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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0009 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon  Hizmetleri 

DAL/MESLEK Ortak Alan  

MODÜLÜN ADI Mesleki Yazıları Okuma 

MODÜLÜN TANIMI Halkla ilişkiler ve organizasyon elemanının mesleki 

yazılarını nasıl yazması gerektiğini gösteren bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE  40/32 

ÖN KOŞUL Öğrenci, Etkili Yazma Modülünü almış olmalıdır. 

YETERLİK Türkçe yazım ve noktalama kurallarını bilmek. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 

mesleği ile ilgili mesleki yazıları yazabilecektir. 

Amaçlar 
 Davetiye yazabilecektir. 

 Açılış konuşması yazabilecektir. 

 Broşür,el ilani,afiş yazisi hazirlayabilecektir. 

 Basın bülteni yazabilecektir. 

 Rapor yazabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Kağıt, kalem, renkli boya kalemleri,  mukavva, fon 

kartonu guaj boya, akrilik boya, sulu boya, aırbrush, 

illüstrasyon. 

 

ÖLÇME  VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında değerlendirme soruları ile 

kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile alanınızda ihtiyaç duyacağınız mesleki yazıları kolaylıkla 

yazabileceğinizi öğreneceksiniz. 

Yazılı anlatım; duygu, düşünce, istek ve olayların bir konu etrafında ve bir düzen 

içinde ifade edilmesidir. Yazılı anlatım öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir etkinliktir.“ 

İşleyen demir ışıldar” demiş atalarımız ne güzel söylemişler, siz de yapacağınız düzenli 

çalışmalarla yazma gücünüzü arttırabilirsiniz. 

Unutmayınız ki, mesleğinde yükselenler yazı dilini güzel kullanıp, onunla 

düşüncelerini açıkça, net bir şekilde ortaya koyanlardır. Başarılı insanlar kendilerini en güzel 

şekilde yazılı ve sözlü ifade edebilenlerdir. Hazırlayacağınız davetiye, açış konuşması, 

broşür, el ilanı, afiş, basın bülteni ve raporlar mesleki alanda ilerlemenizi sağlayacak 

yazılardır. Yazılarınız sizin kimliğinizi ve yeterliliğinizi temsil eder. 

Bu modül ile alanınızda sahip olduğunuz donanımı yazılarınızla ortaya 

koyabileceksiniz. Böylece hak ettiğiniz başarıları kucaklayabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Hazırlamış olduğunuz organizasyona gerekli kişileri davet ederek, onların ilgilerini 

hazırladığınız faaliyete çekebileceksiniz. 

 

  

Davetiyenin tanımını öğreniniz. Davetiye yazma kurallarını araştırınız. Davetiye 

örnekleri bulunuz. Davetiye örneklerini inceleyerek arkadaşlarınızla bir davetiye 

hazırlayınız. 

 

1. DAVETİYE YAZMA  

 
1.1 Davetiye Tanımı 
 

Toplantı, tören ya da konferans, panel, açık oturum, sempozyum gibi hazırlıklı 

konuşmalara, yarışmalara, şenliklere, sergilere, açılış ve kapanış törenlerine katılması arzu 

edilen kişilere gönderilen haber verme ve çağırma amacıyla yazılan kısa yazılara davetiye 

denir. Düğün, doğum günü, parti ya da bir başarının kutlanması gibi özel durumlar için 

davetiye yazılabileceği gibi mezuniyet, tanıtım, pazarlama gibi nedenlerle yapılacak 

toplantılar için de davetiye düzenlenebilir. Davetiyeler kısa olmalı ve iletilecekler eksiksiz 

verilmelidir. 

 

1.2. Davetiye Yazmanın Kuralları 
 

Davetiye yazımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar: 

 

a)Özel olarak hazırlanmış kartlara, düz ya da süslü yazılarla matbaalarda bastırılır.  

b)Davetiyelerde kullanılan dil sade, anlaşılır olmalıdır. 

c)Davetin yapıldığı makama uygun hitap şekilleri seçilmelidir. (Hitap başlığı “Sayın-

Bay- Bayan olabilir.)  

ç)Yapılan davetin amacına uygun olarak anlatım belirlenmelidir. Örneğin, düğün 

davetiyesi duygusal, samimi, içten bir anlatımla yazılabilir; ama siyasi veya bilimsel bir 

toplantının davetiyesi ciddi bir anlatım taşımalıdır. 

d) Davetiyelerde davetin yeri, tarihi, saati ve davetin amacı mutlaka belirtilmelidir. 

e) Daveti yapan kimse kendi adını metnin sağ alt köşesine yazar. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim.1.1: Davetiye örneği 

 

1. 3. CV Yazımı 

Lütfen Cevap Veriniz. Davet edilen kişilerden dönüt almak üzere bir telefon numarası 

verilmesidir. Davetiyenin sol alt köşesinde ayrılan bir yere geri bildirim almak üzere, 

ulaşılacak telefon numarası yazılır. Böylece davete kaç kişinin katılabileceğini öğrenmiş 

olursunuz. Yazılan bu telefon numarasının kontrolünü bir kişi gerçekleştirir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Davetiye düzenleme kurallarını dikkate alarak (toplantı, tören yada konferans, panel, 

açık oturum, sempozyum gibi hazırlıklı konuşmalara; yarışmalara, şenliklere, sergilere, açılış 

ve kapanış törenleri vb) davetiye örneğini basıma hazır duruma getiriniz. 

 

DAVETİYE YAZMAK 

 
Işlem basamaklari Öneriler 

 Davetiye içeriğini hazırlayınız. 

 

 Davetiye biçimini hazırlayınız. 

 

 Davetiyeleri basıma gönderecek düzeye 

getiriniz. 

 

 LCV düzenleyiniz. 

 

 

 

 

 Yazım kurallarına uyunuz. 

 

 Diksiyon kurallarına uygun 

konuşunuz. 

 

 Doğru soru sorunuz. 

 

 Doğru cevap veriniz. 

 

 Etkin dinleyiniz. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 

 Düzenli Tertipli olunuz. 

 

 Zamanı etkin kullanınız. 

 

 Çeşitli davetiye örneklerini 

inceleyiniz.  

 

 Resim  1 ve 2’ deki davetiye 

örneklerini inceleyiniz. 

Aaa 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre sınıf arkadaşlarınızla birlikte 

grubunuzu “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. 

Eksik yada hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 
                         

                           DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ  EVET HAYIR 

1. Davetiye içeriği hazırladınız mı?     

2. Davetiye biçimini hazırladınız mı?   

3. Davetiyeleri basıma gönderecek düzeye getirdiniz mi?   

4. Yazım kurallarına uydunuz mu?   

5. Yazım hatalarına dikkat ettiniz mi?   

6. Cümlelerinizi düzgün kurdunuz mu?   

7. LCV’yi belirttiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

ÖLÇME SORULARI 

 
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 

 

1) Davetiye yazılırken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz? 

A)Yer             

B)Saat           

C)Tarih                

D)Kağıt türü 

 

2)  Daveti yapan kimse kendi adını metnin hangi  köşesine yazar? 

A) Sağ alt köşesine              

B) Sağ üst köşesine 

C) Sol alt köşesine              

D) Sol üst köşesine 

B) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D),  yanlış ise (Y) yazınız. 
  

1-      (….)    Yapılan davetin amacına uygun olarak anlatım belirlenmelidir. 

 

2-      (….)   Özel olarak hazırlanmış kartlara, düz ya da süslü yazılarla elde yazılır. 

  

3-      (….)    Davetiyelerde kullanılan dil sade, anlaşılır olmalıdır. 

 

     

C)Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere uygun sözcüğü yazınız. 
 

 

Davet edilen kişilerden dönüt almak üzere bir telefon numarası verilmesine …………denir. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 Hazırlanan organizasyonun anlam ve önemini gelen katılımcılara duyurabilmek için 

gerekli olan konuşma metnini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

Açılış konuşmasının tanımını araştırınız. Açılış konuşmasının kaç gruba ayrıldığını 

araştırınız. Açılış konuşması kurallarını araştırınız. Güzel Konuşma ve Yazma kitaplarından, 

kompozisyon kitaplarından açılış konuşması örnekleri toplayınız. Topladıklarınızı 

arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Açılış konuşmasını izleyerek, izlenimlerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. AÇILIŞ KONUŞMASI 

 
2.1. Açılış Konuşması Tanımı 

Sempozyum, konferans, açık oturum, forum, panel, tören gibi toplantılarda açılışı 

yapmak amacıyla hazırlanan, etkinliğe katılanları tanıtan, konuyla ilgili  bilgileri veren  kısa, 

özlü konuşmalardır. İki grupta incelenebilir 

a) Açış ( Sunuş) konuşması 

b) Açılış konuşması 

2.2. Açış (Sunuş) Konuşması 
 

Tören, konferans, sempozyum, panel, açik oturum, forum gibi birbirini izleyen 

konuşmalarda asıl bölüme geçilmeden önce toplantının başında, toplantı içeriğini, 

konuşmaları tanıtıcı kısa, özlü konuşmalardır. Ayrıntıya girilmeden, konu ana hatlarıyla 

gelen konuklara tanıtılır. 

Sunuş görevi dilimizi iyi kullanan, törenin amacını ve tören programını iyi bilen 

kişilere verilir. 

Etkinliği sunan kişi konuklara “hoş geldiniz” demeli bu seslenişi protokol sırasına 

göre yapmalıdır. Etkinliğin adını, amacını belirtmelidir. Yazılı programın akışına göre sırayı 

izlemelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Ödül töreni yapılıyorsa protokoldekiler, ödül vermeleri için rica edilirken nazik, 

saygın bir dil kullanılmalıdır. Program sona erdiğinde konuklara ilgilerinden dolayı teşekkür 

edilmelidir. Sunuşu yapan kişinin ses tonu, törene göre giyimi, makyajı, davranışları ve 

mikrofonu kullanması çok önemlidir. 

 
Resim 3.: Açılış konuşması 

 

2.3. Açılış Konuşması 

Tören, bayram, kutlama, sempozyum, konferans, panel, forum, açik oturum gibi 

toplantılarda günün anlam ve önemini; etkinliğin anlam ve önemini anlatmak üzere 

hazırlanmış olan metinlere denir. 

 

2.4. Açılış Konuşmasının Önemi 

Açılış konuşmasının toplantıyı tanıtıcı özelliği olduğu için kısa tutulması, etkinliği 

kısaca tanıtması gerekmektedir. Amaç, katılanların dikkatini yapılan toplantı üzerine çekmek 

olduğu için, konu ana hatlarıyla tanıtılmalıdır. Açılış konuşması, davetlilerle yapılan faaliyet 

arasında ilgi kuran, onları ortak bir alanda birleştiren konuşmalardır. 

Bu nedenle açılış konuşması üzerinde özenle durulması gerekmektedir. 

 

2.5.Açılış Konuşması Hazırlamanın Kuralları 

Açılış konuşması hazırlarken şu unsurlara dikkat etmek gerekir. 

a) Etkinliği tanıtıcı bilgi verilmelidir. 

b) Etkinliğe katılanları tanıtıcı bilgi verilmelidir. 
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c) Tören, kutlama, bayram toplantılarında günün anlamı ve önemi belirtilir. 

ç) Anlaşılır, akıcı bir üslupla kaleme alınmalıdır. 

d) Törene sebep olan olay, kişi ve  kutlama hakkında doğru bilgiler verilmelidir. 

e) Konuşma içeriği abartmadan uzak olmalıdır. 

f) Saygı kuralları içerisinde protokol kurallarına uygun sırayla hitapta bulunulmalıdır. 

g) Konuşma sonunda katılımlarından dolayı konuklara teşekkürler bildirilir. 

 

Açılış  Konuşması Örneği  

EĞİTİM KONGRESİNİ AÇARKEN 

Sayın Bayanlar, Baylar! 

Genel savaşta, yenilgiye uğradık. Düşmanlarımız bunu fırsat bilerek milletimizi 

büsbütün yok etmek istediler. Buna karşı beliren millî ŞAHLANIŞ Ankara’da toparlandı. 

Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı savunmak üzere Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, burada Ankara’da toplandı. Bugün, Ankara, Türkiye’nin millî eğitimini 

kuracak olan Türkiye Öğretmenler Kongresinin toplantısına da tek uygun yer olmak ergisi 

ile övünmektedir. 

