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1. Halkla İlişkiler Yazarlığı: Rol ve Sorumluluklar
Halkla ilişkiler gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları ile hedef kitle ve kurum arasında işbirliğini sağlama amacına
yöneliktir. Bu işbirliğinin sağlanması ancak hedef kitlelerin kurumu anlamaları, kabul etmeleri dolayısıyla ikna
olmalarıyla mümkündür. Halkla ilişkiler eylemlerinde daima bilgi verme, ikna etme veya davranışı etkileme
amacıyla bir iletişim gerçekleşir. Amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı bir mesaj dili gelişti-
rilir. İşte, halkla ilişkilerde bu mesaj yaratma aşaması halkla ilişkiler yazarlığı olarak tanımlanıyor.

HALKLA İLİŞKİLER
65 uzmanın yaptığı araştırmada 472 tanım analiz edilmiştir:“Halkla ilişkiler, bir işletme ile hedef kitle arasında
karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu-
dur.”
Halkla ilişkiler üzerine yapılan birçok tanımı analiz ettiğimizde bazı ortak noktaları şöyle toplayabiliriz.
 Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir.
 Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri
 Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır.
 Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir.
 Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir.
 Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
 Halkla ilişkiler, bir süreçtir.

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir:
Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için, işletmenin hedef kitlesini
iyi tanıması ve onlara ulaşmada kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi gerekir.
Tanıma da yapılması gereken ilk iş, karşımızdaki kitlenin eğitim seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumu, mesleki
dağılımları, yaşları, kurumla ilgili istekleri, şikayetleri gibi bilgilere ulaşılarak hedef kitlenin tanınmasıdır.
Tanıtma ise, kuruluşun yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak hedef kitlede hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın bilgi ve
haberlerin aktarılmasıdır.
Bir işletmede yönetim süreci planlama, örgütleme, etkileme ve kontrol fonksiyonlarından oluşmaktadır.
Halkla ilişkiler etkileme fonksiyonunda devreye girmektedir. Halkla ilişkiler çalışmaları için, halkla ilişkilerin
yönetime tavsiyelerinin, süzülmemiş, sansürlenmemiş ve sansürden geçirilmemiş olması önemlidir. Bunun
yanı sıra halkla ilişkiler uygun bir eylem olmadan yer alamaz.

Halkla İlişkilerde Temel İlkeler:
Dürüstlük: Halkla ilişkilerin dürüstlük ilkesi “onurlu çalışma”, “doğruluk” ve “güvenilirlik” olarak ifade edilebi-
lir. Halkla ilişkilerin başlıca amaçlarından birisi de güven ve destek kazanmadır.

İnandırıcılık: Güven sağlanmasında önemli etkenlerden birisi de mesajların inandırıcı olmasıdır.

Yineleme: Önemli mesajların birçok kez yinelenmesi önemli etkilerden bir diğeridir.

Sabırlı Çalışma: Halkla ilişkiler devamlı ve sabırlı çalışmayı gerektirir.

Yaygın Sorumluluk: Halkla ilişkiler çalışmaları bir kurumda sadece halkla ilişkiler birimlerinin yapacağı işler
değildir. Kurumda çalışan herkes sorumludur.
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Açıklık: Modern yönetim anlayışında şeffaf yönetim önemli bir yer tutar. Yapılan işlerde şeffaf olunması mo-
dern işletmeciliğin temel ilkelerindendir.

İki Yönlü İlişki: Halkla ilişkiler uzmanları kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgileri sunarak, onların ilgi ve destek-
lerini kazanırlar. Aynı zamanda halkın kuruluştan beklentileri, istekleri ve tepkileri öğrenilmeye çalışılır.

 Kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla iliş faaliyetleri gerçekleştirilirken “PENCILS”
olarak sınıflandırılabilecek bazı araçlar kullanılmaktadır:
• Yayınlar (Publications)
• Olaylar (Events): Spor ya da sanat gösterileri ve ticari gösterilerin sponsorluğu.
• Haberler (News): Kurum, kurum çalışanları ve ürünleri/ hizmetleri
• Toplum için yararlı faaliyetler (Community involvement activities)
• Kurum kimliği sunumları (Identity media): Kurumların tüm yazışmalarında kullandığı antetli

kağıtlar, kartvizitler, vb.
• Lobi faaliyetleri (Lobbying activity): Kurum için yararlı kararların ve kanunların çıkmasında

kurumu olumsuz etkileyecek olan karar ve kanunların çıkmamasını sağlama çabaları.
• Toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri (Social Responsibility activities)

Halkla İlişkiler Uzmanının/Yazarının Rolleri:
Teknisyen ve yönetici roller.

