında bir kurumsal web sitesinin “basın odası
bölümünü” aşağıda yer alan öğelerle zenginleştirmek gerekmektedir (Sayımer, 2012:144):
•
•
•
•

Haber ağlarına eş zamanlı gönderilen basın bültenleri,
Basın odasında bulunan tüm enformasyonu içeren bir arama motoru
Üst düzey yöneticilerin en son yaptıkları konuşma metinleri ve sunumlarını içeren
biyografi
Kurumsal yönetim bilgileri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal yapıyı anlatan enformasyon
Kurumun aldığı ödüller
Ürün ve servis bilgileri
Analist sunumları, üç aylık kar tablosu gibi yatırımcıya yönelik enformasyon
Yıllık raporlar (Yatırımcı ilişkileri bölümünden basın odasına yönlendirilen bir link
konulabilir)
Kurumun tarihsel geçmişi ve bununla ilgili materyaller
Bir şirketin felsefesini, ürün ve servislerini ya da pazara yaklaşımıyla ilgilidetayları
gösteren raporla ve çeşitli kamulara yönelik diğer dokümanlar
Şirketin toplumsal sorumluluğunu ve hayırseverliğini yansıtan aktiviteleriyle ilgili
enformasyon
Etkinlik takvimi
Şirketin merkez ofis ve deniz aşırı şubelerinin posta listeleri ile telefon numaraları
Şirketin iş yaptığı her ülkenin halkla ilişkiler temsilcisinin iletişim bilgileri (isim,
telefon munarası, e-posta adresi)
RSS, Podcast, Weblog, VNR teknolojilerini kapsayan linkler

Her ne kadar çevrimiçi basın odalarında sadece basın bültenlerinin olmaması, video ve
görsellerle desteklenmiş diğer kurumsal iletişim öğelerinin de bulunması gerektiğinden
bahsedilse de basın bültenleri halihazırda çevrimiçi basın odalarında geniş yer tutmaktadır.
Sanal basın bültenleri ile ilgili en önemli unsur, bültenin basılı olana oranlar daha kısa olması
gerekliliğidir. Basıldığı zaman uzun sayfalardan oluşan bir basın bülteniyle gazetecinin
ilgilenmeyeceğini tahmin etmek zor değildir. Aynı şekilde sanal basın bültenlerinin iki
sayfadan daha uzun olmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Basın bültenlerinde tarih olmasına
dikkat etmek gerekmektedir. Gönderilen materyal bir öykü değil de basın bülteni olduğu için
gazeteciler tarihi olmayan dokümanı tercih etmezler. Halkla ilişkiler uygulayıcısı elinde çok
sayıda enformasyon olduğunda bunu web sitesine yerleştirmeli ve basın bültenine URL
eklemelidir. Sayfalarca uzunlukta olan detaylı bilgiyi e-posta ile göndermek yerine web sitesine
koymak daha doğru ve etkili olacaktır. Gazeteci basın bültenlerini takip etmek ve enformasyon
ihtiyacını gidermek için web sitesini ziyaret ederek hem istediği enformasyonu alacak, hem de
bu vesileyle sitede yer alan başka enformasyona göz atma şansı bulacaktır (Sayımer, 2012:
148).
İster web sayfasında yer alsın, ister e-posta yoluyla gönderilmiş olsun sanal basın bültenlerinin
basılı olandan farklı bir formatta olacağı çok iyi bilinmelidir. Çünkü kullanılan araçlar farklıdır.
Başlıca üç unsur sanal basın bültenlerini, basılı olanlardan farklılaştırmaktadır (Sayımer, 2012:
150);
•

Dikkat çekmek için sınırlı fırsat: Yazılı basın bülteni, metnin bütününü görüp, hızlıca
okumak için uygundur. Bültene fotoğrafın eşlik etmesi editörü, bülteni okumak ve
etkilenmek bağlamında motive edebilir. Sanal basın bülteni ise okuyucuya ancak
ekranın izin verdiği kadarını görme imkanı vermektedir. Yani aynı metnin tümünü
görmek mümkün değildir. Gazeteci, bültenin aynı anda okunan bölümünü ilginç