Gelecek için hazırlanan yurt çocuklarına, hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek 

sabırla, güvenle çalışmalarını ve yetişmekte olan çocukların büyüklerine de yavrularının 

okumalarını sağlamak için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini salık veririm. Büyük 

tehlikeler önünde uyanmayı bilen milletlerin ne kadar başarı ile direnici oldukları tarihten de 

bellidir. Silâhıyla olduğu gibi kafasıyla da savaşmak durumunda olan milletimizin, 

birincisinde gösterdiği gücü, ikincisinde de göstereceğinden hiçbir zaman kuşkum 

olmamıştır. 

ATATÜRK 

(Kısaltılarak alınmıştır.) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Tören, Konferans, Sempozyum, Panel, Açık Oturum, Forum gibi birbirini izleyen 

konuşmalarda asıl bölüme geçilmeden önce toplantının başında, toplantı içeriğini, 

konuşmaları tanıtıcı kısa, özlü konuşmalardır. Açış konuşması hazırlayınız. 
AÇILIŞ KONUŞMASI YAZMAK 

 

İşlem basamaklari Öneriler 
 Açılış Konuşması içeriğini hazırlayınız 

 

 Açılış konuşmasının biçimini 

hazırlayınız 

 -O etkinliğin adını ve amacını 

belirtiniz. 

 

 -Davetlilere “hoş geldiniz” deyiniz. 

 

 -Çağrınıza katıldıklarından dolayı 

teşekkür ediniz. 

 

 -Davetlileri ağırlamaktan dolayı onur 

duyduğunuzu belirtiniz. 

 

 -Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili özel 

mesajları yazınız. 

 

 -Anlatımda  açık, sade, nazik bir dil 

kullanınız. 

 

 -Yazı dilinin değil konuşma dilinin 

ilkelerini gözetiniz. 

 

 -Dinleyicilerin hepsini kapsayacak iyi 

dileklerle konuşmayı  bitiriniz. 

  

 

 Kurallara uygun açılış konuşması 

yazabilmek için dikkatli olunuz 

 

 Kurallara uygun açılış konuşması 

yazabilmek için düzenli olunuz 

 

 Kurallara uygun açılış konuşması 

yazabilmek için zamanı etkin kullanınız 

 

 Hitap cümlesini unutmayınız. 

 

 Yazım hatalarına dikkat ediniz. 

 

 Noktalama işaretlerine uyunuz. 

 

 Ana fikirden uzaklaşmadan, konu 

bütünlüğünü dağıtmadan yazınızı yazınız. 

 

 Herkesin anlamını bildiği kelimeleri 

tercih ediniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Sınıf arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EVET HAYIR 

1. Açılış Konuşması içeriğini hazırladınız mı?   

2. Açılış konuşmasının biçimini hazırladınız mı?   

3. O etkinliğin adını ve amacını belirttiniz mi?   

4. Davetlilere “hoş geldiniz” dediniz mi?   

5. Çağrınıza katıldıklarından dolayı teşekkür 

ettiniz mi? 

  

6. Davetlileri ağırlamaktan dolayı onur 

duyduğunuzu belirttiniz mi? 

  

7. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili özel mesajları 

yazdınız mı? 

  

8. Anlatımda  açık, sade, nazik bir dil kullandınız 

mı? 

  

9. Yazı dilinin değil konuşma dilinin ilkelerini 

gözettiniz mi? 

  

10. Dinleyicilerin hepsini kapsayacak iyi dileklerle 

konuşmayı  bitirdiniz mi? 

  

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME SORULARI 
 A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 
 

1.  Topluluk karşısında konuşacak kişi dinleyicilere tanıtılırken aşağıdakilerden hangisi 

yapılmaz? 

A) Adı , soyadı söylenir. 

B) Çalışma alanı belirtilir. 

C) Kendi mesleğimiz açıklanır.  

D) Konuşma konusu belirtilir. 

 

2.  Açılış konuşmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi olamaz? 

A) Etkinliği tanıtıcı bilgi verilmelidir. 

B) Etkinliğe katılanları tanıtıcı bilgi verilmelidir. 

C) Tören, kutlama,bayram toplantılarında günün anlamı ve önemi belirtilir. 

D) İletişimi sıcak tutmak için fıkralar anlatmak gerekir. 

 

B) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlış ise (Y) yazınız. 
 

(…..)   1. Açış konuşmaları  uzun, açıklayıcı konuşmalardır. 

(…..)   2. Açılış konuşması yazılırken o etkinliğin amacı belirtilir. 

(…..) 3. Açılış konuşması yazılırken yazı dilinden çok konuşma dilininözellikleri 

düşünülmelidir. 

C)   Boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız. 
    

Konuşma sırasında yazı dilinin değil …………dilinin özellikleri dikkate alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Broşür, el ilanı ve afiş içeriğini hazırlayabilecek, böylece hazırlanan organizasyonun 

en çarpıcı yeri olan sunumu öğrenebileceksiniz. 

 

 

 
 

Broşür, el ilanı ve afiş hakkında araştırma yapınız. Broşür, ilan ve afiş hazırlamada 

dikkat edilecek noktaları araştırınız. Çevrenizde bulunan reklâm atölyelerinden broşür, el 

ilanı ve afiş örnekleri toplayınız. Broşür, el ilanı ve afiş hazırlayan bir kurum yetkilisinden 

çalışmaları hakkında bilgi alarak öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. BROŞÜR, EL İLANI, AFİŞ YAZISI 
 

3.1. Broşür Tanımı 

 

Bir ürün veya bir hizmetin tanıtılması, alıcı bulması veya bir konunun, bir düşüncenin 

topluma yansıtılması, taraftar toplaması amacı ile hazırlanan, genellikle zarif bir kapağa 

sahip ciltsiz, zımbalı ya da katlamalı olabilen, birkaç yapraktan oluşmuş basılı yayımdır.  

Genel anlamda broşürün işlevi, üzerinde bulunan tanıtımla ilgili konuda tüketiciye 

(var olan ve muhtemel alıcıya) bilgi vermek, onu aktif alıcı durumuna sokmak, güvenini 

kazanmak ve tanıtımı sürekli kılmaktır. Reklâm medyalarından ‘Direkt Posta’ grubu içinde 

gördüğümüz broşürün, herhangi bir tanıtım olayını tüketicinin ayağına aracısız olarak 

ulaştırması, her zaman el altında kalabilmesi açısından önemli işlevleri vardır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4 : Broşür Örneği 

 

Diğer Görsel İletişim Araçlarına Göre Olumlu Yanları 

 

 Ulaştırılması süratlidir: Önceden planlanmış bir zaman biriminde yollanabilir. 

Örneğin okulların yarıyıl tatillerinin başlamasına yakın zamanda gönderilen 

turizm broşürü, tatilini değerlendirmek isteyen kişileri o şirkete çekecektir. 

 Esnektir: Diğer medyalar gibi bazı fiziksel kurallara bağlı değildir. Örneğin 

radyo ya da televizyonda ki gibi reklam kuşaklarını beklemek zorunda değildir. 

Gazete gibi sınırlı boyutlara da bağlı değildir.  

 Geniş bilgi vericidir: Kullanım alanı (yüzey olarak) fazla olmasından dolayı 

eğer satışta fazla bir etki yaratmak isteniyorsa ona uygun metin, resim bolca 

kullanılabilir. 

 Saklanabilir: Bir televizyon reklamı izlendiği an etki yaratır, devamlı değildir. 

Bir basın ilanı gazeteyle birlikte çöpe atılmış olabilir. Ama broşür, kolay 

taşınabilirliği, dosyalanıp saklanabilirliği ile ve gerektiğinde konuyla ilgilenince 

açılıp incelenebilme yönleriyle diğer medyalardan avantajlıdır. 
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DİĞER GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARINA GÖRE  OLUMSUZ YANLARI 

 

 Okuyucu başına yüksek maliyeti vardır: Seçilen okuyucu kitle (müşteri) sayısı 

bellidir. Örneğin televizyon reklâmının izleyicisi milyonları bulurken broşürünki 

sınırlıdır. Postayla gönderilecek ya da elden verilecek belirli sayıdaki müşteriye 

göre basılan broşürün maliyeti kişi başına fazla düşmektedir.  

 Etkili posta listesinin temininin güçlüğü: Konuyla ilgilenen kişilerin 

belirlenmesi ve bunların adreslerinin bulunması oldukça zordur. Günümüzde 

bilgisayar sistemlerinin sağladığı kolaylıklar varsa da, adresleri kaydetmek ya da 

çıkarmak belli iş gücü ve zaman almaktadır.  

 Müşteri direnci: Genellikle reklâm mesajının etkisini yumuşatmak için hiçbir 

baş makale ya da eğlence materyali yoktur. Müşterinin ilgisini çekecek esprili 

öğelerden yoksundur. Kimse şu broşürde ne varmış, bir bakayım diye incelemez 

fakat gazeteyi okurken, ister istemez basın ilanları gözüne ilişir.  

 

Broşürler ebat açısından üç çeşittir. 

1-.21 cm – 2. 7 cm (A4 ebatı ) Üç katlamalı 

2-21 cm – 29.7 cm x 2 Altı katlamalı 

3-A4 ebatında İki katlamalı 

 Broşür Çeşitleri 

Broşürler hizmet ettikleri alanlara göre şu şekilde gruplandırılabilirler. 

 1. Hizmet Broşürleri 

Mühendislik, müşavirlik hizmeti, oteller, çocuk yuvası, otobüs işletmesi vb. 

a.Sağlık Broşürleri- Kızılay, Yeşilay vb. 

b.Kültürel Broşürler- Festivaller, sergiler, konserler vb. 

c.Turistik Broşürler- Turistik yöreleri veya bir ülkeyi tanıtır 

d.Politik Broşürler- Bir gruba ve düşünceye taraftar toplamak amacıyla hazırlanan 

broşürlerdir. 

  2. Ürün Broşürleri 

Çeşitli endüstri ve tasarım ürünlerinin tanıtımı için hazırlanır. 
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Resim 5: Broşür Örneği 

 
3.1.1. Broşür Unsurları 

Broşürü Oluşturan Öğeler 

Bir broşürün iyi nitelikte olması ve hedef kitlesine ulaşması için kullanılması gereken 

bir takım resimsel ve tipografik elemanlar bulunmaktadır. Kapsamlı ve iyi bir broşürde şu 

öğeler barınmalıdır: 

 Metin- İrtibat bilgileri, hizmet bilgileri, teknik bilgiler vb. 

 Başlık- Başlık, alt başlıklar, slogan 

 Marka, amblem, logo vb. kurumsal kimlik öğeleri 

 Diğer görsel öğeler 

 İllüstrasyon 

 Fotoğraf (Hizmet ya da ürüne ait tanıtım fotoğrafları) 

 Renk (Kurumun kimliğini yansıtacak özellikte olmalı) 
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3.1.2. Broşür Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar 

Broşür Tasarımında İçerik ve Biçim Sorunları 

Broşürler, reklâmın süreklilik gösteren elemanlarıdır ve kalıcı şeylerdir. Tüketici ile 

üretici arasındaki direkt ilişkiyi geliştirmeye hizmet eden bu tür medyaların tasarımı dikkatle 

ve özenle yapılmalıdır. Broşür, tanıtımını yaptığı hizmet ya da ürünün değerini, itibarını 

arttıracak türde olmalıdır. 

  

 
 

Resim 6:  Broşür Örneği 

 

Öncelikle, broşürde kullanılacak öğelerin iyi seçilmesi ve hazırlanması gerekir. 

Konuya uygun, gerekli bilgileri aktarabilen, anlamlı, etkili bir metinin yazılması, 

kullanılacak görüntü öğelerinin belirlenmesi tasarımın ilk hazırlıklarıdır. Broşür tasarımında, 

kullanılan öğeler yan yana getirilirken, renk, biçim ve yerleştirme uyumlu olmalıdır. 

Birlik ve bütünlüğü bozan ayrıntılardan arındırılmış olarak, dikkatli, etkili ve mantıklı 

kompoze edilmelidir. 

Basit, anlaşılır bir taslakla işe başlanmalıdır. Dengeli bir bütünlük oluşturmak, 

tasarımcının yaratıcılığına ve araştırmalarına bağlıdır. 