Halkla ilişkiler uzmanının teknisyen rolü; yazar, tasarlayıcı, fotoğrafçı olarak tanımlanabilir. Halkla ilişkiler
alanında yöneticilik rolü üstlenenler ise sorunları çözer ve üst yönetime danışmanlık yapar. Programların
sonuçları ile ilgilenir.
Halkla ilişkiler uzmanlarının üç yönetici rolü; uzman reçeteci, sorun çözme uzmanı ve iletişim uzmanıdır.
Halkla ilişkiler uzmanları; iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni rollerinin yanı sıra medya ilişkileri ve iletişim
sağlayıcısı rollerine de sahiptir.

Halkla ilişkiler yazarının özellikleri;
• Etkili ve ikna edici yazabilme becerisi
• Çok yönlü düşünebilme
• Dinleme becerisi ve müşteriden brief alabilme
• Sorumluluk alabilme ve yaptığı işi zamanında teslim edebilme
• Medya konusunda bilgi sahibi olma
• İnternetten yararlanabilme
• En az bir dili çok iyi bilme
• Takım çalışması yapabilme
• Yaratıcı ve derin düşünebilme
• Sunuş becerisi

HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI
Halkla ilişkiler sürecinde yer alan araştırma, planlama, iletişim ve değerleme aşamaları yazarlık aşamasının
da önemli bir parçasını oluşturur. Halkla ilişkiler yazarlığı açısından bu aşamaları değerlendirdiğimizde, ku-
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rumların hedef kitlelerini amaçları doğrultusunda etkilemek istemeleri üçüncü yani iletişim aşamasında ger-
çekleşir.
Halkla ilişkiler yazarlığı planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitlelerini etkilemek, ikna etmek
amacıyla açık, anlaşılır, net, gerçek verilere dayanan etkili mesaj oluşturmadır. Halkla ilişkiler yazarlığı çalış-
maları bir organizasyon ve onun olası hedef kitlesine yönelik genellikle imaj oluşturmaya çalıştığı yöntemleri
içerir ve pozitif ilişki kurmaya çalışılır. Genelde halkla ilişkilerde bilgiyi bu bağlamda iki kategoriye ayırabiliriz.

1-Kontrol edilen bilgi: Kontrol edilen bilgi; yer, zaman, stil üzerinde içerik açısından kontrol hakimiyetine
tamamen sahip olduğumuz bilgilerdir.

2-Kontrol edilemeyen bilgi: Kurum olarak bizim elimizden çıkan ve medyanın insiyatifine kalan bilgi kontrol
edilemeyen bilgidir. Bir halkla ilişkiler yazarı, görev yaptığı kurum ve endüstri hakkında tüm bilgileri içeren bir
“bilgi dosyası” hazırlamalıdır. Bu dosyanın içerisinde şu bilgiler yer alır:

 İstatistikler,
 Tarihçe,
 Kurumun Yayınlar,
 Konuşmalar,
 Haber Metinler,
 Gazete Kupürleri,
 Durum Raporları,
 Pozisyon Raporları,
 Biyografiler,
 Görsel Malzemeler,

Halkla ilişkiler yazarı neler yazıyor?
• Web sayfasında yer alan bilgiler• Basın bülteni• Konuşma metni• Reklam metni• Yıllık, rapor
• Personele yönelik yayınlar• Broşür, haber mektupları vb
Burada cevaplamamız gereken en önemli soru, belirlediğimiz hedef kitleye, mesajımızı en etkili şekilde hangi
iletişim aracı ile ileteceğimizdir.

HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI VE GAZETECİLİK MESLEĞİ
Gazeteciler bilgileri toplayan, bunları düzenleyen ve daha sonra derlediği bu bilgileri topluma karşı sorumlu-
luk duygusuyla aktaran kişilerdir. Aslında halkla ilişkiler yazarı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle
iletişim araçlarında yayınlanmak üzere mesaj üretirler. Fakat her ikisinin de amaçları, hedef kitleleri ve ileti-
şim kanalları açısından birbirlerinden farklıdırlar.

