
HALKLA İLİŞKİLER VE 
ORGANİZASYON HİZMETLERİ 

ALANI 



“Halkla İlişkiler ve 

organizasyon Hizmetleri” 

nedir? 
 

Halkla İlişkiler ve Organizasyon 

Hizmetleri alanı altında yer alan dalların 

Nitelikli Eleman kazandırmaya yönelik 

eğitim ve öğretime verilen alandır. 



HALKLA İLİŞKİLER ALANIN 

ALTINDA YER ALAN MESLEKLER 

 Halkla İlişkiler Elemanı 

 Reklamcılık 

 Pazarlama 

 Müşteri Temsilciliği 

 Kamuoyu Araştırmacılığı 

 Organizasyon Sorumluluğu 

 Fuar Organizasyonu Sorumluluğu 

 



ORGANİZASYON SALONUMUZ 



           HİLTON OTELİ 



Amacımız Nedir? 

 
Amacımız;Halkla İlişkiler ve Organizasyon 
Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, 
sektörün ihtiyaçları, teknolojik ve toplumsal 
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan 
mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek 
elemanları yetiştirmektir. 

  Üniversitelere, alanında donanımlı iletişim 

 kültürünü benimsemiş öğrencileri 
kazandırmaktır. 
 



HALKLA İLİŞKİLER ALANIN 

ALTINDA YER ALAN MESLEKLER 

 
 Halkla İlişkiler Elemanı 

 Reklamcılık 

 Pazarlama 

 Müşteri Temsilciliği 

 Kamuoyu Araştırmacılığı 

 Organizasyon Sorumluluğu 

 Fuar Organizasyonu Sorumluluğu 

 



1-HALKLA İLİŞKİLER 

Özel ya da tüzel kurum ve 

kuruluşlarda; kurumu tanıtma, 

kurumun çalışmaları ve kurum 

hakkında çevrede olumlu 

izlenimler oluşturabilecek 

ilişkileri kurma ve bu amaçla 

gerekli faaliyetleri planlanma, 

geliştirme ve yürütme bilgi ve 

becerisine sahip nitelikli kişidir 
 



Görevleri 

 
1. Etkili iletişim kurmak 

2. Türkçe’yi doğru konuşmak 

3. Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak 

4. Mesleki yazıları yazmak 

5. Araştırma yapmak 

6.  Planlama yapmak 

7. Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarını kullanmak 

8. Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarını kullanmak 

9. Basınla ilişkileri yürütmek 

10. Halkla ilişkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek 

11. Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek 

12. Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak 



2.MÜŞTERİ 

TEMSİLCİLİĞİ 

 Şirketleri müşterilere, 

müşterileri şirketlere 

tanıtan, müşterilerle 

olumlu ilişkiler 

geliştirilmesini sağlamak 

için gerekli çalışmaları 

yürütme bilgi ve 

becerisine sahip nitelikli 

kişidir.  

 



Görevleri 

 
 Reklamla ilgili araştırma yapmak 

 Reklamla ilgili planlama yapmak 

 Yazılı basında yaratıcı çalışmalar yapmak 

 Görsel ve işitsel medyada yaratıcı çalışmalar yapmak 

 Medya takibi yapmak 

 Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak. 

  İşletme ve piyasa şartlarını araştırmak 

  Müşteri ile etkili iletişim kurmak 

  Türkçe’yi doğru konuşmak 

  Telefonla etkili iletişim kurmak 

  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak 

  Reklam-tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yer almak 

  Sonucu değerlendirmek 



3.KAMUOYU VE PİYASA 
ARAŞTIRMACISI 

Toplumun öngördüğü 

araştırılmaya değer sosyal ve 

ekonomik konularla, 

müşterilerden gelen talep 

doğrultusunda bilimsel 

araştırma yöntem ve 

tekniklerini kullanarak 

sonuca ulaşılmasını sağlama bilgi 

ve becerisine sahip nitelikli 

kişidir. 



Görevleri 

  Hedef kitleyi belirlemek 

  Araştırma planı hazırlamak 

  Kaynak taramak ve gözlem yapmak 

  Görüşme tekniklerini uygulamak 

  Soru hazırlamak 

  Anket uygulamak. 

  Verileri değerlendirmek 

  İstatistik yapmak 

  Araştırma raporu hazırlamak 

  Etkili iletişim kurmak 

  Türkçe’yi doğru konuşmak 

  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak 

  Sonucu değerlendirmek. 



