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Kuruluş: Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2007-2008 eğitim öğretim 

yılında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü altında, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ismiyle 

açılmıştır. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Pazarlama ve Reklamcılık bölümü altında Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak değiştirilmiştir. 

 

Amaç: Bölümün amacı, disiplinler arası pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında 

bilgi birikimini zenginleştirmek ve eğitim vermektir. Program, halkla ilişkiler ve tanıtım 

alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal 

iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve 

uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına 

uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik 

düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir. 

 

Vizyon: Bölümün vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı ve 

sürdürülebilir bir bölüm olmaktır. Araştırma ve uygulama etkinliğimizi arttırarak Türkiye’nin 

sayılı meslek yüksekokulları arasında yer almak vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır.  

 

Misyon: Bölümün misyonu: kurumsal değerlerimizi sahiplenen, etik değerleri önemseyen, 

çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel, sanatsal ve kültürel 

formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, kamu veya özel sektörde başarıyla görev 

yapabilecek bireyler yetiştirmek.  

 

Program Dili: Öğretim dili Türkçe’dir. 

 

Kazanılan Derece: Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans derecesi. 

 



Derecenin Düzeyi: Ön Lisans 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik 

ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve 

sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine 

başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve 

özel olarak değerlendirilir. 

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: 

Yatay geçiş yapan öğrencilere üniversitelerinde görmüş oldukları kredi ve içerik yönünden 

aynı olan derslerden muafiyet verilir. 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 120 AKTS’yi tamamlayıp mezun olmak için, 4.00 

üzerinde en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve 3. veya 4. yarıyılda 14 hafta staj 

yapmaları gerekmektedir. 

 

Program Profili: Günümüzde kurumlar ürettiği ürün ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, 

pazardaki paylarını yükseltmek amacıyla çağdaş iletişim tekniklerine ve bu teknikleri kullanıp 

sürdürebilecek kaliteli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bu 

ihtiyaçlara yanıt verebilecek, bilimsel bilgiye dayalı, nitelikli mesleki bilgi ile donanımlı, 

mesleki etik duygusuna sahip, değişimleri ve gelişmeleri takip eden kaliteli gençleri 

yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim profili sunmaktadır. 

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Bölüm mezunları özellikle, özel kuruluşlarda 

ve kamu kurumlarında halkla ilişkiler elemanı olarak çalışabilmektedir. Bu bölüm mezunları 

için sektör sınırlaması bulunmamaktadır. Bütün sektörlerde halkla ilişkiler birimi mevcuttur. 

Verilen eğitim, bütün sektörü kapsamaktadır. 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Bölümü başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz 

ÖSYM tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık 

fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz açık 

öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans 

mezunu öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda seçebilecekleri lisans bölümleri: 



 Halkla İlişkiler 

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

 İletişim 

 İletişim Bilimleri 

 İletişim Sanatları 

 İletişim Tasarımı 

 İletişim ve Tasarım 

 Reklam Tasarımı ve İletişim 

 Reklamcılık 

 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Giresun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Güz 

dönemi ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde vize, final ve bütünleme 

sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerin vize sınav notlarının % 40’ı final sınav notlarının % 

60’ı hesaplanarak geçme notu belirlenmektedir. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve 

bütünleme sınav notlarının 50’nin altında olmaması gerekmektedir.  

 

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 

4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilerimiz 14 hafta stajlarını 

da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ): Tam zamanlı 

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü):  

Giresun üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Debboy Mevkii-GİRESUN 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı  

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN 

Bölüm Başkanı  

hatice.dogan@giresun.edu.tr 

 

Bölüm Olanakları: Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 

öğrencilere Halkla İlişkiler alanında nitelikli bir eleman olarak yetişebilmeleri ve bu alana 

dair gerek teorik gerekse pratik tüm bilgileri edinebilmeleri için gereken eğitimi sunmaktadır. 

Programda öğrencilerin alanları ile ilgili uygulamalar yapabilecekleri dersler de, teorik bilgi 

elde edebilecekleri dersler de mevcuttur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, öğrencilerin 

medyayı ve tüm kurum ve kuruluşları kapsayan mesleki bilgileri elde etme imkânına sahiptir. 
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