•

•

bulmazsa ya da okumaya başladığı ilk bölüm bültende yer alan mesajın ana fikrini
anlatamıyorsa sıkılabilir, okumak için başka bir konu tercihi yapabilir. Dolayısıyla sanal
ortamda yer alan tüm yazılı metinler gibi basın bültenleri de dikkat çekici, çarpıcı, kısa
ve öz hazırlanmalıdır.
Dahili linkler oluşturma imkanı: Bülteni okuyacak kişiler için en başta bir küçük
“içindekiler” tablosu hazırlamakta fayda vardır. Böylece konunun ne olduğu hemen
anlaşılabilir. Bu özellik aynı zamanda basın bültenini bulmak için arama motoru
kullananlara da yardımcı olur. Editör 1içindekiler” tablosundan, okumak istediği
bölümün, sözcüklerini tıklayarak, zaman kaybetmeden o bölüme geçip okuyabilir.
Öteki materyale erişim: Sanal ortamda yer alan basın bülteni, zarf içine yerleştirilen
materyallerle sınırlı değildir. Sanal basın bülteni için internetin sağladığı avantajları
kullanmak gereklidir. İlgili konuya yönelik başka linkler oluşturulabilir, ilgilenen
olabilir ihtimaliyle önceki dokümanların tam metni, video, audia ve animasyonlar
yerleştirilebilir.

Scott’tan (2010, 86 - 89) alıntılayarak basın bültenleri ve doğru kullanıldığında elde edilen
başarıyı bir örnek üzerinden göstermekte fayda bulunmaktadır:
“Satış sürecini kısaltmakla ilgili bir sunum hazırlığındayken, Google arama motoru üzerinden
sunum konumu yani “satış sürecini kısaltmak” kelimelerini girdiğimde, karşıma Webex’in bir
basın bülteni çıktı. Bültenin ilk cümlesinde aradığım ifade vardı:
Webex, Webex satış merkezini hizmete sunuyor: Lider Gerçek Zamanlı İşbirliği
Uygulamaları Ekibini Genişletiyor, Ekip Satış Sürecini Geliştirin, Satış Süreci
Boyunca Müşteri Adaylarıyla İlgilenin Ve Yöneticilerin İnternet Satışı
Operasyonlarını İzlemesine Ve Ölçmesine Olanak Sağlayın.
San Jose, Calif., 20 Eylül 2004 – İstendiği anda işbirliği uygulamaları sağlama lideri
Weex Communications Inc. Bugün şirketlerin satış süreçlerini hızlandırmalarına,
kazanç oranlarını arttırmalarına ve online satış aramalarına ve online satış aramalarını
arttırarak daha fazla anlaşma kapatmalarına yardımcı olacak yeni bir hizmet olarak
WebEx Satış Merkezi’ni hizmete soktu…
Daha sonra Google News sitesine girip aynı ifadeyi tekrar taradım. Google haber
aramalarında da WebEx, 28 Eylül 2005 tarihli basın bülteniyle aramalarında ilk
sıradaydı. Bir WebEx müşterisi ile ilgili olan basın bülteni PRNewswire aracılığıyla
gönderilmişti ve ek bilgi için WebEx internet sitesine doğrudan bir link verilmişti.
WebEx Bazı basın bültenlerine doğrudan hizmetleriyle ilgili ücretsiz deneme
tekliflerine yönlendiren bir linkte koymuştu.
Google ve Google News anahtar sözcükleri basın bültenlerinde bir dönüşüm
gerçekleştirmişti. Özellikle son kullanıcıyı hedefleyen basın bültenleri için bu şekilde
basın bültenleri harika bir kanala dönüşmüştü. Birkaç sözcükten oluşan anahtar
ifadeler, tek bir kelimeden oluşan anahtar sözcüklerden daha fazla işe yaradığı da bu
süreçte tespit edildi. Önemli olan nokta anahtar sözcüklere bağlı kalmaya çalışarak bir

basın bülteni yazmak ya da çabalamak değil, basın bülteninin içerisine anahtar
sözcükleri yerleştirmeye çalışmak.
Aynı zamanda bülten içerisine yerleştirilen ücretsiz deneme tekliflerinden kaç kişinin
yararlandığı da istatistikse açıdan bir rapor hazırlama olanağı vermektedir. Burada
önemli olan nokta bülten kullanmanız değil, bülteni stratejik olarak kullanmak ve
başarılı geri dönüşler elde edebilmektir”
Online basın bültenlerinin hazırlanmasındaki önemli noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür
(Onat, 2014: 67):
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Haber başlığına herzamankinden daha fazla önem verin, 80 karakteri geçmeyin
RSS takipçilerinin dikkatini çekmek ve arama motorlarından doğru kişilere ulaşmak
için haber ile ilgili anahtar kelimelerin mümkün olduğunca başlıkta yer almasına olanak
sağlayacak bir başlık seçin
Başlığın altında 1 ila 4 cümleden oluşan özet paragrafına yer verin. Başlık ve alt başlıkta
tamamen büyük harfler kullanmayın.
Basın bülteninin bir haber hikayesi olduğunu unutmayın. Cümleleri ve paragrafları kısa
tutun. Her paragrafta 3-4 cümle kullanın. İlk paragraflarda kim, ne, nerede, ne zaman,
neden, nasıl sorularına cevap verin
Standart bir basın bülteninin 300 ila 800 kelimeden oluştuğunu unutmayın
Gazete ve dergi ilanlarında kullanılan reklam amaçlı çalışmalardan farklı olarak yazım
dilinde doğal ve tarafsız davranın.
Mümkün olduğunca basın bülteni yayınlayın.
Basın bülteni ile birlikte resim, fotoğraf, sunum ve video gibi konuyla ilgili dijital
dosyalara yer verin
Basın bülteninizin basın odasında mutlaka yayınlayın. Basın bülteninin yer aldığı
sayfaları arama motoruna uygun şekilde optimize edin.
İnternet siteniz dışında hedef kitlenizin yer aldığı sosyal medya sitelerinde haberinizi
duyurun. Online basın bülteni dağıtım servislerini kullanın.