Amaçlar; Bir gazetecinin amacı, hedef kitlesini olabildiğince objektif ve tarafsız biçimde bilgilendirmektir.
halkla ilişkiler yazarının yaptığı ise, görev yaptığı kurumu savunmaktır.

Hedef Kitleler; Gazeteciler tek bir hedef kitleye hitap ederler. Halkla ilişkiler yazarı farklı farklı hedef kitlelere
bazen aynı anda bazen de farklı zamanlarda hitap eder.

İletişim Araçları; Gazeteci sadece görev yaptığı kuruluşun olanağından faydalanabilir. Halbuki iyi bir halkla
ilişkiler yazarı farklı araçları kullanarak mesajlarını iletir.
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Haber Yaratma; İyi bir halkla ilişkiler yazarı bir haberi dikkat çekecek şekilde hazırlayarak (yaratarak) hedef
kitlesini etkileme başarısını gösterebilmelidir.
• Mesajınız açık mı?
• Seslenmeyi düşündüğünüz kitleyi özel olarak tanımladınız mı?
• Yazı stiliniz medyaya uygun mu?
• Cümleleriniz açık ve anlaşılır mı?
• Cümleleriniz yeterince kısa mı?
• Yazınız öz mü? Gereksiz kelimeler var mı?
• Görsel imgeler uyandıran sözcükler kullandınız mı?
• Yazı diliniz doğal mı? Yüksek sesle kolay okunabiliyor musunuz?
• Cümleleriniz aktif yapıda mı?

HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI VE İKNA SÜRECİ
Halkla ilişkiler yazarı hedef kitlesini belirleyip ve bu kitleyi ikna edebilmek için iletişim araçlarını seçtikten
sonra, ancak şu adımları izleyerek başarılı bir ikna süreci oluşturur.
1. Hedef kitleyi iyi analiz edip en uygun zamanı seçmeli
2. Hareket ve uygulama kararı sırasında en uygun adımları atmalı
3. En uygun ikna stratejisini belirleyip, mesajını en etkili bir şekilde vermeli
4. Hedef kitlenin gönderilen mesaja karşı geribildirimini iyi analiz etmeli
5. Bu geribildirim doğrultusunda, ikna edici mesaja ek bilgiler yeniden düzenlenmeli ve mesajı yeniden kod-
lamalı
6. Amaçladığı sonuca ulaşmak için çaba göstermeli.

Mesajların ikna edici olabilmesi için sahip olması gereken özellikleri;
1. Kaynak inanılır olmalı
2. Kaynak güvenilir olmalı
3. Kaynak saygın olmalı (Konu hakkında uzman olmalı)
4. Kaynak sevilmeli
5. Kaynağın ileri sürdüğü fikir akla uygun ve geçerli olma6. Mesaj açık ve net olmalı
7. Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı
8. Mesajın uygulanabilirlik yeteneği ve imkanı olmalı.

ETKİLİ MESAJ OLUŞTURMA
İletişim sürecinde kaynak (halkla ilişkiler yazarı), hedef kitlesine ulaşabilmek için öncelikle mesajının(iletinin)
taşıyacağı bilgi, duygu, düşünceleri bir iletişim kanalı aracılığıyla gönderilebilecek biçimde Kodlar. mesajın
kodlanması, çok kısa, çarpıcı, akılda kalıcı, dikkat çekici olmalıdır. Bu şekilde kodlanmayan onun tarafından
algılanmayacak, hedef kitlenin yaşam ortamında “gürültü” öğesi olarak kalacaktır.

İyi bir halkla ilişkiler yazarının etkili yazma için şu araştırmaları yapması gerekir.

1. Kişisel Gözlem: Bu aşamada yazılması düşünülen konu ile ilgili olarak bilgi sahibi kişilerle yüzyüze gö-
rüşülerek genel çerçevede bilgi birikimi sağlanır.

2. Mülakatlar: Konunun uzmanı olarak görülen kişilerle görüşme yapılarak detaylı bilgi edinilir.
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3. Okuma: Konuyla ilgili olarak basılı araçlar (raporlar, makaleler, dosyalar vb) okunarak bilgi edinilir. Aynı
zamanda internetten ve veri tabanlarından tarama yapılır.

