
              HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ BİLGİLENDİRME NOTU                         Ekim 2017 

Değerli öğrenciler, sizlerden halkla ilişkiler dersi kapsamında istemiş olduğum ödevin temelde iki bölümü 

bulunmaktadır. 

Ödevinizin birinci bölümünde bir kamu kurum veya kuruluşu ya da özel sektörde bulunan bir işletmenin halkla 

ilişkiler faaliyetlerini incelemenizi istiyorum. 

 Ödevinizin ikinci bölümünde ise incelemiş olduğunuz kurumun iyi bir şekilde yapmadığını düşündüğünüz bir 

halkla ilişkiler faaliyetini sizlerin planlamasını ve bu planı yazılı hale getirmesini istiyorum. 

İnceleyeceğiniz kurum veya işletmeyi tamamen özgür bir şekilde seçebilirsiniz yeter ki işletmenin incelemeye 

uygun halkla ilişkiler faaliyetleri bulunsun. Özellikle sizlerin ileride çalışmak istediği, ulusal çapta hizmet veren bir 

işletmeyi tercih etmenizin sizlere fayda sağlayacağı kanaatindeyim. 

Şimdi sırası ile ödevinizin birinci ve ikinci bölümünde bulunması gereken başlıkları sizinle paylaşıyorum. Lütfen 

ödevinizi bu başlıklara uygun şekilde hazırlamaya özen gösterin. 

1. BÖLÜM :  KURUM HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN İNCELENMESI  

1.1 KURUMUN TANITIMI: İncelemeyi düşündüğünüz kurumun tarihçesini, kurumsal yapısını, misyon, 

vizyon değerlerini bu bölümde aktarmalısınız. 

1.2      KURUMUN TANITIM ARAÇLARI: Bu bölümde kurumun tanıtım amacıyla kullanmış olduğu araçları 

aktarmanızı bekliyorum. Örneğin kurum dergisi, gazetesi, televizyonu, internet sitesi gibi hangi araçları 

kullanıyorsa bunları bu bölümde aktarmalısınız. 

1.3 KURUMUN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 

Arkadaşlar bu bölümde kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri olarak gerçekleştirdiği etkinlikleri ve 

uygulamaları aktarmanızı bekliyorum. 

A ) Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri: Spor etkinlikleri, turnuvalar, piknikler vb. 

B ) Sponsorluk Faaliyetleri: İşletmenin sponsorlukkapsamında yapmış olduğu faaliyetler Turkcell Süper Lig 

Sponsorluğu, Garanti Bankası Basketbol Turnuvası sponsorluğu gibi. 

C ) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Haydi Kızlar Okula Kampanyası gibi sosyal fayda 

sağlamaya yönelik kurumun yaptığı faaliyetler. 

D ) Kriz Yönetimi Faaliyetleri: Örneğin BP firmasının Meksika Körfezi’ndeki petrol sızdırması olayı gibi veya 

Türkiye’de yaşanan “Sahte Rakı” krizi gibi işletmenin kriz anlarında yapmış oldukları etkinlikler. 

E ) Basınla İlişkiler Faaliyetleri: Kurumun basında yer almak adına gerçekleştirdiği basın toplantıları, 

ulaşabilirseniz kurumun basın bülteni örneklerini bu bölümde aktarabilirsiniz. 

F ) Kurumsal İtibar Faaliyetleri: Kurumun itibarının artırılmasına yönelik faaliyetleri bu bölümde 

aktarabilirsiniz. Örneğin Zorlu Holding 50. Yıl Kutlamaları gibi faaliyetler. 



G ) Etkinlik Yönetimi Faaliyetleri: İşletmenin özel etkinlikler planlayarak basında da yer almasını sağlayan 

etkinliklerini bu bölümde aktarabilirsiniz. Örneğin “Fiat Palio’nun 1 Milyonuncu Aracının Banttan İndirilme 

Töreni” gibi. 