Konuyu özetleyecek olursak, iyi bir sanal basın bülteni için aşağıda yer alan özelliklerin yerine
getirilmesine özen gösterilmelidir (sayımer, 2012: 150):
•
•
•
•
•
•
•

Sayfanın başında basın bülteni ibaresine yer verilmeli
En fazla iki sayfa olmak üzere bülten mümkün olduğunca yavaş hazırlanmalı
Basın bülteninin başlığı, bültende anlatılan konuyu tanıtacak şekilde en fazla beş
sözcükten oluşmalı
Bültenin en başına görünün biçimde tarih konulmalı
Bültende yer alan tümceler kısa ve öz olmalı
Giriş paragrafında “kim? ne? ne zaman? Nerede? Ne kadar? Gibi soruların yanıtını
bulabilecek şekilde konunun ana noktalarını açıklayıcı ifadelere yer verilmeli
Bültenin bitiminde sağ alt köşede “son” sözcüğü kullanılmalı

•
•
•
•
•

Bültenin bitiminde kontak kurulacak kişiyle ilgili enformasyona yer verilmeli
Daha fazla bilgi almak için kontak kurulacak her bir kişi için e-posta linki oluşturulmalı
Sanal raporlar, şirket profilleri ve geçmiş tarihlere yönelik diğer enformasyona ulaşmak
için hiperlinkler dahil edilmeli.
Bültenin yazımı için Word programı daha uygun olabilir ama gönderirken HTML
dosyasına çevrilerek gönderilmeli
Her bir sanal basın bülteni arşive eklenerek, siteye girenlerin bu bültenlerin tamamına
erişimi sağlanmalı

Basın odasında sanal basın bültenleri dışında (Aşman Alikılıç, 2011); kişisel iletişim bilgileri
fotoğraf, logo, grafik, tablo ve tanıtım görselleri, Özgeçmişler, ortaklara dair bilgiler, faaliyet
raporları, kurumsal araştırma raporları, konuşmalar, ödüller vb. bilgiler ayrıcabasın odasında
özel bir konuyu arayabilmek için arama motorları, video içerikleri ve haber arşivleri, sosyal
medya site linkleri, zengin site içerikleri de eklenebilmektedir. Basın odasına eklenen her bir
alt başlık, basın odasının daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesine, kişilerin aradıkları
enformasyona rahatça erişmelerine ve bu bilgiyi kullanmalarına olanak sağlayacaktır.
Medya ilişkilerinin, kurumsal Web sitelerinde yer alan çevrimiçi basın odaları üzerinden de
sorunsuz yürütülmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmekte yarar vardır (Aşman Alikılıç,
2011: 85):
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Çevrimiçi basın odaları tasarlanırken, karmaşık tasarımlardan kaçınılmalıdır
Sayfa, ziyaretçilerin aradıkları bilgiye kolayca erişebileceği bir mantık üzerinden
tasarlanmalıdır. Çevrimiçi basın odasının tasarımı sırasında, sayfa hızını yavaşlatacak,
Flash, Java vd. hareketli programlar ve animasyon konulmasından kaçınılmalıdır.
Uzmanlık alanı olunmadığı sürece, çevrimiçi basın odasının görsel tasarımı halkla
ilişkiler departmanı tarafından değil, uzman bir web tasarımcısı tarafından
yaptırılmalıdır.
Çevrimiçi basın odasının sayfa tasarımı, kurumun web sitesinin kurumsal kimlik
öğelerini içinde barındırmalı, kurumsal kimlikle bağdaşmayan farklı renkler, yazı
karakterleri ve formatların kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Çevrimiçi basın odaları sürekli güncellenmelidir.
Güncellemelerin teknik olarak kolay yapılabilir, görsellerin sayfada kolay açılabilir
kolay indirilebilir olması sağlanmalı ve kurumun bilgi işlem departmanları ile temasa
geçilerek, kolaylıklar geliştirilmelidir.
Güncelleme görevleri kurumların bilgi işlem departmanlarına delege edilmemeli, halkla
ilişkiler tarafından yürütülmelidir.
Çevrimiçi basın odasına resim, fotoğraf eklerken yüksek çözünürlüğe sahip olanlar
tercih edilmeldir.
Siyah beyaz fotoğraflardan kaçınılmalı, yerine renkli fotoğraflar tercih edilmelidir.
Çevrimiçi basın odasının ana sayfasında, basın odasının hangi amaçla ve kimler için
hazırlandığının belirtildiği bir ön yazı eklenmelidir.