4. Araştırmalar: Geniş kapsamlı araştırmaların planlanması ve yürütülmesi gerekir.

Halkla ilişkiler mesajları aşağıdaki mesajlardan bazen sadece birisine bazen de birkaç tanesine birden yönelik
olmaktadır.
1. Hedef kitlemiz üzerinde, kuruluş ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak:
2. Hedef kitlelere bilgi sağlamak:
3. Hedef kitleleri belli bir amaca yönelik eğitmek:
4. Hedef kitlenin mevcut tutumlarını, kanaatlerini veya davranış biçimlerini pekiştirmek:
5. Hedef kitlenin tutumlarını ve kanaatlerini değiştirmek:
6. Hedef kitlede davranış değişikliği yaratmak:
Gördüğünüz gibi, halkla ilişkiler amacıyla hazırladığınız mesajda inandırıcı ve ikna edici olabilmek için hazırla-
dığınız mesaj etkili olmalı.

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmelidir.
o Doğruluk ve dürüstlük gibi değerleri daima her şeyin üstünde tutmalıdır.
o Edebi bir dil kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalı
o Dili kötü kullanmaktan sakınmalı
o Daima hedef kitlenin anlama kapasitesini dikkate almalı
o Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap etmeli
o Mesajları açık ve net biçimde ifade etmeli
o Gramer kurallarına uymalı
o Yazım hataları yapmamalı
o Noktalama kurallarına uymalı
o İletişim araçlarının yayın standartlarına uymalı.

Halkla ilişkiler yazarı olarak bilmeniz gereken bu blokların veya bölümlerin yer aldığı bir basın bülteninde
nerede olmaları gerektiği ve onları nasıl oluşturacağınızdır. Bunlar;
 Giriş
 Anekdotlar
 Alıntılar
 Betimlemeler
 Yazının akışını ve devamlılığını sağlayan geçişler
 Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

MEDYA İLE İLİŞKİLER; Medya ile ilişkilerinizde başarılı olabilmeniz o iş hakkında ne kadar çok bilgi sahibi ol-
manız ile ilişkilidir. Bu yüzden medya ve çalışanları hakkında, aşağıdaki hususları bilmek zorundadır;
 Yayın Politikası;
 Yayın Periyodiği;
 Dizgi-Baskı Tarihi;
 Baskı Tekniği;
 Yayın Alanı;
 Okuyucu Profili
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 Dağıtım Yöntemleri

ETİK VE AHLAK KAVRAMLARI; Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış
biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak bilimi olan etik ise, yarar, iyi, kötü, doğru ya da yanlış gibi kavramları incele-
yen, birey ve grup davranışlarını bu bağlamda değerlendiren ilkeler, değerler ve standartlar sistemidir.

Etik kavramının öneminin artması toplumlarda birdenbire olmamıştır. Bu gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz;
• Tüketici hareketlerinin artması
• Çevre hareketlerinin artması
• Kamu çalışanlarının görevlerini iyi yapmaması
• Eğitim seviyesinin yükselmesi
• Yeni teknolojilerin ortaya çıkması.
Tüm bu gelişmeler toplumun genelinde etiğe verilen önemi arttırmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİ; Meslek etik ilkeleri, daha çok meslek sahiplerinin vicdanlarına seslenen, hukuk ku-
ralları gibi cezai yaptırımları olmayan, ilkelerden sapma durumunda yaptırım olarak meslekten men gibi ceza-
ların verildiği bir yapıyı anlatmaktadır.
a. Topluma karşı sorumluluk:
b. Medyaya karşı sorumluluk
c. Müşterilere karşı sorumluluk:
d. Çalışanlara karşı sorumluluk:
e. Mesleğe karşı sorumluluk:
f. Meslektaşlara karşı sorumluluk: “Güven tıpkı ruh gibidir; bir kez gitti mi, asla geri dönmez.” Güvenin yok
olmaması için halkla ilişkiler uzmanları etik kurallara önem vermelidir.

