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‘’Yazında uzmanlaştık, ki bu harika bir şey. 
Fakat yazdıklarımızı görselleştirmede de 

aynı derecede iyileşmeliyiz.’’

Richard Edelman



Öğrencileri küresel farklılıkta ve yerli toplumda 
çalışmaya hazırlamak 

Konseptleri anlamak ve teorileri bilginin ve  
resimlerin sunumunda kullanmak 

Davranış araştırması ve bilgiyi değerlendirmek 

Basit nümerik ve istatistiki konseptleri uygulamak 

Araştırma Yeteneği
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Kitle İletişimi Eğitimi  
Akreditasyon Konseyi Normları



İNFOGRAFİK
Sentezlenmiş bilgi ve veriyi görsel bir şekilde sunar.
İnfografikler hikaye anlatımının, verileri; bilgi, deneyim ve olay şeklinde 

görselleştiren bir çeşidi olarak tanımlanır.  
 

İnfografiklerin bir tanımlayıcı karakteristik özelliği ise, bir birey ya da 
bir marka hakkında bilgileri açığa çıkaran görsel bir taktik olmasıdır.



TİPİK: Büyük başlıklıdır ve çeşitli konularda bir çalışmanın özetini sunar. 
TEKİL: Tek büyük bir grafik, geleneksel. Tek görsel üzerinden gider. 
KARŞILAŞTIRMA: Öğelerin karşılaştırılması, rakip ürünler ve  roller karşılaştırılabilir. 
AKIŞ DİYAGRAMI: Bir işin görselleştirilmesi veya bir süreç anlatımı yapılabilir.



EĞİTİMDE KATILIMCININ KATKISI
Halkla ilişkiler komisyonuna göre, “halkla ilişkiler eğitimine uygulayıcı destek yetersizdir.”  

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, halkla ilişkiler eğitimcileri değişen endüstri şartlarına uyum sağlayabilmek 
için bir halkla ilişkiler uygulayıcıları ile ortak olmanın önemini fark etmeye başlamışlardır. 

  



İNFOGRAFİK DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLİLİĞİ
Bu çalışma için, halkla ilişkiler profesyonellerinin uzmanlıklarından yararlanarak, 

bir infografik hazırlamanın en iyi yollarını belirlemeye önem veriliyor.  

Aynı zamanda öğrencilerin bakış açıları da değerli, özellikle her birinde 
öğrencilerin deneyimlerinin kıyaslanabileceği farklı bir görüş alınıyor. 

 
Oregon üni. ve Louisville üni öğrencileri bireysel çalışırken, Marquette üni gruplar 

halinde çalışmış.



METOD / PROTOKOL

Öğrencilerden oluşan odak grubu ve profesyoneller ile yapılan röportajlarda aynı 
(semi-structured protocol)-yarı yapılandırılmış protokol kullanılıyor.  

Ses kayıtları katılımcıların izinleri ile transkriptize edilmiş.



ÖĞRENCİ ODAK GRUPLARI
Öğrencilerin bakış açısını araştırmak için, final ödevlerinden geri bildirim ve not alan öğrencilerden odak grupları 

oluşturuluyor. Teşvik edici olması için ekstra kredi kullanılmış.(puan) 

Odak gruplarında röportajlardan daha iyi sonuç alınmış.  Halkla ilişkiler ödevleri ile karşılaştırdığınızda bu ödeve ilginizi 
nasıl tarif edersiniz” “infografik ödevi yapacağınızı öğrendiğinizde tepkiniz ne oldu? neden?” gibi sorular ile başlanıyor. 

İkinci kısımda ise öğrencilere eğitim geçmişleri hakkında sorular soruluyor ve sınıf dışında eğitim alıp almadığı 
öğreniliyor. İlerleyen kısımlarda görsel tasarım yaparkenki rahatlık dereceleri soruluyor. 

Üçüncü kısımda ise konuyu öğretmek için öğrencilerden tavsiyeler alınıyor ve değişik öğretilme yolları soruluyor. 
Dördüncü kısımda öğrencilerin konudan ne öğrendikleri,  Son kısımda da konunun öğrencilere değerini soruluyor. 

Odak grupları oregon da 52, marqete da 25, louisiana de 28 dakika sürmüş.



PROFESYONELLER İLE GÖRÜŞMELER
Başta, profesyonellerin isteksiz olmasından endişe duyuluyor fakat araştırmacılar kendilerini eleştirince rahat 
hissettiklerinden, profesyoneller hem geri bildirimlerde bulunuyor hem de çalışmaya güven katıyorlar. Odak 

gruplarına benzer olarak, yapıcı eleştiriyi her zaman hoşgörü ile karşılıyorlar. 

