
 

 

 

T.C. 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI 

STAJ ÇALIŞMA KONULARI 

(30 İŞ GÜNÜ) 

 

1.HAFTA 

- Staj yapılacak kurumun ya da işletmenin tarihçesi, kuruluş amacı ve faaliyet alanları 

- Staj yapılacak kurumun ya da işletmenin organizasyon şeması  

- Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası 

ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi. 

- Kurum ya da işletmenin iç ve dış ilişkileri hakkında görüşleriniz ( işveren-çalışan, çalışan-

çalışan, işveren-çevre, çalışan -çevre 

 

2.HAFTA 

- Kurum ya da işletmedeki halkla ilişkiler biriminin örgütlenme şekli 

- Halkla ilişkiler biriminin fiziksel ortamı 

- Halkla ilişkiler faaliyetlerinin işleyiş biçimi 

- Halkla ilişkiler biriminin personel yapısı ve özellikleri 

- Halkla ilişkiler biriminin üst yönetimle olan ilişkisi 

- Halkla ilişkiler departmanının diğer departmanlarla ilişkisinin öğrenilmesi (pazarlama 

satış, reklam vb.) 

 

3.HAFTA 

- Kurum ya da işletmenin halkla ilişkiler uygulamaları 

- Kurum ya da işletmenin örgüt kültürü/örgüt iklimi 

- Kurum ya da işletmede görev yapan personelin iç ve dış hedef kitlelere olan yaklaşımı 

- Kurum ya da işletmede çalışan personelin sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim kullanma 

becerileri 

- Kurum içi yürütülen  Halkla İlişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi: yeni başlayanlara yönelik 

rehber kitapçıkların hazırlanması, çalışanlara yönelik gazete ve dergi yayınları, eğitim 

programları, kurum çalışanlarına yönelik geziler ve diğer aktiviteler 

- Kurum ya da işletmede çalışan personelin iletişim biçimi 

 

4.HAFTA 

- Kurum ya da işletmenin hedef kitlelere yönelik tanıtıma katkı biçimleri 

- Kuruluşun tanıtımına yönelik yazılı ve basılı belgelerin incelenmesi ve hazırlanmasının 

öğrenilmesi. 

- Kuruluşun tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği PR kampanyaları ve kampanya sürecinin 

incelenmesi (araştırma, planlama, uygulama ve denetleme) 

- Müşteri ilişkileri bölümünce gerçekleştirilen işler. 

- Yaratıcı bölüm ve yaratıcı bölümünde gerçekleştirilen işler hakkında genel bilgi edinme( 

Metin yazma, Grafik vb) Yaratıcı bölümde kullanılan programlar hakkında bilgi edinme 

- Metin yazma uygulamaları (gazete, tv, outdoor vd. mecralar )  

- Medya kararları ve medya planlama sürecini öğrenme. 

   

5.HAFTA 

- Meslek örgütleriyle (ticaret ve sanayi odaları, İMKB vb)  ilişkilerin öğrenilmesi. 

- Tedarikçiler, bayiler, tüketiciler vb. hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

incelenmesi ve yapılan çalışmaların öğrenilmesi. 



 

 

- Tanıtım faaliyetleri için destek alınan kuruluşlar ve hizmetlerin öğrenilmesi. 

- Kuruluşun sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin öğrenilmesi. 

- Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi edinme; sponsorluk destekleri var mı, hangi alanlarda, nasıl 

seçiyorlar vb. 

- Web sayfaları hakkında bilgi edinme, web sayfalarının içeriği, yenilenme sıklığı, hedef kitleyle 

iletişim açısından kullanılıp kullanılmadığı, vb. 

 

6.HAFTA  

- Yararlanılan araştırma çalışmaları hakkında bilgi edinme. 

- Halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında genel değerlendirme. 

- Kurum ya da işletmede olması gereken halkla ilişkiler biriminin kurumsal açıdan ve 

uygulama açısından değerlendirilmesi  

- Kurum ya da işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik bakış açısının 

değerlendirilmesi 

- Kurum ya da işletmenin halkla ilişkiler birim ve faaliyetlerine yönelik önerilerin 

geliştirilmesi. 

 

 

ÖNEMLİ: Tüm bu konu başlıkları mavi tükenmez kalemle  dosyaya yazılacaktır.  
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