Halkla İlişkiler Uzmanı/Yazarı Etik Kurallar;
• Öncelikle halkla ilişkiler uzmanları tanıtımını üsleneceği kurum hakkında incelemeler yapmalıdır.
• Yaptığı bu araştırmalar sonucunda çalışacağı kurumun yapısının ve faaliyet alanlarının kendi ilke ve inançları
ile örtüştüğünden emin olmalıdır.
• Eğer kurumun dürüst olmadığına inanırsa bu kurumla çalışmamalıdır.
• Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen benimseyerek çalışmalarına
başlamalıdır.
• Çalıştığı kurumun, kamu yararı ile çatışacak çalışmaların yapıldığını veya yapılacağını gördüğünde kurumun
görevlilerini uyarmalıdır.
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• Basına ve onun aracılığı ile topluma doğru bilgi sağlamak en önemli görevlerindendir. Yanlış veya eksik bilgi
vermekten kesinlikle kaçınmalıdır.
• Çalıştığı kurum hakkındaki gizli bilgileri yetkilililerin izni olmadan açıklamamalıdır.
• Gerçekleştirdiği çalışmalarda hiçbir zaman resmi kuruluşlara veya bireylere rüşvet vermemelidir.
• Aynı alanda çalışan iki kuruluşun izni olmadan çalışamaz. Kuruluşların kabul etmesi halinde tarafsızlığını
tamamen korur; herhangi bir kuruluşa diğer kuruluş hakkında bilgi sızdırmaz.
• Kriz zamanlarında kamuoyunu ve basını ilk bilgilendiren kişi olur.
• Kriz zamanlarında, suçlu olan çalıştığı kurum veya kendisi ise, sorumluluğu üzerine alır ve durumun düzel-
tilmesi için çalışmalar gerçekleştirmelidir.

IPRA Davranış Kuralları:
2011 yılına adapte edilmiş olan IPRA Davranış Kuralları, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Üyeleri’nin pro-
fesyonel ve etik yönetimi onayıdır ve tüm dünyadaki halkla ilişkiler uygulayıcılarına önerilmektedir. Bu Kural-
lar, 1961 Venedik Kuralları, 1965 Atina Kuralları ve 2007 Brüksel Kurallarını sağlamlaştıracak niteliktedir.

a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin “temel insan haklarına, itibarına ve insan varlığına olan inancı yeniden
doğrulama” maddesini ANIMSATMAK;
b. 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ve özellikle 19’uncu maddeyi ANIMSATMAK;
c. Halkla ilişkilerin özgür bilgi akışını destekleme yoluyla tüm tarafların çıkarlarına katkıda bulunduğunu
ANIMSATMAK;
d. Halkla ilişkiler ve kamu işlerinin kamu makamlarına sağladığı gerekli demokratik etkinliği
ANIMSATMAK;
e. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının geniş çaplı iletişim yetenekleri ile bir etkileme gücüne sahip olduğunu ve
bunun profesyonel ve etik davranış kurallarına sadık kalınarak sınırlanmasını gerektiğini ANIMSATMAK;
f. İnternet ve diğer dijital ortamlar gibi iletişim kanallarının, hatalı ve yanıltıcı bilgilerin geniş alana yayıldığı ve
doğruluğunun tartışılmadığı kanallar olabileceğini, bu yüzden de halkla ilişkiler uygulayıcılarının güven ve
inandırıcılığı korum aya özellikle dikkat etmesi gerektiğini ANIMSATMAK;
g. İnternetin ve diğer dijital ortamların bireylerin, müşterilerin, işverenlerin ve meslektaşların kişisel güvenliği
açısından özel dikkat gerektirdiğini ANIMSATMAK;

Halkla ilişkiler uygulayıcıları davranışlarında:
1. Gözetim: BM Sözleşmesindeki ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki ilkeleri gözetmek;

2. Dürüstlük: Bütün süreç boyunca dürüst ve doğru davranarak, iletişim içinde olduğu kişilerde
güveni sağlamlaştırıp devam ettirebilmek;

2. Diyalog: Diyalog için gereken ahlaki, kültürel ve entelektüel koşulları oluşturmak için çabalamak ve
ilgili tüm tarafların kendi durumlarını ortaya koymak ve kişisel düşüncelerini belirtme hakkı tanımak;

3. Şeffaflık: Adlarını, kuruluşlarını ve temsil ettikleri çıkarı açıklarken açık ve şeffaf olmak;

4. Çatışma: Olası profesyonel çıkar çatışmalarını önlemek ve çıktığı takdirde ise bu tarz çatışmalardan
etkilenecek tarafları bilgilendirmek;
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5. Gizlilik: Edinilen gizli bilgilere saygı göstermek;

6. Doğruluk: Temin edilen bütün bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu sağlamak için her türlü önlemi
almak;

7. Sahtelik: Sahte veya yanıltıcı bilgiyi kasten yaymamak için gereken bütün çabayı sarfetmek, bunu ka-
sıtlı yapmaktan kaçınmaya özen göstermek ve herhangi bir hatayı acilen düzeltmek;