4-ORGANİZASYON 
SORUMLUSU 

Organizasyonlarda düzenleme 

sürecini takip etme, temel 

düzeyde proje geliştirme, 

mekân düzenleme ve süsleme, 

yardımcı hizmetleri temin etme 

bilgi ve becerisine sahip 

nitelikli kişidir. 



Görevleri 

 
  Hedef kitleyi belirlemek 

  Araştırma planı hazırlamak 

  Konsept belirlemek 

  Zamanı belirlemek 

  Mekânı belirlemek 

  Organizasyon etkinliklerini tasarlamak 

  Görüşmeleri yapmak 

  Maliyet hesabı çıkarmak 

  Tanıtım ve pazarlama yapmak 

  Ekip oluşturmak 

  Yardımcı hizmetleri temin etmek 

  Mekânı düzenlemek 

  Süsleme yapmak 

  Etkili iletişim kurmak. 

  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak. 

  Sonucu değerlendirmek 



5-FUAR 
ORGANİZASYONU 
SORUMLUSU 
 

 

Ulusal ve uluslar arası fuar 

organizasyonlarda temel düzeyde 

araştırma yapma, proje geliştirme, 

tanıtım, satış, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında görev 

alabilecek nitelikli 

kişidir. 



Görevleri 

 
  Hedef kitleyi belirlemek 

  Araştırma planı hazırlamak 

  Zamanı belirlemek 

  Mekânı belirlemek 

  Etkinliklerini tasarlamak 

  Görüşmeleri yapmak 

  Maliyet hesabı çıkarmak 

  Tanıtım ve pazarlama yapmak. 

  Ekip oluşturmak 

  Yardımcı hizmetleri temin etmek 

  Mekânı düzenlemek 

  Süsleme yapmak 

  Etkili iletişim kurmak. 

  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak 

  Sonucu değerlendirmek 



Dersler iki grup şeklinde 

işlenmektedir. 

Birinci grup sınıfta 



İkinci grup halkla ilişkiler odasında.  

Gruplar dönüşümlü olarak  derslikleri 

kullanmaktadır. 



Adana Huzurevi Ziyareti 







ÇALIŞMA ORTAMI VE    

KOŞULLARI 
 Halkla ilişkiler ajanslarında, kamuoyu ve 

piyasa araştırma şirketlerinde yapılacak 

işin özelliğine göre bürolarda zaman 

zaman açık alanlarda da görev yaparlar.  

 Organizasyon hizmetlerinde çalışanlar 

daha çok geniş mekanlarda ve sürekli 

kalabalık ortamlarda çalışırlar. 



EĞİTİM  VE  KARİYER 

İMKÂNLARI 
    Meslek eğitimi, meslek liselerinde  Halkla 
İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında 
diploma programında ve yaygın eğitim 
kurumlarında  sertifika programlarıyla 
verilmektedir. 

     Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş 
sınavını başaranlar lisan programlarına devam 

     edebilirler yada meslek yüksek okullarının 
ilgili bölümüne yerleşebilirler. 

     Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey 
geçiş sınavı ile lisans programlarına 
geçebilirler. 



İŞ BULMA İMKÂNLARI 

 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

pek çok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma 

olanakları oldukça geniştir.  

 Bireylerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve 

yaratıcılıklarını kullanarak organizasyonların 

    özelliklerine uygun mekânlar düzenlemeleri 

iş bulma ve işinde yükselme olanaklarını daha 

    da genişletecektir. 



MESLEK ELEMANLARINDA 

ARANAN ÖZELLİKLER 
 EĞER; 

  Yaratıcı ve meraklıyım diyorsanız, 

  Sezgisel zekâm yüksektir diyorsanız, 

  Dış görünüşüme özen gösteririm diyorsanız, 

  İyi iletişim kurabiliyorum diyorsanız, 

  Görsel hafızam güçlüdür diyorsanız, 

  Problemlere doğru çözümler bulurum diyorsanız, 

  İkna yeteneğim iyidir diyorsanız, 

  İyi gözlem yaparım diyorsanız, 

  Hızlı karar alabilirim diyorsanız, 

  Estetik duyguya sahibim diyorsanız, 

  Ayrıntıları çok iyi algılarım diyorsanız, 

  Dikkatli ve sabırlıyım diyorsan, 

  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen biriyim, 

  Sabırlı, coşkulu ve enerjik biriyim diyorsan, 



 

 

 

    SENİN  YERİN  HALKLA 

İLİŞKİLER VE 

ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ ALANI 



YUSUF  KAZAN 
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ ALAN ŞEFİ 

GÜL GÜLAÇ 
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 

 

HANDAN DURMAZ 
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON 

 