Pek çok broşürde beyaz ve renkli boş alanlara yer verildiğini görürüz. Reklamda nefes 

alıcı yerler diye tanımlanan bu boşluklar resimlerin algılanmasını, yazıların okunmasını 

kolaylaştıran önemli öğelerdir. Yüzey üzerindeki öğelerden birinin egemen (dominant) 

olması, diğer öğelerle oluşabilecek çatışmayı önlemesi bakımından önemlidir. 
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Her broşür, onu tasarlayanın özgün yaratımına bağlı olarak oluşur. Fakat genellikle ön 

kapakta bulunanlar, ürün veya hizmetin markası, amblemi ve görüntüsüdür. Konunun 

önemini vurgulayan bir başlık ve slogan da görülebilir. 

Tanıtımın giriş kapısı, yüzü olarak düşünülen kapakta yaratılacak olumlu etki, ilgiyi 

daima arttırır. Dikkat çekici bir kapak, okuyucuyu hem ikna eder, hem içini açtırıp içeriğini 

okutturur.  

Arka kapakta yer alan açıklama ve görüntülerin yanında özellikle fabrika, merkez 

büro, şube ve yetkili satıcıların adresleri, telefon numaraları bulunur. Adres belirlemede 

kolaylık sağlayan planlar da kullanılabilir. 

  

 
 

 
 

Resim 7: Broşür örneği 

 

Katlamalı broşürlerdeki diğer dış sayfalarda ve içerdeki sayfalarda konuyla ilgili 

açıklamalar, metinler ve görüntüler yer alır. Burada kullanılan öğelerin tereddüde sebep 

olmayacak, inanılır, yalın ve etkili olması gerekir. 

Gerek içte, gerek dışta broşürün farklı bir kişilik göstermesi gerekir. Karşılıklı sayfalar 

bir bütün olarak ele alınıp tasarlanmalıdır. Görüntü öğelerinin yerleştirilmesi dengeli, seçilen 
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renkler uyumlu olmalıdır. İçte ve dışta kullanılan yazılar aynı karakterde olmalı, farklılık 

gerekiyorsa o karakterin büyük, küçük harfleri veya uzun, kısa puntolarıyla sağlanmalıdır.  

Kapakta veya içerde yazı ve görüntüyü gösteren iyi bir zemin kullanılmalıdır. Değişik 

bir yüzey elde etmek için çizgi, nokta gibi grafik elemanlarla bir doku oluşturulabilir, 

tramlama yapılabilir. 

Genel görünüşü olumsuz yönde etkilemeyecek, aksine ilgiyi diri tutacak, hareket ve 

denge sağlayacak renk bantları ve geometrik biçimler de broşürde yer alabilir.  

 

 
 

Resim 8: Broşür örneği 

Broşür tasarımcısının, broşür malzemesini iyi tanıması, ondan iyi yararlanması ve 

basıma ilişkin sorunları bilmesi gerekir.  

Diğer basılı reklâm araçlarında olduğu gibi, özel türden kâğıtlardan, alışılmamış 

biçim, ölçü ve katlamalardan yararlanmak broşürü ilgi çekici hale getirir.  

Tasarlanan broşürün boyutuna karar verirken, standart kâğıt boylarından (Türkiye’de 

en çok kullanılan boyutlar: 57x82 cm. ve 70x100 cm. dir) en az fire verecek şekilde 

yararlanılmalıdır. Kesim sonrası artacak ve küçük olduğundan başka alanlarda 

kullanılamayacak kâğıt fazlalıklarının çok olması hem maliyeti arttırır, hem de savurganlık 

olur. 
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3.2. El İlanı 

 

 
Resim El İlanı Örneği 1 

3.2.1. İlan Tanımı  

Reklâm için kullanılan, elden dağıtılan veya ulaşılması zor olan bölgelere uçaktan 

atılan haberleşme araçlarıdır. Fazla etkili sayılmazlar. Belirli bir konu etrafında hazırlanan el 

ilanları yollarda ücret karşılı tutulmuş kişilerce dağıtılırlar veya uçaktan atılarak yöre 

halkının dikkatini çekmeyi sağlarlar. 

3.2.2. El ilanı Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar 

 

3.2.2.1. İçerik 

Yazılış sebebi, bir anayasa oylaması, seçimde oy kullanmaya çağrı, tarım ve ya sağlık 

alanında bir yeni uygulamanın duyurulması, iş yerleri hizmetleri gibi bütün toplumu 

ilgilendiren mesajlardır. 

Bir malın veya hizmetin ilanı hazırlanacağı zaman genel ve özel hedefler belirlenir. Bu 

belirlemeyle ilanın amacı ve yapılış şekli ortaya çıkar. İlanın oluşturulma taktiklerinin 

belirlenmesinde aşağıdaki aşamalar dikkate alınır. 
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 İlanın amacı belirlenir. Amaç ilanın oluşturuluş sepebidir.(Bilgi vermek, ürünü 

göstermek, almaya-yapmaya, ikna etmek)   Sonuçta ne bekliyoruz. 

 Ürünün veya verilecek hizmetin tanımı, tarifi diğer hizmetlerden farkı. 

 Hedef kitlenin belirlenmesi, özelliklerinin saptanması.(Hangi yaş grubu, 

cinsiyet, kültür düzeyi, ekonomik durumu, gelir durumu) 

 İlanın ulaşım şeklinin ne olacağı belirtilir. 

          

 
Resim El İlanı Örneği 2 

 

3.2.2.2. Üslup 

El ilanlarının anlatımı düzgün, açık ve net olmalıdır. Verilmek istenen mesaj kısa net 

cümlelerle ifade edilmelidir. 

Bir ilanda okuyucunun dikkatini ilk önce çeken yazılı öğedir. Metnin özü, ilanın 

mesajını yansıtır. Metnin anlamını tamamlar. Metinde kelimeler dikkatle seçilmelidir. 
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3.2.2.2.3. Tasarım 

Pankartların çok daha küçük kâğıtlara basılmış benzerleridir. İlanı oluşturan unsurlar 

şunlardır: 

 Başlık 

Başlığın görevi dikkati çekmek, çarpıcılığı sağlamaktır. Anlatılmak istenen konunun 

özelliğine göre başlık uzun veya kısa seçilebilir. Grafik, resim kullanılıyorsa bununla başlık 

desteklenmelidir. Birinci başlıktan (ilgi çekici başlıktan) sonra  asıl düşünceyi işleyen ikinci 

bir başlıkta kullanılabilir.  

Başlıkların Özellikleri  

 Başarılı başlık özgün olmalıdır. Kalıplaşmış olmamalıdır. 

 İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır. 

 Sözcüklerin anlamı kuvvetli olmalıdır. İspatlanabilmelidir. 

 Kolay anlaşılmalı, halkın anlayacağı dil kullanılmalıdır. 

 Ürünün genel değil en önemli özelliğini vermelidir. 

 Metin, resim ve grafiklerle uyumlu olmalıdır. 

 Olumsuz başlık kullanılmamalıdır. 

 Tasarlanan yazı tipleri değişik açılardan kolaylıkla okunmalıdır. 

 

 Metin 

Metin, başlık, resim ve grafik gibi unsurların açıklayıcısıdır. Asıl görevi duyurusu 

yapılan ürünün veya hizmetin üzerine ilgiyi çekmektir. Metin oluşturulurken bilgiler anlaşılır 

açık, etkileyici, bir dille anlatılmalıdır. Başarılı bir metinin özellikleri şunlardır. 

 İlginçlik: Farklı olan şeyler insanların ilgisini her zaman çeker. 

 Basitlik: Bütün insanların anlayabileceği düzey düşünülerek kısa sözcük, 

kısa paragraf tercih edilmelidir. 

 İnandırıcılık: Gerçeğe uygun insanların inanabileceği bildiriler 

verilmelidir. 

 Olumluluk: Verilen düşünceler olumlu sözcüklerle pekiştirilmelidir. 

 İlgi çekici ve akıcı sohbet dili kullanılmalıdır. 
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3.3. Afiş  

 
 

Resim Afiş Örneği  1 

 

3.3.1. Tanımı 

Afiş, yazılı ve resimli görsel unsurların bir mesaj veya bir tanıtım amacıyla kullanıp 

tasarlanması sonucu oluşan grafik tasarım ürünüdür. 
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Herhangi bir düşüncenin izleyiciye doğrudan aktarımında görüntü öğesi sözcüklerden 

daha etkilidir. Grafik Tasarımcısı veya üretici bunun bilincinde olup, faaliyetlerinde resim 

unsurları taşıyan iletişim araçlarını kullanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikle her şeyin 

mekanikleştiği ve otomatikleştiği günümüzde, fertler arası sözcüklerle yapılan iletişimin 

azaldığın da görülmektedir. 

Anında göze hitap eden bir araç bu yönüyle ele alındığında sözcüklerden daha etkin 

olabilmektedir. İşte afiş ve diğer iletişim araçları bu ihtiyaca cevap verebilecek güçtedirler. 

Bir yerde, reklâm çekicilik üretme sürecidir. Üretici hep gelecekteki alıcıya seslenmek 

ona hitap etmek zorundadır. Alıcıya satmaya çalıştığı ürünle veya tanıtmaya çalıştığı şeyle 

ya da imkânla, çekicilik kazanmış olan kendi imgesini yansıtır. Bir simgenin çağrışım değeri 

önemlidir. Çünkü reklâm etkisi, iletişim etkisi olmaksızın sağlanamaz. Bu bakımdan 

reklâmın söyleşi ve eğlence sanatıyla da ilişkili bir yanı olduğu bir gerçektir. Reklâmın 

görülüp işitilebilmesi, inandırıcılığı, hatırlanabilmesi dikkat, ilgi ve istek yaratması eyleme 

dönüşmesiyle gerçekleştirilir. Aklımızda olmadığı halde bir ürünü satın almamız veya istek 

duymamız karşımıza çıkan afişin etkileyici özelliği ile doğru orantılıdır. 

Üreticinin amacı ihtiyaç duyulan gereksinimleri olanaklar ölçüsünde karşılamaktır. 

Gereksinimler dürtüleri doğurur. Dürtü gereksinimleri giderecek eylemi yaratır. Almak 

isteyip de unuttuğumuz veya sonraya bıraktığımız bir işi etkili bir afiş veya bir reklâm 

değiştirebilir. Hatırlatma görevi görerek alma arzusunun doğmasına yol açabilir. 

Reklâm faaliyetlerini azaltan veya kesen bir üretici, rakip firmanın etkin reklâmları 

karşısında ezilecektir. Reklâmı yapılan ürün piyasada daha çok götüre sahiptir. Üretici 

ürününü sunacağı kitlenin güdülerini tanımalıdır. Güdüler ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya 

çıkarlar. Tüketicinin ihtiyaçlarını cevaplamak için yapacağı eylemleri yönlendirirler. Üretici 

reklâmlarında bunları her zaman ve her yönüyle göz önünde tutmak durumundadır. 

Tüketicinin ihtiyacı ne ise kullandığımız iletişim aracında bu unsuru öne çıkarmamız 

reklâmımızı etkili kılacaktır. Ancak doğru yer ve zamanda kullanmamız gerekmektedir. 

Örneğin; yaz dönemine yaklaşırken gözümüze çarpan etkili bir turizm afişi bize tatil 

kavramını çağrıştırabilecektir. Demek oluyor ki reklam, mal, hizmet veya fikri sunan kişi, 

firma veya kurum ile sunulan mal ve hizmetleri tüketecek kimseler arasında özel bir iletişim 

biçimi olarak görev yapmaktadır. 

Reklâm üreticilerin gereksinme duydukları hizmet mal veya fikirlerin özelliklerini 

açıklama, tanıtma ve hatırlatma işlevini yerine getirir. Bu olgular arasında tanıtmanın yeri ve 

önemi daha fazladır. Tanıtma kavramını açarsak; tanım olarak tanıtma, "Bir kişi, topluluk 

veya kurum tarafından uygun yöntem, teknik ve haberleşme araçlarından hedef grupları bir 

durum veya olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranışa yöneltmek amacıyla 

yapılan bilinçli bir etkinliktir. " diyebiliriz. Bir tanıtma etkinliği; bilgi iletişimi, bilgi aktarımı 

açısından, kişiler arası iletişim süreci ve teknik olarak kitle iletişim araçları ortamı içinde 

gerçekleştirilmelidir. Tanıtım amaçlı faaliyetlerde başarı oranının yüksek olması isteniyorsa 

öncelikle seslenilecek hedef kitle ve bu çalışmada kullanılacak iletişim aracının belirlenmesi 

gerekmektedir. Devreye burada konumuz olan afiş girmektedir. Afişler kim olduğunu 

bilmediğimiz kişilerle de haberleşmemizi, geniş halk kitlelerine seslenmemizi sağlar 
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YAPILARINA GÖRE AFİŞLER 

1. İllüstre Afiş: Açıklayıcı desenlerle yapılan afişlerdir. Normal ve süsleyici desen 

kullanılır. 