8. Aldatma: Aldatıcı ve dürüst olmayan yollardan bilgi edinmemek;

9. Açığa Vurmak: Açıklanmamış bir amaca hizmet eden ve aslında açıklanmamış menfaatler sağlayan
herhangi bir organizasyon oluşturmamak veya bunları kullanmamak;

11. Kâr: Kamu makamlarından edinilen belgelerin kopyalarını üçüncü şahıslara özellikle kâr etmek
amacıyla satmamak;

12. Hakediş: Sağlanan profesyonel hizmet karşılığında, bu hizmetlerle ilgili yetkililer dışında hiç kimseden
ücret kabul etmemek;

13. Rüşvet: Doğrudan ya da dolaylı olarak kamu görevlilerine, medya temsilcilerine veya diğer paydaşlara
herhangi bir maddi rüşvet ya da diğer tür rüşvet teklif etmemek veya vermemek;

14. Etki: Kamu görevlileri, medya veya diğer paydaşları uygunsuz biçimde etkileyebilecek faaliyetleri ne teklif
etmek ne de uygulamak;

15. Rakipler: Meslektaşlarının mesleki itibarına kasıtlı olarak zarar vermemek;

16. Ayartmak: Başka bir profesyonelin müşterisini, aldatıcı yollarla kazanmaya çalışmamak;

17. İstihdam: Kamu makamlarından veya rakiplerden personel işe alırken, ilgili kuruluşların kurallarına ve
gizlilik gereklerine saygı göstermek;

18. Meslektaşlık: Tüm dünyadaki IPRA üyesi meslektaşlar ve halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla ilgili olarak bu
kurallara sadık kalmak.

İLETİŞİM VE YAZILI İLETİŞİM KAVRAMLARI
Bir tanıma göre iletişim, “
 duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci;
 yaşayan bir evrenin parçalarının ilintilenmesi, bağlantılarının kurulma süreci; iletiyi alanın belleğinin,

iletiyi gönderenin beklentisine uygun yanıt verecek biçimde uyarılması;
 organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark edilir yanıt, ortamdaki değişime uyarlanma yanıtı;
 bu yanıtla diğerini etkileme; kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alan için bir uyaran olan davranış;
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 kaynağın karşı tarafı etkilemeyi amaçlayan davranışıdır”

Bir başka bakış açısına göre de iletişim, sürecin iki tarafını oluşturan gönderici ya da kaynak ve alıcı ya da he-
def arasında belli bir konu ya da durumla ilgili düşünce birliği kurma sürecidir.
etkili bir iletişimden bahsedebilmek için, kaynaktan hedefe doğru akan süreçte hedefin iletiye gösterdiği bir
tepkinin olması gerekmektedir. Bir süreç olarak iletişimden sözederken, süreci oluşturan çeşitli unsurların
varlığından bahsetmek mümkündür. İletişimin öğeleri olarak belirtilebilecek bu unsurlar; kaynak, hedef, ka-
nal, ileti ve geri bildirim olarak sıralanabilir.

Kaynak/gönderen belli bir amaçla iletişimi başlatan ve sürecin diğer tarafında yer alan, hedef/alıcıyı belli bir
yönde etkileyecek ya da harekete geçirecek içerikte iletileri hazırlayan kişi, kurum ya da gruptur.

İleti, kaynağın çeşitli görsel, işitsel ve sözel sembolleri kullanarak kodladığı ve hedefte belli bir düşünce, kişi,
kurum ya da marka ile ilgili bir olumlu tutum, algı yaratmak için bir kanal üzerinden gönderdiği semboller
bütünüdür.

Kanal; İletinin kaynaktan hedefe doğru gönderildiği yol olarak en basit biçimiyle tanımlanabilen kanal, ileti-
şimin türüne göre farklı özellikler gösterebilmektedir.

Hedef; Kitle iletişiminde ise iletinin geniş kitlelere İletişim sürecinin kaynakla birlikte ana unsurlarından biri
olan ve sürecin oluşmasında başrollerden birini üstlenen hedef, kaynağın iletiyi yönlendirdiği ve belli bir yön-
de tutumları, algıları ve davranışlarında değişikliklerin olması beklenen kişi, grup ya da kitleyi ifade etmekte-
dir. İletişim sürecinin beşinci öğesini oluşturan geri bildirim, sürecin çift yönlülüğünü temsil etmektedir.