•
•

•

•

•
•

•

Kurumun ana web sayfasında, çevrimiçi basın odasının görülebilir bir ikonu veya linki
konulmalıdır.
Çevrimiçi basın odalarına, basın dışında da bilgi almak için giren kişilerin aradıkları
konulara kolay ulaşmalarını sağlamak için “Sıkça Sorulan Sorular” gibi bir bölüm
konulmalı ve içeriğindeki linklere, kurumsal Web sitesindeki ilgili sayfalara geri
gönderilmeleri sağlanmalıdır.
Medya mensuplarının çevrimiçi basın odalarından sürekli güncel bilgi servisi
alabilmeleri için RSS sağlayıcısı eklenmelidir. Uygulamanın eklenemediği veya
kullanılamadığı durumlar için de, medya mensupları için çevrimiçi üye kayıt imkanı
sağlanarak, güncelleme bilgilerinin kendilerine otomatik olarak, elektronik posta
yoluyla gelmesi sağlanabilir.
Çevrimiçi basın odalarına sosyal ağ sitelerinde ki kurumsal sayfalar, kurumsal bloglar,
diğer paylaşım sitelerindeki adres link veya semboller de eklenerek basın mensuplarının
hem bilgilenmesi hem de takip edilmelerinin sağlanması önemlidir.
Çevrimiçi basın odalarına kayıtlı üye sağlanması, halkla ilişkiler departmanlarının basın
listesini güncel tutmasına yardımcı olacaktır.
Çevrimiçi basın odalarında kurumun kurumsal iletişim veya halkla ilişkiler
departmanlarının iletişim bilgileri ile basınla ilişkilerden sorumlu personelin tüm
iletişim detayları eklenmelidir.
Çevrimiçi basın odalarının birinci hedef kitlesi basındır. Kamuoyu bilgilendirme ve
kamuoyu oluşturmaya yardımcı olması hedeflenen bu sayfanın profesyonel ve ciddi bir
imajı olması gerektiği de unutulmamadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde özellikle web sayfaları ve web sayfalarında yer alan bazın odaları hakkında bilgi
sahibi olduk. Basın odalarının özelliklerini öğrendik

Uygulama
Kurumsal web sitesini açtınız ve kurum hakkında bilgi alabileceğiniz bir alan aradınız.
Hakkımızda kısmını gördüğünüz ve tarihsel bilgiyi elde ettikten sonra alt kısımda yer alan
basın odası ibaresini tıkladınız. Orada kurumun iletişim çalışmaları (bu alanda logo, geçmiş
bültenler bulunmaktaydı) hakkında bilgi edindiniz. Sonra geçmiş bültenlere bir göz attınız.
Ardından kurumun hizmetleri ve ürünleri hakkında bilgi edindiniz. Bir süre sonra tekrar basın
odasına gitmek istediniz ancak basın odası butonununyerini bulamadınız.

Uygulama Sorular
1. Kurum web sitesinde olumsuzluk olarak niteleyebileceğiniz ilk şeyi yazınız
2. Basın odasında bulunabilecek diğer materyaller hakkında bilgi veriniz.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi üzerinden yürütülebilecek faaliyetler arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Ürün ya da hizmetlerle ilgili enformasyonu tüketiciye ulaştırma
Ürün ya da hizmetlerin test edilmesini sağlama
Kurum tesislerini sanal olarak gezdirmek
Ses ve müzik klipleri dinletme
Kullanıcıları araştırma ya da promosyon faaliyetlerine teşvik etme