2.Objektif Afiş: Ürünü olduğu gibi veren (1920’lerden sonra fotoğrafın büyük katkısı 

olmuştur) afişlerdir. 

3.Constructive Afiş: Az renk kullanılarak alanları, geometrik alanlara bölerek yapılır. 

Kübizmin etkisi vardır. Stilize desenler kullanılmaktadır 

 

AMAÇLARINA GÖRE AFİŞLER 

 

1-Reklâm Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Moda, endüstri, kurumsal 

reklâmcılık, basın-yayın, gıda ve turizm sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. 

 

 
 

Resim Afiş Örneği 2 
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 2- Kültürel Afişler: Sinema, tiyatro, sergi, konser, balo, spor, seminer, festival, yarışma 

gibi etkinlikleri topluma duyuran, haberdar eden afişlerdir. 

 

 
 

Resim Afiş Örneği  3 

 

3- Sosyal Afişler: Sağlık, ulaşım, trafik, çevre, aile planlaması gibi konularda eğitici ve 

uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan 

afişlerdir. 
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3.3.2 Afiş Hazırlamada Dikkat Edilecek Unsurlar 

 

Afiş tasariminda dikkat edilecek noktalar şunlardir. 

Sizden bir afiş tasarlamanız isteniyor. Yapılması istenen afiş ile ilgili gerekli tüm 

bilgileri bir kâğıda yazarak afiş yapmak için ilk adımı atabilirsiniz. Bundan hareketle bir 

eskiz hazırlamalı ve bu eskizde etkin görsel öğelerin yanı sıra vermek istediğiniz mesaja da 

açıkça yer vermelisiniz. İyi afiş yapımını dikkatle plânlamanız zaman alacaktır. İlk olarak 

yerleştirilecek şekil, resim ve yazıların nereye ve hangi ölçülerde yerleştirileceğini iyice 

düşünmelisiniz. Sonra bu yazıları ve kelimeleri kullanılan resimler ve şekillerle uyum 

sağlayacak şekilde seçmeli ve yerleştirmelisiniz. 

Sadece uyumlu bir kompozisyon yeterli değildir aynı zamanda oluşturduğunuz 

kompozisyon uzaktan net bir şekilde ve rahatça anlaşılmalıdır. Yapılan çalışma sık sık 

uzaktan kontrol edilmelidir. Yapılan çalışmaya daima değişik açılardan bakmak da hataları 

olabildiğince erken görmeyi sağlayabilir. 

Kullandığınız sözcüklerin Türkçe yazılışlarına özen göstermelisiniz. İmlâ hatalarına 

dikkat etmelisiniz. 

Başlıca iki afiş boyu vardır. 57 x 82 cm. ve 70 x 100 cm. Baskı kâğıtlarının bu 

ebatlarda olması gerekmektedir. 

Afiş çizgilerinin belirgin olmasına siyah-beyaz renklerin birbirlerinden iyi ayrılmasına 

(bunun için çini mürekkebi kullanılmalıdır) ve tram denilen taramalı boyama yolundan 

(zorunlu değilse) kaçınılmasına özen gösterilmelidir. 

 

Afiş tasarımında önerilen çalışma planı şu şekilde olmalıdır. 

 Kelimeleri azaltmakla işe başlayın. Doğru bilgiyi vereceğine inandığınız 

kelimeler dışında kalan düşünceleri ayıklayın. Hangi kelimeleri büyük ve 

kuvvetli, hangilerinin küçük olabileceğine karar verin. 

 İki tane renkli kâğıt seçin. Bir tanesini harfler için, bir tanesi geri plan için. Bu 

iki kâğıttan biri koyu diğeri açık ve afişte kullanılan her öğenin renklerinin 

güçlü zıtlıklar oluşturulmalıdır ki yazılar uzaktan rahatlıkla okunabilsin ve 

elbette fark edilir olsun. 

 Bu çalışmada figür ve objeler kullanılabilir. Bunları kolayca görülebilecek 

şekilde yerleştirmek ve basitleştirmek gerekir. Ancak bu objelerin de sınırlı 

sayıya indirilmesi gerekir. Fotoğraf ya da illüstrasyon  (resimleme) mümkün 

olduğunca büyük alan kaplamalıdır. 
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 Yazılar keserek çıkartılmalı ve böylece değişik kompozisyonlar oluşturabilmek 

gerekir.  Yazılarda dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da yazının okunaklı 

gereksiz süsten uzak olması gerektiğidir. Böylece sürekli farklı açılardan 

bakarak doğruyu bulmak kolaylaşacaktır. 

 Yaptığınız çalışmada şekiller ve yazılar uyumlu ve uzaktan ya da değişik 

açılardan net görünebiliyorsa afişinizi renklendirmeye geçebilirsiniz. 

 
Resim Afiş Örneği  4 
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Afişte İyi Verim Almanın Yolları 

 Açık hava reklâmlarında görsel süre kısıtlıdır bu nedenle izleyiciyi tam 

anlamıyla şok etmelidir 

 Konu ve kullanılan araçlar basit, çarpıcı ve net algılamayı sağlayabilir 

olmalıdır. 

 En büyük puntolar kullanılmalıdır. Özel ve okunuşu zor yazılardan 

kaçınmak doğru olacaktır. 

 En vurucu görüntü öğesinin kullanılması gerekmektedir. Konulu ya da doğa 

görüntülü öğelerden kaçınılmalıdır. 

 Yönergeye uygun mesajlar kullanılmalıdır. 

 Mizah etkisi güçlü bir biçimde kullanılmalıdır. 

 Yeterli çalışma yapıldığı taktirde hedef kitlenin % 45'ine ulaşma imkanı 

kuvvetlidir. Bu nedenle en yeni ürün tanıtılmalıdır. 

 En son televizyon kampanyası afiş ile desteklenmeli, kampanyadaki en 

dikkat çekici görsel öğe kullanılmalıdır. 

 En rahat bütçeleme olanağına sahip olmalıdır. 

 

Afiş, bir ürünü, bir markayı iki haftada tanıtabilir ya da batırabilir. Afiş ister tanıtım 

ister iletişim amaçlı olsun izleyiciyi baktırmalıdır. Birinin onu görmesini beklemeden o 

kendini göstermelidir. Kısaca izleyiciyi esir almalıdır. 

 

Afiş Tasarımında Aranılan  Özellikler  Şunlardır  

 

 Mesaj 

Tasarımcı, afiş aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuşturmalı, verilmek istenen 

bilgiyi mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem oluşturmalıdır. 

 Mesaj- İmge Bütünlüğü 

Tasarıma temel oluşturan düşüncenin fotoğraf yoluyla mı, illüstrasyonla (bezeme-

resimleme) mı, yoksa salt tipografi ile mi daha etkili bir biçimde vurgulanacağı araştırılmalı; 

mizahi, trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha da güçlendirdiği 

belirlenmelidir. 

 Sözel Hiyerarşi 

Tasarımcı, afişte yer alan başlık, alt-başlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında 

hiyerarşik bir yapı kurmalıdır. 

 Farkedilirlik 

Bazı afişler yukarıda sıralanan  kıstaslarına uygun gibi görünseler de, etkisiz ve yavan 

olabilmektedirler. Böyle bir sonucu engelleyecek tek şey, tasarımcının hayal gücüdür. 

Yaratıcı düşünce ve buluşun hiçbir kuralı yoktur. Buluş ve yaratıcılık içeren her şey, afiş 

tasarımına da yansıtılabilir. Çünkü afiş için en önemli kıstas,  fark edilebilmektir. 
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Afişte Görsel Öğeler 

 
 Afişte Resim Öğeler 

İnsanlığın başlangıcından bu yana kullanılan en eski anlatım şekli grafiktir. Tarih 

öncesi dönemlerin mağara resimleri ilk örnekleridir. Daha sonra Hiyeroglif (resim yazısı), 

çivi yazısı vb... gibi başka tip görsel dil araçları da karşımıza çıkmıştır. Çağdaş alfabemiz 

önceki uygarlıkların dillerinden soyutlanmış şekillerdir. Bütün bunların sonunda, görsel dilin 

en gelişmiş sekline yani fotoğrafa ulaşırız. Fotoğraf gerçeğe çok yakındır, hatta daha 

canlıdır. Bu yüzden afiş üzerinde çok etkili bir araç olmakla beraber afişin ayrılmaz 

parçalarından biridir. Bu nedenle fotoğrafçılık başlı başına bir araştırma olayı ve sanat 

dalıdır. 

 

 Afişte Renk 

Güneş ışınlarının yeryüzüne inerek cisimlere çarptıktan sonra kırılma yoluyla göze 

yansıması olayına renk diyoruz. Rengin fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olmak üzere 

kendine özgü özellikleri vardır.  

Psikologlara göre; soğuk, koyu, ölgün renkler (mavi, mor, yeşil), sakin düşünceyle 

ilgili duyguları, sıcak, açık, parlak renkler (sarı, kırmızı, turuncu) ise dışa dönük duyguları 

gösterirler. Ancak insanın içinde bulunduğu psikolojik durum renklerin değişken etkiler 

göstermelerine de yol açar. Bir başka durumda, bu etkileşimin toplumdan topluma da 

değişebildiğidir.  
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Her şey bir yana, önemli olan renklerin afişle dikkat çekiciliği artırırken, tanıtma 

görevini de yapmasıdır. Fotoğrafta renk, ışığın geliş açısı, ışığın şiddeti ile bağlantılı olarak 

değişir ve fotoğrafı da olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Profesyonel çekim yapanlar 

bunları bilip amaca ve etkiye çok daha yakın çekim yapmaya çalışırlar.  

 Yazı, Renk ve Düzenleme 

Afişte kullanılacak olan grafik öğeler birbiri ile hem görüntü, hem düzenleme, hem de 

renk olarak uyumlu olmalıdırlar. Yazı ve resim, afişin vazgeçilmez unsurlarındandır. Seçilen 

yazı konuya ve resme uygun olacak karakter, renk ve puntoda seçilmelidir. Afişte yazı öğesi 

konulu bölümde kullanılan puntoların, insan üzerinde bıraktığı etkiden söz etmiştik. Söz 

konusu psikolojik etkiler göz önüne alınarak her zaman bir düzenleme endişesi taşımalıdır. 

Bununla birlikte yazıda kullanılan renk de büyük önem taşımaktadır. 

Konuyla bütünleşmiş bir resim, bunu açıklayan veya mesaj veren etkili bir yazı 

karakteri ve karakterlerin etkinliğini artıran renk seçimi, uyumu olan afişte istenilen 

sonuçlara çabucak varılabilecektir. 

 
Resim Afiş Örneği 6 
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 Afişte Yazı Öğesi 

Konuşmada kullanılan sözcüklerin şekiller veya sembollerle kâğıda geçirilmiş şekline 

"yazı" diyoruz. Yazı hiçbir zaman afiş düzenlemesinden ayrı düşünülemez. Yazı afişin 

bütünleyicisi, temel öğesidir. Ne bol yazılı ne de diğer öğelerle dolu bir afiş ortaya 

konmalıdır. Görüntü ve sözcüğün dengeli olduğu bir afiş görevini istendiği gibi yapacaktır. 

Kullanacağımız yazının hareket halindeki bir insanın anlayabileceği etkide ve güçte 

olmalıdır. İmajı ve mesajı anında izleyiciye iletebilmelidir. Yazı başlı başına bir sanat olayı 

olup afişin ayrılmaz bir öğesi ve parçasıdır.  

Afiş Tasarımında Teknikler 

Yöntem açısından tasarlanan afişin teknik açıdan tasarım haline getirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki maddeler doğrultusunda tasarım teknikleri yapmak 

mümkündür, 

1. Illüstrasyon tekniği ile tasarım 

2. Fotoğraf tekniği ile tasarım 

 1. Illüstrasyon Tekniği ile Tasarım 

Seçilen konunun faaliyet alanları doğrultusunda grafik sanatçısı sulu boya, guaj boya, 

akrilik boya, kuru boya, air-brush ve bilgisayar 

tekniklerinden birini tercih ederek çalışmaya başlar; 

ancak bu malzemelerin tümünü bir arada kullanarak 

illüstrasyon tekniğini çalışması mümkündür. 