2. BÖLÜM: SEÇTİĞİNİZ İŞLETMEYE YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI PLANLANMASI 

Bu bölümde istediğiniz bir alanda kurumun düşünmediği veya düşünse de sizin eksik bulduğunuz bir alanda 

bir halkla ilişkiler faaliyeti planlamanızı istiyorum. İster kurum içi halkla ilişkiler faaliyeti, ister kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyeti, ister etkinlik yönetimi veya bunların dışında bir halkla ilişkiler faaliyeti de olabilir, 

başından sonuna kadar aşamalarını planlamanızı bekliyorum. Sırasıyla bu halkla ilişkiler faaliyetini 

planlarken, kampanyanızda bulunması gereken aşamaları aşağıdaki başlıklar halinde sunmanızı istiyorum. 

2.1 ARAŞTIRMA YAPILMASI: Kurumu incelerken yapmış olduğunuz tespitlerden yola çıkarak bir araştırma 

yapmalısınız. Kurumdaki sorunlara veya eksik kalan yönlere yönelik tespitleriniz olmalı. 

2.2 SORUNUN SAPTANMASI: Halkla İlişkiler faaliyetinizin bir soruna çözüm bulması gerekiyor. Bu sebeple 

ilk olarak bir sorununuz olmalı ve bunu tanımlamalısınız. Örneğin kurum içi iletişimde sorun yaşadıklarını 

düşünüyorum bu sebeple kurum içi halkla ilişkiler faaliyeti planladım demek, sorun tespitine yönelik önemli bir 

çalışma olacaktır. 

2.3 DURUM ANALİZİ: Kurumun SWOT Analizini ( Güçlü - Zayıf Yönler, Fırsat - Tehditler Analizi ) kısaca 

gerçekleştirmeliyiz. 

2.4 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYA FİKRİ: Daha önceki aşamalarda yapmış olduğunuz araştırma ve sorun 

tespiti çalışmalarından yola çıkarak bir halkla ilişkiler kampanyası planlamanızı bekliyorum. 

2.5 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİNİZİN AMAÇLARININ TESPİTİ: Bu bölümde yapacağımız faaliyetin 

neleri amaçladığını anlatmalıyız. 

2.6 HEDEF KİTLELERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ: Derslerde gördüğümüz gibi yapacağımız halkla 

ilişkiler faaliyetinin hangi hedef kitleleri kapsadığı bu başlıkta sunmalıyız. 

2.7 HEDEF KİTLEYE YÖNELİK MESAJLARIN BELİRLENMESİ: Hedef kitlelerimize ayrı ayrı hangi mesajları 

vereceğimiz bu bölümde aktarılmalı. 

2.8 İLETİŞİM ARAÇLARININ BELİRLENMESİ: Hedef kitlelere hangi iletişim araçları ile ulaşacağımızı burada 

belirtmeliyiz. Gazete, radyo, tv, internet vb araçlardan hangisi veya hangilerinin kullanılacağını burada 

anlatmalıyız. Seçmiş olduğunuz iletişim araçlarını tercih etme sebeplerinizi anlatmayı unutmayınız.  

2.9. KAMPANYA SÜRECİNİN BELİRLENMESİ: Faaliyetimiz nasıl bir takvimde işleyecekse bunu anlatmalıyız. 

Bütçe ve Değerlendirme: Arkadaşlar ödevimizde bütçe ve değerlendirme bölümlerini ödev kapsamında 

yapmamıza gerek yok. 

 

 



 Ödevler noktasında olabildiğince cesur ve özgür bir şekilde fikirlerinizi büyük düşünmenizi tavsiye ederim. 

Değerli arkadaşlar ödevlerinizi hazırlarken biçimsel olarak ödevlerinizin puntolarının ( yazı büyüklüklerinin ) aynı 

olmasına özen gösteriniz, çok fazla birbirinden farklı büyüklüklerde yazı karakteri kullanmayınız. Ödevlerinizde 

resim, video, afiş, görsel vb dökümanlar varsa bunları cd ortamına yazdırarak teslim edebilirsiniz. Ödevlerinizde 

belli bir sayfa adedi koymuyorum. Sizler için yukarıda sıraladığım başlıkları taşıyan ödeviniz ne kadar sayfa 

tutacaksa o kadar hazırlamanızı bekliyorum. Sayfa adedinizi sizler belirleyin. 