2. Kurumların web sitelerinde yer alan basın odaları ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi kullanılamaz?
a) Çevrimiçi basın odalarını pekçok kişi farklı amaçlar doğrultusunda ziyaret etmektedir.
b) Çevrimiçi basın odalarında potansiyel ve mevcut hedef kitle ve paydaş grupları son
çıkan haberleri okuyabilir
c) Sosyal paydaşlar ilgi duydukları ürünlerin marka yöneticileri hakkında bilgi alabilir
d) Merak edenler kurumun finansal verilerini inceleyebilirler
e) Kurum hakkında olumlu ya da olumsuz eleştiriler bırakabilirler
3. Bir web sitesinin basın odası bölümünde aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?
a) Kurumun tarihsel geçmişi ve bununla ilgili materyaller
b) Bir şirketin felsefesini, ürün ve servislerini ya da pazara yaklaşımıyla ilgili detayları
gösteren raporla ve çeşitli kamulara yönelik diğer dokümanlar
c) Şirketin toplumsal sorumluluğunu ve hayırseverliğini yansıtan aktiviteleriyle ilgili
enformasyon
d) Sanal basın merkezi
e) Kurumun aldığı ödüller
4. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin basın merkezini zenginleştirici öğeler arasında yer
almaz?
Haber ağlarına eş zamanlı gönderilen basın bültenleri,
Kurumun gelecekle ilgili stratejileri
Basın odasında bulunan tüm enformasyonu içeren bir arama motoru
Üst düzey yöneticilerin en son yaptıkları konuşma metinleri ve sunumlarını içeren
biyografi
e) Kurumsal yönetim bilgileri
a)
b)
c)
d)

5. Aşağıdakilerden hangisi sanal basın bültenlerini basılı olanlardan farklılaştıran özellikler
arasında sayılamaz?
a) Sanal bültende metnin tümünü bir anda görmek mümkün değildir

b) Sanal basın bültenlerinde içindekiler tablosu oluşturulabilir, böylece ilgi duyulan kısma
geçilmesi kolaylaşır
c) Sanal basın bültenlerinde karışıklık olmaması için özel bir numaralandırma
gerekmektedir.
d) Sanal basın bültenlerinde, ilgili konuyla ilgili link oluşturulabilir
e) Sanal basın bültenlerine video ve animasyonlar yerleştirilebilir
6. Aşağıdakilerden hangisi online basın bültenlerini hazırlamada önemli olan noktalar arasında
sayılamaz?
a) RSS takipçilerinin dikkatini çekmek ve arama motorlarından doğru kişilere ulaşmak
için haber ile ilgili anahtar kelimelerin mümkün olduğunca başlıkta yer almasına olanak
sağlayacak bir başlık seçilmesi gerekir
b) Basın bülteni ile birlikte resim, fotoğraf, sunum ve video gibi konuyla ilgili dijital
dosyalara yer verilmelidir
c) Gazete ve dergi ilanlarında kullanılan reklam amaçlı çalışmalardan farklı olarak yazım
dilinde doğal ve tarafsız davranılmalıdır
d) Haber başlığına herzamankinden daha fazla önem verilmelidir
e) Sanal bültenler metnin bütünü aynı anda görüleceği göz önüne alınarak düzenlenmelidir
7. Sanal basın bültenlerinde haber başlığı kaç karakteri geçmemelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

20
30
50
80
100

8. Aşağıdakilerden hangisi sanal basın bülteninde başlıktan sonra yer almalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Birkaç paragraflık giriş kısmı
Birkaç cümleden oluşan özet paragrafı
Kurumun künyesi
Bülteni yazan kişinin bilgileri
Son yayınlanan bültenin özeti

9. Standart bir sanal basın bülteni kaç kelimeden oluşmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

300 – 800
1000 ve üzeri
500 kelimeden az
200 – 1000
100 – 300

10. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi basın bültenlerinde medya ilişkilerinin sorunsuz
yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler arasında sayılmamaktadır?
a) Siyah beyaz fotoğraflardan kaçınılmalı, yerine renkli fotoğraflar tercih edilmelidir.
b) Kurumun ana web sayfasında, çevrimiçi basın odasının görülebilir bir ikonu veya linki
konulmalıdır.
c) Çevrimiçi basın odalarına kayıtlı üye sağlanması, halkla ilişkiler departmanlarının basın
listesini güncel tutmasına yardımcı olacaktır.
d) Çevrimiçi basın odalarına kayıtlı üye sağlanması, halkla ilişkiler departmanlarının basın
listesini güncel tutmasına yardımcı olacaktır.
e) Geleneksel medyaya iletilen tüm mesajların sanal ortamda yayınlanması, sanal ortamda
yer alan tüm mesajların geleneksel medyaya gönderilmesi

Yanıtlar. 1. b – 2. e, 3, d – 4,b – 5,c – 6,e – 7,d – 8,b – 9,a – 10,e
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