 2. Fotoğraf Tekniği ile Tasarım 

Fotoğraf tekniğinin maddeler halinde 

sıralanması gerekirse aşağıdaki sıralamayı takip etmek 

doğru bir yol olabilir. 

 Fotoğraf tekniği için hazırlanan 

orijinal eskize dayanarak gerekli 

kompozisyon hazırlanır.  

 Orijinal tasarıma konulacak 

fotoğraflar seçilir.  

 Fotoğraf afişte seçilen gerekli yere 

yerleştirilir.  

 Gerektiği alanlarda fırça, kalem ve 

air-brush gibi yöntemlerle afişe 

müdahale yapılır.  

 Bu tekniklerin dışında bilgisayar 

teknolojisinden de yararlanılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
BROŞÜR, EL İLANI, AFİŞ HAZIRLAYINIZ 

Çevrenizde düzenlenecek bir etkinlik için broşür, el ilani ve afiş hazırlayınız. 

Hazırladığınız broşür, el ilanı ve afiş örneklerini arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Gerekli düzeltmeleri yapınız. 

Işlem basamaklari Öneriler 
 Broşür,  içeriğini hazırlayınız. 

 

 

 Broşür, biçimini hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 El ilanı,  içeriğini hazırlayınız. 

 

 

 El ilanı biçimini hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 Afiş yazısı içeriğini hazırlayınız. 

  

 Afiş biçimini hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizasyon bölümünü tanıtan bir broşür 

hazırlayınız. 

 Yazım kurallarına uygun metin yazınız.  

 Yazım kurallarına uygun başlık yazınız 

 Marka, amblem, logo vb kurumsal kimlik 

bilgilerini kullanınız. 

 Görsel öğelerle (İllüstrasyon-fotoğraf-renk) 

 broşürünüzü zenginleştiniz. 

 Çalışmalarınızda tertipli ve dikkatli olunuz.  

 Düzenleyeceğiniz bir faaliyetle ilgili(sergi-

kermes) tanıtıcı el ilanı hazırlayınız. 

 Yazım kurallarına uygun metin yazınız 

 Yazım kurallarına uygun başlık yazınız. 

 Görsel öğelerle (grafik-fotoğraf-renk) 

 zenginleşmiş el ilanı hazırlayınız. 

 Kâğıt ebatlarını düzenleyiniz. 

 Çalışmalarınızda tertipli ve dikkatli olunuz.  

 Seçeceğiniz bir konuda afiş içeriği 

hazırlayınız. 

 Afişinizde kullanmak üzere bir slogan tespit 

ediniz. 

 Mesajı anlaşılır şekilde veriniz. 

 Ebatları düzenleyiniz. 

 Konuyla ilgili resim-fotoğraf–desen 

kompozisyonunu oluşturunuz. 

 Çalışmalarınızda tertipli ve dikkatli olunuz.  

 Yazım kurallarına dikkat ediniz. 

 Zamanı  etkili  kullanınız. 

 Çeşitli kaynaklardan broşür, el ilanı ve afiş 

toplayarak kendinize ait bir dosya oluşturunuz. 

 İnternetteki arama motorlarını kullanarak 

afiş, el ilanı ve broşür örneklerini inceleyiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Sınıf arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EVET HAYIR 

Broşür içeriğini hazırladınız mı?   
Broşür biçimini hazırladınız mı?   
Yazım kurallarına uygun metin yazdınız mı?   
Yazım kurallarına uygun başlık yazdınız mı?   
Marka, amblem, logo vb kurumsal kimlik bilgilerini 

kullandınız mı?  
  

Görsel öğelerle (İllüstrasyon-fotoğraf-renk) 

broşürünüzü zenginleştirdiniz mi? 
  

Çalışmalarınızda tertipli ve dikkatli oldunuz mu?   
El ilanı içeriğini hazırladınız mı?   
Düzenleyeceğiniz bir faaliyetle ilgili (sergi-kermes) 

tanıtıcı el ilanı hazırladınız mı? 
  

El ilanı biçimini hazırladınız mı?   
Yazım kurallarına uygun metin yazdınız mı?   
Yazım kurallarına uygun başlık yazdınız mı?   
Görsel öğelerle (grafik-fotoğraf-renk) 

zenginleşmiş el ilanı hazırladınız mı? 
  

Kâğıt ebatlarını düzenlediniz mi?   
Afiş yazısı  içeriğini hazırladınız mı?   
Afişinizde kullanmak üzere bir slogan tespit ettiniz mi?   
Mesajı anlaşılır şekilde verdiniz mi?   
Afiş biçimini hazırladınız mı?   
Ebatları düzenlediniz mi?   
Konuyla ilgili resim-fotoğraf–desen kompozisyonunu 

oluşturdunuz mu? 
  

Çalışmalarınızda tertipli ve dikkatli oldunuz mu?   
 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 

 
1.  Afiş tasarımında aranılan özellikler içine aşağıdakilerden hangisi girmez? 

A) Mesaj        

B) Mesaj-imge bütünlüğü 

C) Sözel hiyerarşi 

D) Anlam 

 

2.  Yazılış sebebi; bir anayasa oylaması, seçimde oy kullanmaya çağrı, tarım veya  sağlık 

alanında bir yeni uygulamanın duyurulması, iş yerleri hizmetleri, gibi bütün toplumu 

ilgilendiren mesajlar olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Broşür  

B) Afiş 

C) El ilanı 

D) Fotoğraf 

 

B) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

 

(……)  1- Afişlerde en   büyük   puntolar   kullanılmalıdır.   Özel ve okunuşu zor yazılardan 

kaçınmak gerekir. 

(…….) 2- Herhangi bir düşüncenin izleyiciye doğrudan aktarımında sözcükler, görüntü 

öğesinden daha etkilidir. 

 

C)   Boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız. 

 

1- Güneş ışınlarının yeryüzüne inerek cisimlere çarptıktan sonra kırılma yoluyla göze 

yansıması olayına…………… denir. 

 

2- Tasarımcı, afişte yer alan başlık, alt-başlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında 

……………………….kurmalıdır. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bültenler halkla ilişkiler elemanlarının en çok kullandığı iletişim araçlarından birisidir. 

Basın bülteninin yazımını öğrenerek ve kurallarına uygun yazarak alanınızda ihtiyaç 

duyduğunuz iletişimi rahatlıkla sağlayabileceksiniz. 

 

 

Basın bülteninin tanımını ve ne zaman hazırlandığını araştırınız. Basın bülteni 

çeşitlerini araştırınız. Gazetelerde yayınlanmış çeşitli şirketlere ait basın bildirileri toplayarak 

derse hazır geliniz. Basın bülteni yazım kurallarını araştırınız. Öğrendiklerinizi derste 

arkadaşlarınızla paylaşınız. Çeşitli basın bülteni örnekleri üzerinde incelemeler yaparak 

görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Çeşitli kurumlardaki basın bülteni hazırlayan 

kişileri derse davet ederek çalışmaları hakkında bilgi alınız. 

4. BASIN BÜLTENİ 
4.1. Tanımı 

Basın bülteni kurumların veya şirketlerin ürettikleri hizmeti, malzemeyi veya aldıkları 

ödülleri, yaptıkları başarılı çalışmaları halka gazeteler aracılığıyla duyurmaya yarayan 

periyodik olarak yayınlanan, belli biçimde oluşturulan yazılı metinlerdir. 

İyi hazırlanır ve doğru kişilere ulaştırılırlarsa oldukça etkilidirler. Hazırlanan basın 

bültenleri gazetelerin ilgilerini çekebilirlerse yayınlanabilirler. Aslında basın bültenleri ile 

bilgiler gazetecilerin ayağına kadar gelmiş olmaktadır. Bu sebeple gazetecilerin ilgilerini 

çekebilmesi basın bülteninin ilgi çekici ve güncel olması, hazırlarken bir gazeteci gibi 

yazılması gerekmektedir. 

4.2. Çeşitleri 

 
4.2.1. Bilgi Amaçlı 

Kurum veya firmayla ilgili gelişmeleri, kadro değişikliklerini, yeni bir ürünün 

tanıtımını yapan veya haber nitelikli olayların rakamlar ve teknik terimlerle derinlemesine 

anlatılmasıdır. 

4.2.2. Davet Amaçlı 

Yapılacak olan etkinlikle ilgili basına haber vermek ve basının davetini sağlamak 

amacıyla yazılan bültenlerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 
 

ARAŞTIRMA 
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Etkinliğin amacının ne olduğu, niçin yapıldığı, nerede yapılacağı, saati, kimlerin 

katılacağını, etkinlik programının ne olduğu ana hatlarıyla anlatılır. Davete cevap istenir, 

irtibat telefonu ve davetle ilgilenen kişinin adı yazılır. 

Türk Boğazları Radar Sistemi teslim edildi. 

Lockheed Martin tarafından geliştirilen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 

Sistemi sayesinde, Türk Boğazları ‘ndaki gemi hareketleri anında izlenebilecek, 

          Boğazlarda can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. 

Lockheed Martin’in, Ege ve Karadeniz’deki gemilerin hareketini görüntülemek ve 

deniz trafiğini güvenli hale getirmek amacıyla Türk Boğazları için geliştirdiği ve 22.5 

milyon dolara mal olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 1 Temmuz 2003 

tarihinde, İstinye’deki Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nde düzenlenen bir törenle 

Denizcilik Müsteşarlığı’na teslim edildi. 

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Lockheed 

Martin Donanma Elektroniği, Gözetim ve Radar Sistemleri Başkanı Michael A. Smith’in 

katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Smith, bu sistemi, yoğun gemi 

trafiği olan Türk Boğazları’ndaki gemi hareketlerinin izlenmesi, yetkililerin boğazlar 

hakkında daha geniş bilgiye sahip olması ve boğazlarda anında önlem alınabilmesine yönelik 

olarak tasarladıklarını söyledi. Türk Boğazları Gemi Trafik Yönetimi Projesi’nin başarısının 

Lockheed Martin için her zaman öncelik oluşturduğunu belirten Smith, dünya çapında 

20’den fazla Gemi Trafik Yönetimi Projesi tamamladıklarını ancak Türk Boğazları için 

tasarladıkları bu sistemin kendi türünün en büyük ve teknik olarak en zorlayıcı örneğini 

oluşturduğunu kaydetti. NETAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN’ın sistemin kurulması, 

entegrasyonu ve desteklenmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Smith, ”Türk 

ortaklarımızla süregelen ilişkilerimiz, projenin başarısında çok büyük rol oynamıştır.”dedi. 

Sistem nasıl çalışacak?      

İstanbul ve Çanakkale Boğazı çevresine yerleştirilen uzaktan algılama alanı sayesinde 

bu bölgelerden geçen gemilerin rotası takip edilecek.Geniş Alan Ağı’na (Wide Area 

Network-WAN) entegre olan algılayıcılar, İstanbul ve Çanakkale’deki Gemi Trafik 

Merkezleri’nde pek çok teknisyen tarafından kullanılacak.Radar ve videolar dahil olmak 

üzere ulaşılan tüm veriler, ileri veri birleştirme teknikleri sayesinde gerçek zamanlı 

meteorolojik ve hidrolik bilgilerle desteklenen mevcut ve gelişen trafik durumunu eksiksiz 

ve kapsamlı bir şekilde Gemi Trafik Merkezleri’ne aktaracak. 

Lockheed  Martin Naval Elecronics & Surveillance Systems-Radar Systems hakkında.            

Lockheed  Martin Corporation’ın bir bölümü olan ve 3 bin çalışanı bulunan Lockheed  

Martin Naval Elecronics & Surveillance Systems-Radar Systems, gemi trafik ve liman 

güvenliği,simülasyon ve eğitim sistemleri ve diğer elektronik sistemlerin gelişim, tasarım  ve 

entegrasyonu konusunda lider konumdadır. 
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Lockheed  Martin  hakkında. 

Merkezi Bethesda, Maryland’de bulunan ve dünyanın genelinde 125 bin çalışana 

sahip olan  Lockheed  Martin Corporation, ileri teknoloji sistemleri ürün ve hizmetlerinin 

araştırılması, tasarım,geliştirilmesi,üretilmesi ve entegrasyonu konusunda dünya lideri 

konumundadır. 

