
Neden Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım Doktorası
Başvuru 

Koşulları 

Nelerdir?Programımızın misyonu; halkla 

ilişkiler ve reklamcılık alanında 

çağın sunduğu bilgilerle 

donanmış, öncü ve fark 

oluşturabilecek bireyler 

yetiştirmektir. Doktora 

programımız; dünyada halkla 

ilişkiler ve reklam alanındaki 

tüm gelişmeleri çok yakından 

takip ederek öğrencilerine 

aktarmayı, böylece çağa

hazırlıklı, yenilikçi, değişim 

süreçlerini doğru analiz 

edebilen ve dönüşümlere 

kolaylıkla ayak uydurabilen 

bireyler yetiştirmeyi kendisine 

misyon edinmiştir.  

Başvuru  için  l isans  ve  yüksek  

l isans  programından  mezun  

olmak  gereklidir .  ALES  puan  

koşulu  en  az  65  puandır .  55  puan  

yabancı  Dil  (YDS  veya  Eşdeğeri)  

şartı  aranmaktadır .  Lisans  not  

ortalaması  100  üzerinden  en  az  60,  

yüksek  l isans  not  ortalaması  100  

üzerinden  en  az  70  

olmalıdır .  Mülakat  yazıl ı  ve  sözlü  

olmak  üzere  iki  aşamadır.  Yazıl ı  

sınav  mülakat  puanının  %60 ' ını  

oluşturmaktadır .  Lisansüstü  

öğrenci  alımlarında,  öğrenciler  

sözlü  sınavına  portfolyo/sunum  

dosyasıyla  gireceklerdir .  

Lisansüstü  öğrenci  alımlarında  

okuma  l istesi  aday  öğrencilerin  

sorumlu  olduğu  kaynaklardır .  

Lisans  eğitimlerini  yurtdışında  

yapmış  olan  adayların  YÖK ’ten  

denklik  belgesi  

almaları  gerekmektedir .  
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Doktora Programı 

 

Halkla ilişkiler ve Tanıtım 

doktora programı öğrenciye 

bağımsız bir şekilde 

araştırma yapabilme, 

bilimsel konuları derin bir 

şekilde inceleyip yorum 

yapabilme ve yeni sonuçlar 

elde edebilmek için 

yöntemler belirleyebilme 

yeteneği kazandırmaktadır. 

Güçlü bir akademik kadroya 

sahip olan bölümümüz, 

doktora programı ile genç 

akademisyenlerin 

yerleşmesine de öncülük 

etmeyi hedeflemektedir.

Doktora  programı  

4  yı l  boyunca  

ücretsizdir .

Kesin Kayıt Belgeleri
Diploma  veya  geçici  mezuniyet  belgesinin  

noter  ya  da  i lg i l i  yükseköğret im  

kurumundan  onayl ı  suret i   

ALES  ve  YDS  Belgesi ,  Yabancı  adaylar  iç in  

Türkçe  yeter l i l ik  belgesi

Not  döküm  belgesinin  asl ı  ya  da  noter  ya  

da  i lg i l i  yükseköğret im  kurumundan  onayl ı  

suret i   

Adl i  sici l  kaydı  belgesi ,  6  adet  fotoğraf

Öğrenim  ücret in in  tümünün  ya  da  i lk  

taksi t in in  yat ı r ı ld ığını  göster i r  banka  

dekontu  

Asker l ik  durum  belgesi  

Nüfus  cüzdanı  fotokopis i  ve  ikametgah  

belgesi  

Yurtdış ı  kontenjanına  başvuran  adaylar  

yurtdıs ında  ikamet  ett ik ler ine  dair  belge  

get i rmel i ler .

iletişim
Daha detaylı bilgi alabilmek için 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ile iletişime 

geçmeniz mümkün. 

0 (212) 440 20 00 

sbe@istanbul.edu.tr

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı 

Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL 
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