Ödeviniz konusunda, beni her zaman bulup, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. 

Benim için ödevinizde bulacağınız kampanya fikriniz çok önemli. Bu konuda olabildiğince özgür davranın. Beyin 

fırtınasındaki gibi " Fikirlerinize sınır koymayın, nasıl olsa bütçe sınırlandırmanız yok.” 

Sizlere proje fikirleriniz konusunda çok güveniyorum. Çok güzel fikirler ve ödevler bekliyorum.                       

Şimdiden çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

                                       HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ BİÇİMSEL ÖZELLİKLER                              

Değerli öğrenciler ödevlerinizi kesinlikle bilgisayar ortamında hazırlamanız gerekmektedir.                                        

El yazması şeklindeki ödevler kabul edilmeyecektir.  

Ödevlerinizi “Word dokümanı” halinde hazırlamanızı istiyorum. Kesinlikle Powerpoint sunumu şeklinde ödev 

hazırlamayınız.  

Ödevlerinizde “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğünde, satır aralıkları  1,5 satır 

olacak şekilde ve de metinleri “ iki yana yaslı” şekilde hazırlamanız gerekmektedir.  

Değerli arkadaşlar ödevlerinizi hazırlarken biçimsel olarak ödevlerinizin puntolarının (yazı büyüklüklerinin ) aynı 

olmasına özen gösteriniz, 12 puntodan büyük ve birbirinden farklı büyüklüklerde yazı karakteri kullanmayınız. 

Sadece başlıkları farklı puntolarla ve metinleri farklı puntolarla yazabilirsiniz.  

Ödevlerinizde resim, video, afiş, görsel vb dökümanlar varsa bunları cd ortamına yazdırarak teslim edebilirsiniz. 

Ödevlerinizde belli bir sayfa sınırı veya adedi koymuyorum. Sizler için yukarıda sıraladığım başlıkları taşıyan ve 

hazırlamak için yaklaşık 10 hafta ( yani 2,5 ay ) sürenizin olduğu bir ödev sizce ne kadar sayfa tutacaksa o kadar 

hazırlamanızı bekliyorum. Sayfa adedinizi sizler belirleyin. Benim için sayfa adedinden daha önemli olan içerik 

olarak hazırlamış olduklarınız. Ödevlerinizde kemiyetten ( nicelik) daha çok keyfiyet ( nitelik) arıyor olacağım.  

Ödevlerinizi bir cd ye yazdırıp teslim etmelisiniz. Cd’ye yazdırma işleminden sonra mutlaka dokümanınızın cd 

ortamına yazılıp yazılmadığını kontrol edin.   

Çalışmanızın birinci bölümünde araştırmacı kabiliyet ve yönünüzü, ikinci bölümünde ise üretkenlik ve yenilikçilik 

hususundaki yeteneklerinizi göstermenizi bekliyorum.  

Çalışmalarınızın özgün size ait olması benim için çok önemli. Yapmayacağınıza inanmama rağmen küçük bir 

hatırlatmada bulunmak isterim. Ödevlerinizi internete girip belli sitelerden kes kopyala yapıştır şeklinde 

yapmayınız. Bu durum size yakıştırmadığım bir hadisedir. 

ÖDEVLERİNİZİN  EN SON TESLİM TARİHİ FİNAL SINAVLARINIZIN BAŞLAMASINDAN ÖNCEKİ CUMA 

GÜNÜ’DÜR. YANİ OKULUN SON DERS GÜNÜDÜR.  

Zamanında teslim edilmeyen ödevler maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır.        

 

Ödevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.                                       Öğr. Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR 