Lockheed Martin ile ilgili ayrıntılı bilgi için:http//www.lockheedmartin.com 

Fotoğraflar için: http//www.lockheedmartin.com//syrcuse/news/turkey  yts.html 

Bilgi İçin: 

Didem Akın & Sebahat Hacışabanoğlu, Global Tanıtım (0212)270 52 32-

global@globaltanitim.com 

                                Bilgi Amaçlı Basın Bülteni Örneği ( 1) 

 

 

B K  M 

 

Bankalararasıkartmerkezi                                  

 

 

 

BASIN BÜLENİ   
                                                                                                        17 TEMMUZ 2003 

 BKM, 2003 yılı ikinci çeyrepine ait kartlı ödeme sistemi verilerini açıkladı. 

KREDİ KARTIYLA 9 KATRİLYON HARCADIK 

Kredi kartıyla yapılan alışveriş ve nakit avans tutarı 2003 yılının ikinci döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında arttı ve 9 katrilyon 480 trilyon liraya 

ulaştı. 

Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan verilere göre,yurt içinde kredi 

kartıyla turistlerin de kullanımı dahil olmak üzere yapılan alışveriş ve nakit avans tutarı 

geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 57 oranında arttı.2002 yılının ikinci 

çeyreğinde toplam 6 katrilyon 22 trilyon lira olan alışveriş ve nakit avans tutarı, 2003 yılında 

9 katrilyon 480 trilyon  liraya yükseldi.İşlem adetleri ise yüzde 30 ’luk bir artışla 157 milyon 

adetten 204 milyon adede yükseldi.2002 yılının ikinci çeyreğinde 5 katrilyon 283 trilyon lira 

olan alışveriş tutarı 2003yılının aynı döneminde yüzde 61’lik bir artışla 8 katrilyon 523 

trilyon liraya yükseldi. 

mailto:32-global@globaltanitim.com
mailto:32-global@globaltanitim.com
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Kredi ve banka kartlarıyla 2. dönemde Türkiye’ye giren döviz miktarı 389 milyon 

dolar oldu.2002 yılının aynı döneminde ise kredi ve banka kartlarıyla Türkiye’ye giren döviz 

miktarı 392 milyon dolar olmuştu.2003 yılı 2. döneminde TL bazında yabancı bankalara ait 

kredi kartlarıyla 433 trilyon lira,banka kartlarıyla ise 156 trilyon lira tutarında işlem yapıldı. 

2003 yılının ilk 6 ayında yabancı bankalara ait kredi ve banka kartları ile yapılan 

alışveriş harcaması 350 milyon dolar,nakit avans kullanımı ise 247 milyon dolar olarak 

gerçekleşti.Geçen yılın haziran ayı sonunda 568 milyon dolar olan döviz girdisi, 2003 yılının 

haziran ayı sonunda 597 milyon dolara yükseldi. 

Bilgi Amaçlı Basın Bülteni Örnekleri (1) 

Lockheed Martin’in,Ege Ve Karadeniz’deki gemilerin hareketini görüntülemek ve 

deniz trafiğini güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Türk Boğazları Gemi Trafik 

Hizmetleri Sistemi düzenlenecek bir törenle Denizcilik Müsteşarlığı’na teslim edilecek. 

İstinye’deki Türk Boğazları Gemi Trafik Merkezi’nde, Başbakan Sayın Recep Tayip 

Erdoğan, Ulaşım Bakanı  Sayın Binali Yıldırım ve Lockheed Martin Naval Elecronics & 

Surveillance Systems (NE&SS)- Radar Systems Başkanı Michael A. Smith’in katılımıyla 

gerçekleştirilecek törende sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

                                                                                                                  Saygılarımızla, 

          Global Tanıtım 

Tarih:       1 Temmuz 2003, Salı 

Saat:         11:00   

Yer:          Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi 

Adres:      Muşir Fuat Paşa Yalısı-İstinye / İSTANBUL 

LCV:        Sebahat Hacışabanoğlu Tel. 0 212 270 52 32  

Program 

11:00   Kayıt 

11:30   Michael A.Smith  

            Başkan, Lockheed  Martin Naval  

            Elecronics & Surveillance  Systems-Radar Systems  

11:40   David Arnett 
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            ABD Başkonsolosu 

11:50   Binali Yıldırım 

            Ulaştırma Bakanı 

12:00   Recep Tayyip  Erdoğan  

            Başbakan 

12:30   Kurdele Kesimi 

             Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve 

             Michael  A.Smith 

12:35   Türk Boğazları gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Gezisi-Erol Yüksel 

13:00    Sahil Güvenlik ve Gemi Kurtarma Departmanı Denizcilik Gösterileri 

13:30   Kapanış 

                        Davet  Amaçlı Basın Bülteni Örneği  (1) 

 

 

4. 3. Unsurları 

 
4.3.1. İçerik 

 

Basın bülteni metnini yazarken haber yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Metinde ne-

nerede-nasıl-niçin-ne zaman-kim (5N-1K) sorularının cevapları bulunmalıdır. 

Bültende yer ayırdığınız haber ve mesajlar eksik olmamalıdır. 

Bültende tarih, adres, telefon, faks, işletme adı, bilgi alınabilecek kişi isimleri yer 

almalıdır. 

Noktalama ve yazım kurallarına mutlaka uyulmalıdır. 

Bültende bahsedilen konuyla ilgili varsa fotoğraf-resim-grafik gibi unsurlar 

eklenmelidir. 
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4.3.2. Üslup 

Bülten yazarken anlaşılır, açık, nesnel bir üslup kullanmalıyız. Bültenin üzerine. 

“BASIN BÜLTENİ” yazısı koyu renkte yazılarak konulmalıdır. Başlık dikkat çekici 

olmalıdır. Bülten üstünde işletme logosu, amblemi mutlaka yer almalıdır. Kısaltmalar 

yazılırken araya nokta konulmamalıdır. M.E.B. yerine MEB gibi. Şahsi ifadelerden uzak 

durulmalı kurum adları belirtilmelidir. (Ben-biz yerine X Kurumu gibi) %  işareti yerine 

yüzde sözcüğünün yazımını tercih etmeliyiz. Rakam belirtilirken 10 kadar rakam  ile 10’dan 

sonrasını  yazıyla göstermeliyiz. (Katılacak olanlar 5 kişi ile kırk kişi arasında değişiyor gibi) 

 

4.3.3. Tasarım 

 

Basın bülteni yazarken tasarımında dikkat edeceğiniz özellikler: 

Bülteni bir sayfaya sığdırın, çok zorlanırsanız en fazla iki sayfayı asla geçmeyin. 

Kâğıtları birbirine zımbayla tutturarak birleştirin.  

Çift satır aralığıyla 3,5 cm kenar boşluğu bırakarak yazın. 

Beyaz renkli A 4 kâğıtları kullanın. 

Resim kullanıyorsanız, resmin neyi gösterdiğini, gösterdiği firma vb. işletmenin adını 

belirten notlar kullanın. 

Şema ve diyagramlar varsa siyah-beyaz çizilmiş olsun. 

Çizimlerden geri gönderilmesi gerekenler varsa bunu mutlaka belirtin. 

Yazım hatalarını ve gereksiz sözcük kullanımını önlemek için dikkatlice tekrar 

okuyarak düzeltin.  

Bültende kullandığınız cümleler anlamı doğru veren, düzgün cümleler olsun. 

Bilgi için -varsa Basın Danışmanının- isim ve telefon numarası yazın. 

Her zarfa bir tane bülten yerleştirin. 

Resimsiz tek bir bülten gönderiyorsanız, ticari boy zarf kullanın. 

Gönderdiğiniz resim ve fotoğrafların zedelenmemeleri için iki koruyucu panel arasına 

koyun.   

Bültende tarihi mutlaka belirtin. 

Yayımcının teslim zamanlarına uyunuz. 
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Bülteni birinci sınıf posta yoluyla yollayın. 

 
 Tasarımda Temel Alınan Basın Bültenleri Modelleri 

1. Jefkins’in Basın Bülteni Modeli 

Konu: Olay ne ile bağlantılı? 

Kuruluş: Kuruluşun adı ne? 

Yer: Firmanın/Kuruluşun yeri nerededir? 

Uygulama: Aktarılan konudaki ürün veya hizmetten kimler yararlanacaktır? 

Ayrıntılar: Renk, maliyet,biçim,boyut gibi ayrıntılardır. 

Kaynak: Haberin kaynağı habere konu olan yerden başka yer midir? 

 

4. 4. Basın Bülteni Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar 

 
 Kim, nerede, ne zaman,  niçin ve nasıl sorularının cevapları olmalıdır. 

 Alıntılar metnin içinde düzgün yerleştirilmelidir. 

 Seçilen kelimeler anlaşılır ve yerinde kullanılmalıdır. 

 Cümleler kısa olmalı , anlamı herkesçe bilinen anlaşılır sözcükler tercih edilmelidir. 

 Bir sayfayı geçmemelidir. 

 İltifattan  uzak durulmalıdır. 

 Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.  

 Tarih ve saat mutlaka belirtilmelidir. 

 Ek bilgi için kullanılacak isim, adres, telefon ve faks numaraları mutlaka belirtilmelidir. 

 Basın bülteni  yazım formatına uyulmalıdır. 

 

4.5. Basın Bülteni Yazma Çalışmaları  
 

TASARIMDA KULLANILAN BASIN BÜLTENLERİ MODELLERİNDEN ÖRNEKLER 
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Ayırıcı başlık   

 

 

 

Mesajın ne anlatmak istediğini 

ifade eden başlık  

 

 

 İlk başlık içeriden başlamaz 

İki pay ara verilir 

İki kenarda uygun aralık 

Bütün izleyen paragraflar 

içeriden başlayacak 

 

 

Firma ve basin danişmani 

hakkında kısa ve açık bilgi 

verilmesi 

                                                      

Tablo:Jefkins’e göre haber 

bülteni(2) 

 

 

X Kuruluşundan/ Logo/sembol 
ürünlerinden mesajlar  

 

 

    BAŞLIK 

           

Başlangıç paragrafı: Bütün mesajın                

özeti 

 

                

Avantajlar: Yeni ve değişik olan nedir? 

 

 

Uygulama:Kullanım ve kullanıcılar 

 

 

                     

Ayrıntılar:Özellikleri,fiyatı 

 

 

  

Ürün ya da hizmetin kaynağı: İletişim 

bilgileri 

 

          

Yazanın Adı 

  

Telefon 

Numarası 

 

 

     

Tarih: 

Seri numarası 

 

 

Firmanın ya da basin danişmaninin 

isim,adres,telefon numarası 
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                                                                     BASIN BİLDİRİSİ 

                                                                                             Ankara ,  9 Eylül 2006 

                                                     BAŞLIK   (A) 

                 

                         BAŞLIK  (B)                                        BAŞLIK   (C) 

                                                     BAŞLIK   (D) 

 

 

1.PARAGRAF 

 

                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                

2.PARAGRAF 

                   

 

 

 

                                                                                 3.PARAGRAF 

   

 

 

A+B+C   

HAKKINDA 

DETAYLI 

BİLGİLER 

                                                              4. PARAGRAF                                                                   

 

A+B 

HAKKINDA 

BİLGİLER 

5 N+1K 

     C+D 

HAKKINDA 

BİLGİLER 

 

E+F 

HAKKINDA 

BİLGİLER 

Tablo: Bogner’e göre haber bülteni (2) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
BASIN BÜLTENİ HAZIRLAMAK 

 

Yapılacak bir etkinlik için basın bülteni hazırlayarak bülteninizi arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. Olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiriniz. Yazımında eksik olmayan, uygun 

bir basın bültenini gerekli yerlere gönderiniz.  

 

Işlem basamaklari Öneriler 
 Basın bülteninin konusunu tespit 

ediniz. 

 

 

 Amaca ve haber yazım kurallarına 

uygun olarak bülteni yazınız. 

 

 

 

 

 

 Bültene fotoğraf, doküman ekleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İçeriğe uygun başlık atınız. 

 

 

 

 

 Basın bültenini biçimine uygun 

düzenleyiniz. 

 

 

 

 Okulunuzun yılsonunda düzenleyeceği 

defile, etkinlik veya sergi konulu bir basın 

bülteni oluştunuz. 