İkinci aşamada profesyonellerin, öğrencilerin ödevi tamamlaması, öğrencilerin infografik yaratmayı öğrenip 
öğrenmemesi gerektiği, eğer konuyu biz öğretseydik ne gibi seçimler yapardık gibi bir soruyu içeriyor. 

Üçüncü kısımda, eğer varsa, infografik deneyimleri ve iyi bir infografikte ne olması gerektiğinden bahsediliyor. 



VERİ ANALİZİ
Veri, ortak noktalara bakarak ve aldığımız yanıtların çeşitliliğini dikkate alarak bir tematik analiz uygulanarak incelenmiş. 

Transkriptleri okuyunca araştırma sorularındaki datayı azaltıyorlar ve ilgili içeriği kodluyorlar. 

Emic ve katılımcıların cevapları çok uzun, ya da ilgili olmayınca etik kodları kullanılıyor. 

Tüm kodların olduğu bir codebook tasarlanıyor Çalışmada farklı perspektifleri yakalamak üzerine yoğunlaşılıyor.



Halkla ilişkiler alanında çalışan profesyonellerin 
infografikler ile deneyimleri nelerdir?

SORU 1
?

İnfografiğin gücünden haberdarlar. 
Özellikle sosyal medyadaki paylaşım olanaklarından haberdarlar. 

Kitleyi tanıma yöntemi olduğunu biliyorlar. 
Sadece bir iletişim değil aynı zamanda bir dinleme aracı olduğunu düşünüyorlar.



Halkla ilişkiler öğrencilerinin ve profesyonellerinin  
bakış açılarından, infografiklerin değeri nedir?

SORU 2
?

Öğrenciler infografik ürettikçe yazma yeteneklerinin geliştiğini farketmiştir.  
Kaynağın güvenilir olmasının temel noktalardan biri olduğuna karar verilmiştir. 

İnfografiğin öğrencinin görsel hikaye anlatımı yeteneğinin geliştirdiğini düşünülüyor. 
Öğrenciler infografiğin gelecekte portfolyolarını zenginleştirdiğini düşünüyor.



Halkla ilişkiler öğrencilerinin ve profesyonellerinin bakış açılarından,  
infografiğin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine ne öğrenilebilir?

SORU 3
?

Indesign gibi detaylı tasarım uygulamalarına gerek yok. Online araçlarla da çalışılabilir.  
Konu seçimi önemli fakat sıkıcı konuları daha keyifli hale getirecek şey infografik olabilir.  

İşe stratejik özet yaparak başlamak sonradan çıkacak sorunları azalttığı konusunda hemfikir olundu.  
Taslak yaratmanın yanlış yapma olasılığını azalttığını, çalışma cesareti verdiğini düşündüler.



SONUÇ

Görsel iletişim halkla ilişkiler için de oldukça önemlidir ve gelecekte de kullanımının artmasını bekliyoruz. görsel taktiklerle 
düşünmek ve pratikle devam etmek de ek bir odak noktası olabilir ve öğrencileri kariyerlerine hazırlayabilir. 

  
Çalışmamız uzmanlar ve öğrencilerin görüşlerine dayanmaktadı fakat eğitimciler de eşitliğin bir parçası olmalıdır. Bu 
durumda, eğitimciler anahtar katılımcı olarak hizmet vermektedirler, öğrenci ve uzmanlar arasındaki bir nokta gibi. 

Eğitimci ve araştırmacılar olarak teknoloji ve çekirdek yetenekler hakkında zamanı nasıl dengeleyeceğimizi sormalıyız. 
yüzeysel olarak infografik konusu bu her iki alanda da olduğu için bu soruyu sormak için iyi bir araç olabilir.  

Tabi ki, öğrencilerimize ilham olacak konular öğretmek isteriz fakat örneğin yazma yetenekleri gibi çekirdek alanlarda da 
öğrencilerimizin nasıl hazırlandığı konusunda gözü üzerinde tutmalıyız. 

 



TARTIŞMA
İnfografik eğitimi ne şekilde gerçekleştirilmelidir. Hangi temel başlıklara değinilmelidir?  

İngfografik, öğrenim sürecine ne şekilde ve hangi alanlarda katkıda bulunulabilir?  
İnfografik veri görselleştirme alanında hangi alanlarda daha zor olur?



 
David Mccandless  
Veri görselleştirme uzmanı  

Veri Görselleştirmenin Güzelliği 2010 Temmuz 
www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization?language=tr  

 
 

Online İnfografik Kaynakları 
 www.visual.ly 

www.spritesapp.com  
www.easel.ly  

www.infogr.am 
www.piktochart.com 
www.venngage.com

http://visual.ly
http://www.spritesapp.com
http://www.easel.ly
http://www.infogr.am
http://www.piktochart.com
http://www.venngage.com


Gününüz güzel geçsin.
TEŞEKKÜRLER

İletişim/Contact 
sefafeyzioglu@gmail.com 

05543678348
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