Kaynağın amaçladığı mesajı bozan, alıcının mesajı kaynağın alınmasını istediği biçimde almasına müdahale
eden herhangi bir şey iletişim sürecinde gürültü olarak kabul edilebilir.
Fiziksel, psikolojik ve anlamsal olmak üzere üç tür gürültü vardır. Fiziksel gürültü, sinyal ya da mesajın fiziksel
iletimine müdahale eden gürültü türüdür.
Etkili bir iletişimin gerçekleştirilmesi için, kişi şu temel bilgilere sahip olmalıdır:
 iletişimi kuran şey nedir ve insanlar mesajları nasıl gönderir,
 İnsanlar bilgiyi nasıl işler ve algılamalarını nasıl değiştirirler ve
 İletişim araçları ve kanalların hangi türleri özel bir mesajın iletilmesi için en uygundur.

İletişimin söz konusu amaçlarını aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür

• Bilgi Vermek: İletişim sürecinde hedef konumunda yer alan kişi ya da kişileri belli bir konu hakkında bilgi-
lendirmek ve eğitmek amacını ifade eder.

• İkna Etmek: Bireyleri belli bir davranışa yönelik olarak harekete geçirmek, onların tutum ve davranışlarına
etki etmek amacını ifade eder.

• Motive Etmek: Kurumun çalışanlarının kuruma bağlılıklarını kuvvetlendirmek, bir tüketici kitlesini belli bir
marka mal/hizmeti kullanmak için isteklendirmek ve onları harekete geçirmek,

• Karşılıklı Anlayışı Sağlamak: İletişimin taraflarını oluşturan grupların belli bir konu ya da durum hakkında
düşüncelerini etkilemek ve kaynak ile hedef kişi ya da kişiler arasında mümkün olduğu kadar ortak bir anlayı-
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şın oluşmasının sağlanması amacını ifade eder. Pate Jackson’un davranışsal değişimi uyarmak için geliştirdiği
iletişim yaklaşımı beş aşamalı bir süreci içermektedir. Söz konusu süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir

• Farkındalık Yaratmak: hedef kitlelerde bir durum, kurum, kişi ya da markalara yönelik bir farkındalık yara-
tılması amaçlanmaktadır.

• Gizli Bir Gönüllülük Geliştirmek: Bilgi, duygu, sezme, bellek ve ilişkiler gibi faktörleri temel alan bir fikirden
başlayan bir süreçtir.

• Olayı Tetiklemek: Olayı tetiklemek ya doğal ya da planlanmış olarak hedef kitlenin davranışlarını değiştir-
meye yönelik bir yapıyı teşkil etmektedir.

• Orta Düzeyde Davranış: Jackson, bu davranışı, araştırma düzeyi olarak tanımlar.

• Davranışsal Değişim: Son aşamadır ve yeni bir davranışın uyarlanmasını ifade eder.

• Bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak:
• Kişilerarası iletişim
• Grup iletişimi
• Örgüt iletişimi
• Toplumsal iletişim
• Grup ilişkilerinin yapısına göre:
• Biçimsel olmayan (informal)/yatay iletişim
• Biçimsel (formel)/dikey iletişim
• Kullanılan kanallara ve araçlara göre:
• Görsel iletişim
• İşitsel iletişim
• Görsel-işitsel iletişim
• Dokunma ile iletişim
• Telekomünikasyon
• Kitle iletişimi
• Kullanılan kodlara göre:
• Sözlü iletişim
• Yazılı iletişim
• Sözsüz iletişim
• Zaman ve mekân boyutlarında:
• Yüz yüze iletişim
• Uzaktan iletişim

Yazının Dünü ve Bugünü:
Eski bir Sümer tabletine göre yazı “genişleyen bir ekonominin zorlayıcı gereksinimlerinin doğrudan bir sonucu
olarak” gelişmiştir