 

 Basın bülteni yazım kurallarına göre 

bülteni hazırlayınız. 

 

 İmla ve noktalama işaretlerine uygun 

olarak metni kaleme alınız. 

 

 Düzeltme okumaları yaparak metni 

şekillendiriniz.  

 

 Basın bülteninde kullanacağınız 

fotoğraf ve dokümanları listeleyiniz.  

 

 Seçtiklerinizin konuyu tam olarak 

yansıtan özellikler taşımalarına dikkat 

ediniz. 

 Konuyu tam yansıtacak başlık seçiniz.  

 Gereksiz sözcük kullanmayınız. 

 Yazım kurallarına uygun başlık yazınız 

 Basın bültenini formatına uygun 

şekillendiriniz. 

 Zamanınızı etkili kullanınız. 

 Araştırmacı olunuz. 

 Alanınızdaki bilgilere hakim olarak 

bilgi birikimlerinizi daima arttırınız. 

 Çeşitli kurumlara ait basın bülteni 

örneklerini toplayarak arşiv oluşturunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 

 

 

Sınıf arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EVET HAYIR 

1. Basın bülteninin konusunu tespit ettiniz mi?   

2. Okulunuzun yılsonunda düzenleyeceği defile, etkinlik veya 

sergi konulu bir basın bülteni oluşturdunuz mu? 
  

3. Basın bülteni yazım kurallarına göre bülteni hazırladınız 

mı? 
  

4. İmla ve noktalama işaretlerine uygun olarak metni kaleme 

aldınız mı? 
  

5. Düzeltme okumaları yaparak metni şekillendirdiniz mi?   

6. Bültene fotoğraf, doküman eklediniz mi?   

7. Basın bülteninde kullanacağınız fotoğraf ve dokümanları 

listelediniz mi?  

  

8. Seçtiklerinizin konuyu tam olarak yansıtan özellikler 

taşımalarına dikkat ettiniz mi? 
  

9. Konuyu tam yansıtacak başlık seçtiniz mi?   

10. Gereksiz sözcük kullandınız mı?   

11. Yazım kurallarına uygun başlık yazdınız mı?   

12. Basın bültenini biçimine uygun düzenlediniz mi?   

13. Basın bültenini formatına  uygun şekillendirdiniz mi?   

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 

 
1.  Basın bülteninde aşağıdaki hangi unsur yer almaz?  

A) Tarih 

B) Yer 

C) % işareti 

D) Bilgi  tel. numarası 

 

B) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlış ise (Y) yazınız. 
 

(……)  1- Basın bültenlerinde ağır , anlaşılması zor bir dil kullanılır. 

(…….)  2-  Basın bülteni, belli formatta yazılması gereken bir yazı çeşididir. 

 

C)   Boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız. 
 

1-  Yapılacak olan etkinlikle ilgili basına haber vermek ve basının davetini sağlamak 

amacıyla yazılan bültenlere ………………………………….denir.  

 

2-  Basın bülteninde ek bilgi için kullanılacak isim, adres, ve …………………………. 

mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

Bu konu sonunda rapor yazısını tanıyacaksınız. Rapor türlerini öğreneceksiniz. Rapor 

hazırlamada kullanılan kaynaklar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Rapor yazmada uyulacak 

kuralları öğreneceksiniz.  Veri toplamayı, düzenlemeyi ve raporu biçimlendirmeyi öğrenerek 

iletişim becerinizi geliştireceksiniz. 

 

 

 

Raporun niçin hazırlanıdığını? Araştırınız. Raporun önemini araştırınız. Bu kısımda 

işinize yarayacak bilgileri edineceğiniz için imla kuralları ve noktalama işaretleri konusunu 

tekrar ediniz. Rapor hazırlamanın aşamalarını araştırınız. Rapor örneklerini inceleyerek 

farklılıklarını ve benzerliklerini grubunuzla paylaşınız. 

5. RAPOR  
 

5. 1. Tanımı 

 

Bir konu veya bir mesele nedeniyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, 

ilgili yerlere bilgi vermek amacıyla yazılan teknik yazılardır. Kuruluşlar yıl boyunca 

ürettikleri ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri, projelerini kamuoyuna ayrıntılarıyla duyurmak ve 

onların görüşlerine sunmak amacıyla rapor hazırlarlar.   

 

5. 2. Önem ve İşlevleri 
 

Raporlar bilgi, hesap veya karar verilmesini, değişiklikler yapılmasını, işlerin ve 

kurumların yeniden düzenlenmesini, ödenek ayrılmasını ya da kesilmesini gerçekleştirmek 

amacıyla hazırlanırlar. Raporlar üst veya eşit durumdaki makamlara bilgi ve hesap vermek, 

ast kademedekilere ise yalnız bilgi vermek amacıyla yazılırlar. 

 

5. 3. Rapor Türleri 
 

 Hazırlanışlarına Göre Rapor Çeşitleri 

 Kişisel raporlar: Tek kişi tarafından hazırlanan raporlardır. 

 Ortak raporlar: Birden çok kişinin hazırlamış olduğu ve bunların ortak 

görüşünü yansıtan raporlardır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Konularına Göre Rapor Çeşitleri 

Raporlar istenilen konuyla ilgili olarak görevlendirilen kişi ve kişilerce hazırlanır. Bu  

yüzden hazırlandıkları konuya göre isim alırlar. Buna göre aldıkları isimler şunlardır: 

 -Doktor Raporu  

 -Sağlık Kurulu (Heyet)Raporu 

 -Polis Raporu 

 -Bilirkişi Raporu  

 -İnceleme  (Denetleme) Raporu  

 -Değerlendirme Raporu 

 -Deney Raporu 

 -Gezi Raporu 

 -Gözlem Raporu 

 -Bilimsel Araştırma Raporu 

 -Fizibilite  (Uygulanabilirlik ) Raporu 

 -Hava raporu  

 -Hakem raporu 

 

 Fonksiyonlarına Göre Rapor Çeşitleri 

Bu tür raporlar, herhangi bir konuda bilgi almak, olayları, olguları öğrenmek ve bu tür 

bilgiler doğrultusunda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla konunun uzmanlarınca 

hazırlanan raporlardır. Fonksiyonlarına göre rapor çeşitleri şunlardır: 

 Bilgi veren raporlar: Okuyucunun konu hakkında bilmesi gereken 

bilgileri sunan raporlardır. 

 Araştırma raporları: Özel bir sorunun tespitine yönelik olarak hazırlanan 

raporlardır. 

 Uzman raporları: Uzmanlık isteyen bir konuda, uzmanlarca hazırlanan 

raporlardır. 

 Öneri raporları: Örgütte uygulanan yeni kurallar, politika ve stratejileri 

belirlemek amacıyla yazılan raporlardır. 

 

 Yönetimde Kullanılan Başlıca Rapor Türleri İse Şunlardır. 

 

 Gelişme (Dönem)Raporları 

Bunlar, çalışma ve uygulamaya ilişkin olarak belirlenmiş dönemlerde önceden 

saptanmış programlara ne oranda ulaşıldığını, ulaşılmamışsa bunun gerekçelerini ve varsa 

çözüm önerilerini kapsar. Kurumların üç ayda bir DPT Müsteşarlığı’na gönderdikleri 

raporlar örnek olarak gösterilebilir. 

 

 Veri Toplama Raporları 



 

 51 

Bu raporlar herhangi bir sonuç çıkarmadan yalnız tutarlı bir sıra içinde sunuş 

yapabilmek için toplanan bilgileri kapsarlar. 

 Teknik Raporlar 

Özel (Teknik) konularda belli makamlara ya da kişilere bilgi vermek amacıyla 

hazırlanan raporlardır. Muayene, tahlil ve eğitim raporlarıdır. 

 Teftiş (Soruşturma) Raporları 

Sorunları ve bunların altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, onları değerlendiren 

ve ortada gerçek bir sorun (suç- usulsüzlük- gecikme- ihmal-suçlu) olup olmadığını saptayan 

raporlardır. 

 Araştırma (İnceleme) Raporları 

Bu raporlar belirlenen sorunların arkasında bulunan nedenleri ortaya çıkarıp, analiz 

ederek çözüm yolları üreten raporlardır. 

Raporların boyutları yazıldıkları konuyla ilişkilidir. 

5. 4. Rapor Hazırlama ve Yazmanın Aşamaları 

Raporun hazırlanmasında önce o konuda derinlemesine araştırma yapmak, konuyla 

ilgili olan veya olabilecek olan bütün yazılı bilgilere ve kaynak kişilere ulaşılması 

gerekmektedir.  

Yazılı bilgiler; ansiklopediler, kitaplar, gazete ve dergi yazıları, istatistikî bilgiler, 

daha önce yazılmış raporlar, yapılan anketler vb. dir. Kaynak kişiler ise konuyla ilgili yeterli 

bilgiye sahip olduğunu düşündüğünüz, güvenilir, danışma yapabileceğiniz kişi veya 

kurumlardır. Kaynak kişilerle görüşmeden önce sorulacak soruların hazırlanması 

gerekmektedir.Bu soruların anlaşılır, net, tarafsız olması gerekmektedir.  

Yazılacak raporla ilgili bütün dokümanları topladıktan, kaynak kişilerden gerekli 

bilgileri aldıktan sonra bunlara kişisel düşüncelerimizi, gözlemlerimizi eklemeliyiz. 

Ulaştığımız bütün bilgileri bir sıra dâhilinde bir araya getirmeli, gereksiz ayrıntı ve bilgileri 

ayırmalıyız. 

Rapor hazırlamada şu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Raporu hazırlayan kişi veya kişilerin o konunun uzmanı veya yetkili olması 

gerekmektedir. 

 Verilerin etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu bir nitelikte olması gerekir. 

 Raporlar, belli bir plan çerçevesinde hazırlanmalı. Raporun niteliği incelenen 

konunun olumlu veya olumsuz yönleri, nedenleri, yansımaları, sonuçta varılan 

yargı açıkça belirtilmelidir. 

 Raporda ileri sürülen olumlu veya olumsuz görüşler kesin kanıtlarla somut bir 

biçimde açıklanmalıdır. 
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 Raporlar, belli bir ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 

 Süreli raporlar aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlere ait bilgileri 

içermelidir. 

 Raporda kullanılan veriler yanıltıcı değil, ileri sürülen görüşleri destekler 

nitelikte olmalıdır. 

 Raporun uzunluk ya da kısalığı konunun özelliğine ve istenilen bilgilerin 

niteliğine göre değişmelidir. 

 Hazırlanan raporlar, karar verme ve kararları uygulama açısından bir tereddüt 

ifade etmemelidir. 

 Konu, raporu hazırlayan kişi ve kişilerce iyi kavranmalıdır. 

 Raporu hazırlayanların objektif davranması gerekir. 

 Konu ile ilgili kaynaklar iyi araştırılıp tanınmalıdır. 

 Konu, gereksiz ayrıntılara girilmeden özlü bir biçimde sınırlandırılmalıdır. 

 Raporlar açık bir ifade tarzıyla yazılmalıdır. Yanlış anlamalara yol açabilecek 

ifadelerden kaçınılmalıdır. 

 Raporlarda kullanılan sözcük ve terimler konunun diline uygun olmalıdır. 

 Sonucu hızlandırabilmek için rapor yazmaya ayrılan zaman sınırlandırılmalıdır. 

 Bireysel duygu, kaygı, düşünce ve görüşlere yer verilmemelidir. 

 Gerektiğinde konu hakkında bilgisi olanların düşünceleri sorulmalı, 

söylenilenler arasında duygusal ögeler çıkartılmalıdır. 

 Konuyla ilgili daha öne yayımlanmış raporlar, makaleler gözden geçirilmeli, işe 

yarayan bilgiler raporumuzda kullanılmalıdır. 

 Bilgiler sağlam gözlemlere, anketlere, belgelere ve bulgulara dayanmalı ve 

inandırıcı olmalıdır. 

 Raporu hazırlayan kişi ve ya kişiler raporun altını imzalamalıdırlar. 

Rapor yazımında uyulması gereken pratik çizelge: 

 Başlık 

 Raporun sunulduğu makam 

 Raporu hazırlayan kişi / kişiler 

 Çalışmanın yapıldığı şehir, kuruluş,  tarih / süre 

 Gerekçe 

 Önsöz 

 İçindekiler 
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 Giriş bölümünde sorun tanımlanmalı, raporun hazırlanması için gelen 

istek belirtilmelidir. 

