
Tezsiz Yüksek 

Lisans Eğitimi 

Size Ne Sağlar?

Başvuru 

Koşulları 

Nelerdir?

Alanında  uzman  öğretim  

kadrosundan  eğitim  alırsınız.  

 

İş  hayatında  avantaj  elde  

edersiniz.  

 

 Ders  saatlerinin  akşamüzeri  

olması  dolayısıyla  iş inizi  

aksatmazsınız.  

 

İş  hayatındaki  i let işim  

beceri lerinizi  gelişt ir irsiniz.  

 

Tezsiz  yüksek  l isanstan  tezl i  

yüksek  l isans  programına  

geçebil irsiniz  

Başvuru  için  4  yıl l ık  herhangi  

bir  l isans  programından  mezun  

olmak  yeterl idir .  

ALES  şartı  aranmamaktadır .  

 Yabancı  Dil  (YDS  veya  

Eşdeğeri)  şartı  aranmamaktadır .  

Lisans  not  ortalaması  100  

üzerinden  en  az  50 ’dir .  

Programa  kabulde,  l isans  

mezuniyet  not  ortalamasının  % 

50 ’si  ve  mülakat  sınavının  % 

50 ’si  esas  alınacaktır .  Programa  

kabul  notu  en  az  65 ’t ir .  

Lisans  eğitimlerini  yurtdışında  

yapmış  olan  adayların  YÖK ’ten  

denklik  belgesi  

almaları  gerekmektedir .  



Halkla İlişkiler 
Programda  eğit im  alan  öğrenci ler in  

rekabetçi  çal ışma  hayat ına  uygun  

halkla  i l işk i ler  becer i ler i  gel işt i rebi lmesi  

hedef lenmektedir .  Bu  nedenle  çözüm  

oryantasyonlu  bakış  açıs ı  kazandırmak  

adına  güçlü  bir  akademik  kadroyla ,  

güçlü  bir  teor ik  ve  prat ik  eğit im  

sağlanmaktadır .

Ücreti Ne Kadar?
Tezsiz  yüksek  l isans  programının  ücret i  

10.500  l i radır .  Al ınan  kredi  başına  350  

l i ra  olarak  ücret lendir i lmektedir .  

Kesin Kayıt Belgeleri
Diploma  veya  geçici  mezuniyet  belgesinin  

noter  ya  da  i lg i l i  yükseköğret im  

kurumundan  onayl ı  suret i  

 

Not  döküm  belgesinin  asl ı  ya  da  noter  ya  

da  i lg i l i  yükseköğret im  kurumundan  onayl ı  

suret i  

 

8  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  

Kişilerarası İletişim
Kiş i lerarası  tezsiz  yüksek  l isans  

programında  eğit im  gören  öğrenci ler in  

kiş i lerarası  i let iş im  sürecinde

karşı laş ı labi lecek  engel ler i  

önleyebi lme  yeteneği  kazandırabi lmek,  

i let iş im  becer i ler in i  gel işt i rebi lmek,  

ikna  ve  retor ik  becer is ine  sahip  

olabi lmeler i  hedef lenmektedir .

Reklamcılık
Reklamcı l ık  tezsiz  yüksek  l isans  

programının  öğrenciye  dönüşen  reklam  

dünyasının  iht iyaçlar ına  cevap  verecek  

teknik  ve  teor ik  becer i ler i  kazandırması  

hedef lenmektedir .  Reklam  dünyasını  

çok  boyut lu  olarak  düşünmek,  yarat ıc ı  

reklam  stratej is i  gel işt i rmek  ve  bunlar ın  

efekt i f  olarak  uygulanmasını  sağlayacak  

gerekl i  bi lgi  altyapıs ının  oluşturulmasını  

sağlamayı  amaçlamaktadır .

iletişim
Daha  detayl ı  bi lgi  alabi lmek  iç in  

İs tanbul  Ünivers i tesi ,  Sosyal  

Bi l imler  Enst i tüsü  i le  i let iş ime  

geçmeniz  mümkün.  

0 (212) 440 20 00 

sbe@istanbul.edu.tr

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı 
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