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İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
Stratejik düşünen, yenilikçi ve sorgulayıcı iletişimciler yetiştirme misyonuyla  yola 
çıkan Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi; dijital dönüşümün gerekliliklerine 
uygun olarak tasarlanan eğitim-öğretim programıyla öğrencilerini donanımlı iletişim 
uzmanlarına dönüştürerek profesyonel iş yaşamına hazırlamaktadır. 

Fakültemizin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Radyo, Televizyon ve Sinema; 
Yeni Medya ve İletişim bölümlerinde öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra 
ikinci sınıftan itibaren alabilecekleri seçmeli derslerle iletişimde ilgi duydukları ve 
derinleşmek istedikleri alanlara yönelebilmektedirler. Ayrıca Medya Merkezi’nde 
gerçekleştirilen atölye uygulamaları ve çeşitli projelerle teorik bilgilerin pratiğe 
dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Güçlü akademik kadrosu ve sektörel iş birlikleriyle 
bilimsel üretim ve araştırma kültürüne
projeksiyon tutan fakültemiz hem entelektüel
birikimi olan hem de etik değerlere sahip
bireyler yetiştirmektedir.



HALKLA İLİŞKİLER
VE REKLAMCILIK

RADYO, TELEVİZYON 
VE SİNEMA

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü; kurumların iletişim kanallarının yönetilmesinde 
stratejik rol oynayan, markalama, imaj ve itibar yönetimine kadar tüm uzmanlık 
alanlarında iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz bilgi toplumunda faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik varlıklarını 
sürdürebilmeleri için farklı yetkinliklerin bir arada olması gerekmektedir. Bölümümüz 
birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarını bütünleşik 
bir eğitim kapsamında bir araya getirerek yapılan iş birlikleri ve staj eğitimleriyle 
öğrencilerimizin deneyim kazanmasını ve sektöre donanımlı bir şekilde

giriş yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

KARİYER OLANAKLARI
Mezunlarımız; halkla ilişkiler ve reklam ajansları, medya planlama şirketleri, sivil 
toplum kuruluşları, siyasi platformlar gibi stratejik iletişim yönetimine ihtiyaç duyulan 
her alanda istihdam olanağına sahip olabilecek ve akademik kariyerlerine devam 
edebileceklerdir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal 

gelişmelerle radyo, televizyon ve sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilen, eleştirel ve 

sorgulayıcı bir bakış açısıyla özgün düşünceler üretebilen özgüvenli iletişim uzmanları 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz; kamera, mikrofon, yayın mikseri gibi alana özgü araçları yetkin şekilde 

kullanabilen, çeşitli platformlar için içerik üretimi yapabilen, kurgu tekniklerine hakim, 

yaratıcı ve girişimci iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yapılan 

iş birlikleri ve staj eğitimleri ile öğrencilerin deneyim kazanarak sektöre donanımlı bir 

şekilde giriş yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

KARİYER OLANAKLARI 

Mezunlarımız; televizyon, radyo ve sinema kuruluşları, dijital yayın kuruluşları gibi 

çeşitli mecralarda istihdam olanağına sahip olabilecek ve akademik kariyerlerine 

devam edebileceklerdir.



YENİ MEDYA VE İLETİŞİM
Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz, modern iletişim çağının ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, yeni medya araçlarını yetkin şekilde kullanabilen, çevrim içi 
platformlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, eleştirel düşüncenin önemini 
benimseyen, sektörün dinamiğini yakalamış girişimci ve yaratıcı iletişim uzmanları 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren yeni 
medya bölümümüz, sektörel iş birlikleri ve staj eğitimleri ile öğrencilerin yeni medya 
alanında bilgi ve deneyim kazanarak sektöre donanımlı bir şekilde giriş yapmalarını 

sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

KARİYER OLANAKLARI
Mezunlarımız; gazete, radyo ve televizyon kurumlarında, halkla ilişkiler ve reklam 
ajanslarında, dijital medya kuruluşlarında istihdam olanağına sahip olabilecek ve 
akademik kariyerlerine devam edebileceklerdir.



NEDEN FBU
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile
herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde
yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli 
ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu 
ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin
liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde
öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma 
ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek
analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirir.

Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve bütüncül
(çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.
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