 Gelişme bölümünde yapılan incelemeler, araştırmalar anlatılmalı ulaşılan 

bilgiler ve sonuçlar yazılmalıdır. 

 Sonuç bölümünde ulaşılan sonuç ve çözüm önerileri belirtilmelidir. 

Anlatılanlarla sonuç birbiriyle çelişkili olmamalıdır.  

 Raporu hazırlayan kişi / kişilerin ad, soyad, unvan ve imzaları 

 Ekler   /  Çizelgeler / Belgeler 

 Kaynakça 

RAPORUN YAZILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİN PLANMASI 
 

Raporun Ana 

Bölümler 

Üzerinde Durulacak Hususlar Kullanılacak Belge ve 

Bilgiler 

Araştırmacının amacı -Çözümlenecek sorun 

-Üretilecek bilgiler 

-Sağlanacak yararlar 

-Araştırma projesinin 

yeniden incelenmesi 

-Konu hakkında yayınlar 

-İlgili kişi ve 

kuruluşlardan alınan 

veriler 

Araştırmanın önemi -Firmalara 

-Kurumlara 

-Bölgeye 

-Ülkeye 

-Tüm bilim dünyasına 

 

-Araştırılacak konular 

- Elde edilen veriler 

-Uygulayıcı kuruluşlar 

Yöntem -Veri toplama analizi 

-Veri analiz yöntemi 

-Takip edilen veri  

toplama yöntemlerinin 

açıklanması 

-Verileri analiz etmek ve 

değerlendirmekte 

kullanılan yöntem  

 

Bulgular -Ortaya konulan yeni bilgiler 

-Ortaya konulan yeni veriler 

-Değişik yöntemler  

-Verilerin analizi ve 

değerlendirmesi 

-Başka araştırmacıların 

bulguları 

 

Sonuç -Hipotezin doğrulanması 

-Hipotezin reddedilmesi 

-Araştırmanın amacının sağlanıp 

sağlanmadığı 

-Uygulamada sağladığı fayda 

-Araştırmanın bulguları 

-Amaç ile bulguların 

karşılaştırılması 

Öneriler -Konuya ilişkin önerilerin 

geliştirilmesi 

-Analiz sonuçları 
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PARAGRAFLARIN DÜZENLENMESİ 

 

A.----------------------------                    ya da                 A.---------------------------------- 

   1.-----------------------------                                                         1.-------------------------------    

      a)------------------------                                                         a)--------------------------  

      b)------------------------                                                               1.).---------------------         

      c)-----------------------                                                                     a)------------------  
2.------------------------------                                                                            b)------------------      
a)-------------------- ---------                                                           2)------------------------  

            (1)------------------ -                                                                           a)---------------------                                                                            

            (2)-------------------                                                                             b)--------------------  

      b)-------------------------                                                                   b)---------------------- ----                                                                              

            (1)--------------------                                                                      1)------------------------ 

            (2)---------------------                                                                     2)----------------------- 

B.------------------------------                                                          2.--------------------------------- 

   1.----------------------------                                                                   a)--------------------------   

       a)------------------------                                                                 b)--------------------------  

    b)------------------------                                                       B.------------------------------------                                                                       

            (1)--------------------                                                           1.--------------------------------- 

            (2)---------------------                                                                 a)--------------------------- 

2.--------------------------------                                                                     1)----------------------- 

    a)-------------------------                                                                             a)------------------ 

            (1)---------------------                                                                             b)------------------ 

            (2)----------------------                                                                     2)----------------------- 

            (3)---------------------                                                                             a)------------------ 

       b)--------------------------                                                                            b)------------------ 

            (1)---------------------                                                                 b)--------------------------- 

       (2)--------------------                                                                       1)----------------------- 

3.-------------------------------                                                                       2)----------------------- 

                                                                                                                    3)---------------------- 

                                                                                                     2.----------------------------------       

 
Şeklinde olabilir. Ancak ayrıntılı bir yazı okuyucuyu yorar. Fikirleri izlemelerini 

engeller. Yazının aşırı bölünmesi halinde dikkat, yazıyı bölen harf ve rakamlara 

verileceğinden böyle yazılar okuyucuyu sıkar ve şaşırtır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
RAPOR YAZMAK 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Rapor için gerekli verileri toplayınız. 

 Araştırma yapınız. 

 

 Dokümanları toplayınız. 

 

 

 

 Verileri geçmiş dönemdeki verilerle 

kıyaslayınız. 

 

 Önemli konuları belirtiniz. 

 

 İlk taslak planı oluşturunuz. 

 

 Verileri düzenleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Önerileri yazınız. 

 

 

 

 Raporu biçimlendiriniz. 

 

 

 Okulunuzda düzenlenen herhangi bir 

faaliyetle ilgili değerlendirme raporu 

yazınız. 

 İletişim becerisine sahip olunuz. İlgili 

kişi veya kurumlarla iletişime geçiniz. 

 Kaynak ansiklopediler, kitaplar, gazete 

ve dergi yazıları, istatistikî bilgiler, daha 

önce yazılmış raporları ve yapılan anketleri 

toplayınız. 

 Verileri düzenli bir şekilde toplayınız. 

 Bilgileri anlaşılır şekilde kâğıda 

geçiriniz. 

 Açık, doğru, uygun üslupla rapor 

yazınız. 

 Cümlelerin açık, anlaşılır ve kurallı 

olmasına özen gösteriniz. 

 Kısa cümleler arka arkaya 

tekrarlandığında okuyucuyu sıkar bunun 

için ”buna bağlı olarak”,bu verilerin 

ışığında”,”diğer yandan” gibi yan cümleleri 

anlatıma akıcılık ve bütünlük kazandırmak 

amacıyla kullanabilirsiniz. 

 Okuyuculara saygılı bir üslup 

kullanınız 

 Anlatımda fiillerin zamanlarını uygun 

kullanınız. 

 Kısaltmaları yazmadan önce belirtiniz 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi sonra 

kısaltmaları kullanınız. 

 Türkçe yazım kurallarına uyunuz. 

 Sunumu yapınız. Kapak ve iç kapak 

oluşturunuz.  

 İçindekiler listesini yapınız. 

 Başlangıç için ön söz yazınız. 

 Giriş kısa bir sunuş ve tanıtma yazısı, 

açıklama yazısı olabilir. 

 Ekler varsa raporun sonuna sıra 

numarası koyarak belirtiniz. 

 Dipnotlarda yaralandığınız 

bibliyografyayı veriniz.       

 Zamanı etkin kullanınız. 

 Geçmiş dönemlerde yapılan raporlarla 

kıyaslayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Sınıf arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz 

konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EVET HAYIR 

Rapor için gerekli verileri topladınız mı?   

Araştırma yaptınız mı?   

İlgili kişi veya kurumlarla iletişime geçtiniz mi?   

Dokümanları topladınız mı?   
Kaynak ansiklopediler, kitaplar, gazete ve dergi yazıları, 

istatistiki bilgiler, daha önce yazılmış raporlar, yapılan anketleri 

topladınız mı? 
  

Verileri düzenli bir şekilde topladınız mı?   

Verileri geçmiş dönemdeki verilerle kıyasladınız mı?   

Verileri düzenlediniz mi?   

Önemli konuları belirttiniz mi?   

İlk taslak planı oluşturdunuz mu?   

Bilgileri anlaşılır şekilde kâğıda geçirdiniz mi?   

Açık, doğru, uygun üslûpla rapor yazdınız mı?   
Cümlelerin açık, anlaşılır ve kurallı olmasına özen gösterdiniz 

mi? 
  

Önerileri yazdınız mı?   

Okuyuculara saygılı bir üslup kullandınız mı?   

Anlatımda fiillerin zamanlarını uygun kullandınız mı?   
Kısaltmaları yazmadan önce belirttiniz mi? Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) gibi sonra kısaltmaları kullandınız mı? 
  

Türkçe yazım kurallarına uydunuz mu?   

Sunumu yaptınız mı?    

Kapak ve iç kapak oluşturdunuz mu?    

İçindekiler listesini yaptınız mı?   

Başlangıç için ön söz yazdınız mı?   
Ekler varsa raporun sonuna sıra numarası koyarak belirttiniz 

mi? 
  

Dipnotlarda yaralandığınız bibliyografyayı verdiniz mi?         

Geçmiş dönemlerde yapılan raporlarla kıyasladınız mı?   

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 

 
1.  Bir konu veya bir mesele sebebiyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, 

ilgili yerlere bilgi vermek amacıyla yazılan teknik yazılara ne denir? 

A) Rapor 

B) Bildiri 

C) Bülten 

D) Tutanak 

 

B) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlış ise (Y) yazınız. 
 

(……)  1- Rapor yazımında belli bir sıra izlenir.  

(…….)  2- Rapor yazımından önce araştırma yapmak şart değildir. 

 

C)   Boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız. 
 

1- Raporun sonuç bölümünde ulaşılan sonuç ve ……………………. belirtilmelidir. 

 

2-Raporlar  üst veya eşit durumdaki makamlara …………   vermek  

   amacı ile  yazılır. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
mmm 

Halkla İlişkilerde Mesleki Yazıları Yazma Modülünde yer alan Davetiye Yazımı, Açılış 

Konuşması Yazımı, Broşür, El İlanı Yazımı, Afiş Yazımı, Basın Bülteni Yazımı, Rapor 

Yazımı ile ilgili aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız. Arkadaşlarınızla 

birbirinizi aşağıdaki ölçüte göre değerlendiriniz. 

GÖZLENECEK    DAVRANIŞLAR 

 

EVET  HAYIR 

Davetiye tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Davetiyeyi içeriğine uygun hazırlayabildiniz mi?    

Türkçe yazım kurallarına uygun yazabildiniz mi?   

Davetiye biçimini hazırlayabildiniz mi?   

Davetiyelerin sonuna aranacak telefon numarasını yazdınız mı?   

Davetiyeyi basıma hazır hale getirebildiniz mi?   

Açılış konuşmasının tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Açılış konuşması içeriğini hazırladınız mı?   

Kurallara uygun açış konuşması hazırladınız mı?   

Açış konuşmasında noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına 

uydunuz mu? 

  

Broşür’ün tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Broşürün unsurlarını belirtebiliyor musunuz?   

Verilen konuda broşür hazırlayabildiniz mi?   

El ilanının tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

El ilanının içeriğini oluşturabildiniz mi?   

El ilanının üslubunu belirlediniz mi?   

El ilanını tasarladınız mı?   

Afişin tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Afiş hazırlamada dikkat edilecek unsurları yazıp söyleyebiliyor 

musunuz? 

  

Afiş hazırlamada yazım kurallarına uyuyor musunuz?   

Basın bülteninin tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Basın bülteni çeşitlerini yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Amaca ve haber yazım kurallarına uygun olarak bülten 

yazabiliyor musunuz? 

  

Basın bültenine doküman ekleyebiliyor musunuz?   

Basın bültenine içeriğe uygun başlık atabiliyor musunuz?   

Basın bültenini biçimine uygun düzenleyebiliyor musunuz?   

Basın bültenini yazarken Türkçe yazım ve noktalama kurallarına 

uyabiliyor musunuz? 

  

Rapor türünün tanımını yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Raporun önem ve işlevlerini yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Rapor türlerini yazıp söyleyebiliyor musunuz?   

Rapor taslağını oluşturabiliyor musunuz?   

Raporla ilgili verileri düzenleyebiliyor musunuz?   

Raporla ilgili bilgileri birleştirerek, raporu hazırlayabiliyor 

musunuz? 

  

Raporun kapak ve sunumunu hazırlayabildiniz mi?   

Rapora kaynakça hazırlayabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

B - 1 D 

B - 2 Y 

B - 3 D 

C LCV 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 C 

A-2 D 

B - 1 Y 

B - 2 D 

B - 3 D 

C Konuşma 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 D 

A-2 C 

B - 1 D 

B - 2 Y 

C-1 Renk 

C-2 Hiyerarşik Yapı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 C 

B-1 Y 

B-2 D 

C-1 Davet Amaçlı 

Basın Bülteni 

C-2 telefon ,faks 

numaraları 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 61 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’ CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 A 

B-1 D 

B-2  Y 

C-1  çözüm önerileri 

C-2 bilgi ve hesap 

 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 
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