MÖ 4.binyılın sonlarında, Mezopotamya’nın eski şehirlerinde ticaretin ve idarenin karmaşıklaşması, yönetici
seçkinlerin bellek düzeyini aşan bir düzeye erişmiş, böylelikle yazı yazma gereksinimi ortaya çıkmıştır. 18.
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yüzyılda gerçekleşen Aydınlanmayla yazının kökenleri mikrogramla açıklanmaya başlamış, ilk yazılı simgelerin
genellikle mikrogramlar, somut nesnelerin resimsel temsilleri olduğu düşünülmüştür. Yazının ya da yazılı
iletişimin serüvenine bakıldığında en önemli gelişmenin matbaa olduğu görülmektedir. 15.yüzyılda, özellikle
de Batı dünyasında iletişimin kitlesel nitelik kazanması yönünde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Büyük keşifle-
rin başladığı 13. yüzyıl, Rönesans ve ardından da Reform hareketlerinin başlaması, bir yandan da iletişim ala-
nında kitleselleşme ve kurumsallaşma sürecine hız kazandırmıştır. Ancak bu döneme asıl damgasını vuran
olay, 1438’de Gutenberg’in matbaayı geliştirmesidir. Anlaşılacağı üzere matbaadan sonra yazının tarihsel
serüveninde en önemli etmen bilgi iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin insan yaşamına getirdiği yenilik-
lerdir. Söz konusu teknolojiler, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılan bir duruma gelmiş
ve toplumsal yaşamı derinden etkilemiştir.

Yazının İşlevleri:
Yazının belki de en önemli işlevi, onun bir anlamda varoluşunun önemli bir nedeni olan iletişimdir.
Bu iletişim hem kişilerin birbirleriyle hem de kişinin kendisiyle gerçekleşebilir. Kişinin kendi kendisiyle ileti-
şimde kimi zamanlar yazı devreye girebilir.

YAZIM SÜRECİ VE İLKELERİ
Başarılı bir yazı yazma işlemi, belli aşamaları takip eden bir süreçtir. Söz konusu süreç, çeşitli değişkenler doğ-
rultusunda planlanır ve uygulanır. Yazar, ortaya çıkaracağı yazı ve o yazıyı okuyacak insanlarla ilgili bilgiler
Yazım sonrası işlemlerin yapılmasının ardından yazım süreci artık tamamlanmış olur. Bu aşamada
son haliyle yazarın elinde olan metnin genel olarak şu özelliklere sahip olması beklenir:
• Amacına uygun
• Hedef kitlesine uygun
• Yayınlanacağı mecraya uygun
• Akıcı bir dile sahip
• Dikkat çeken
• İkna eden
• Dil bilgisi kurallarına uyan
• Gerektiğe kadar uzun
• Açık, anlaşılır ifadelere sahip
• Anlatım bozuklukları içermeyen
• Okuyucunun okumasını kolaylaştıracak görsel düzenlemelere (yazı boyutu, rengi vb.) sahip
• Önceden belirlenmiş şablonlar (dilekçe, basın bülteni vb.) varsa o şablonlara uyan

Yazma sürecinin temel aktörü olan yazarın, bu süreci etkili bir şekilde yürütebilmesi için pek çok özelliğe sa-
hip olması gerekir. Bu özellikler kısaca şöyle sıralanabilir:
• Araştırma ve gözlem yapabilme
• Empati yapabilme:
• Analitik ve yaratıcı düşünebilme:
• Entelektüel birikim sahibi olabilme:
• Yazılı iletişim kurallarına hâkim olabilme:

YARATICILIK VE YAZILI İLETİŞİM
Yaratıcılık; zihinde var olan iki ya da daha fazla kavramı yeni bileşimler şeklinde formüle etme
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yeteneği olarak tanımlanabilir. “Yaratıcılık, geniş bir entelektüel nitelikler yelpazesini kapsar, ara sıra aykırılık-
lar da taşır. Bunlar arasında meraklılık, girişimcilik, kurumsallaşmış geleneklere dayanılmazlık, açık sözlülük,
öznellik, sıra dışı ilişkiler arayışı, oyunculuk yetisi ve zamanın önünde olma isteği sayılabilir. Bu özellikler yara-
tıcı kişileri bazen akıllı, bazen de aptal gösterebilir” (Baker, 1996: 200).

Yaratıcılık kavramında ve yaratıcı düşünce sürecinde kesin kurallar ve aşamalar ortaya koymak her zaman
mümkün olmamakla birlikte, yaratıcılığın kişinin doğumundan itibaren getirdiği kendine has özelliklere bağlı
olduğunu savunanların yanında, yaratıcılığın belli bir sistematiği olan ve belli bir eğitim ile insan zihninin,
aklının ve belli yaratıcı düşünce tekniklerinin kullanımının öğretilmesi yoluyla geliştirilebileceği savunanlar
bulunmaktadır.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gönderi-
yoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/halkla-iliskiler-yazarligi-hit204u?search=H%C4%B0T204U
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