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İşletme Yüksek Lisans ve 

İşletme Doktora 

Programları

14 2 27 14 2

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı: İşletme tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına ve

ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı

uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İşletme tezsiz

yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans program

için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK

tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.

İşletme Doktora Programı: İşletme Doktora programına, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik

öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Yüksek lisans diplomasına sahip olanların, ALES eşit ağırlık

(EA) puan türünden en az 55 standart puana; lisans diplomasıyla başvuranların ise ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 80 puana

sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.Yabancı uyruklu öğrencilerin,

daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                                                       

Doktora programına başvurabilmeleri için YDS ya da buna eş değer sınavlardan en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

İşletme Anabilim Dalı 

Muhasebe ve Denetim 

Yüksek Lisans 

Programları

14 2 27 - -

Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 55

puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri

kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan

şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans

program için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların

YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                          

Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak, gerekli görüldüğü takdirde Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır.
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Anabilim Dalı ve 
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Kontenjan

Başvuruda Aranacak Şartlar

İŞLETME 



İşletme Anabilim Dalı 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Yüksek Lisans 

Programları 

14 2 27 - -

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 55

puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri

kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan

şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans

programına başvurabilmek için adayların isans derecesi almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans program için ALES ve

yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer

kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                          

Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

İşletme Anabilim Dalı 

Muhasebe ve Finansman

Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları 

- - 27 - -

Tezsiz yüksek lisans programı için Lisans derecesi almış olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans program için ALES ve yabancı dil

puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul

edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                          

Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

İşletme Anabilim Dalı 

İşletme İngilizce Yüksek 

Lisans Programları
14 2 27 - -

Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 55

puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır. Üniversitede yapılan

yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ya da buna eş değer sınavlardan en az 65 alanlar bu programlarda yabancı dilden başarılı

sayılırlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini

belgelemeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için adayların lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik

sınavından veya YDS ya da buna eşdeğer sınavlardan en az 65 puan alanlar bu programlarda yabancı dilden başarılı sayılmaktadırlar.

ALES puan şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer

kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.               

Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.                                                                                                                                     

**** Yabancı öğrenciler ve yatay geçiş yapan öğrenciler toplam kontenjana dahildir.

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik Anabilim 

Dalı Uluslararası İşletme 

Yönetimi İngilizce 

Yüksek Lisans 

Programları

14 2 27

Programa başvuracak adayların 4 yıllık lisans diplomasına, ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puana sahip olmaları

gerekmektedir. Adayların YDS-YÖKDİL-Haliç Üniversitesi'nin yapacağı yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından bu sınavlara

eşdeğer bir sınav üzerinden en az 65 puan almaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır Yabancı

uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                          

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ



Uluslararası Ticaret ce 

İşletmecilik Anabilim 

Dalı Uluslararası Ticaret 

ve İşletmecilik Yüksek 

Lisans Programları

14 2 27

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES eşit ağırlık puan türünden en az 55 puanına

sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların

YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı

aranmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       

Tezsiz yüksek lisans programı için Lisans derecesi almış olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans program için ALES ve yabancı dil

puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul

edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                          

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek 

Lisans Programları

14 2 - - -

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans derecesine ve ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puanına sahip olmaları gerekmektedir.Yabancı dil puanı

aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini

belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin  kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.                                                         

Psikoloji Anabilim Dalı/ 

Uygulamalı Psikoloji 

Yüksek Lisans 

Programları

14 2 27 - -

Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik Lisans derecesine ve ALES eşit ağırlık (EA puan

türünden en az 55 puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır.Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce

öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin

kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.

Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans program için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim

gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.

*Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri haricindeki bölümlerden mezun olan öğrenciler bilimsel hazırlık

derslerine tabi tutulacaktır.

Psikoloji Anabilim Dalı/ 

Psikoloji Yüksek Lisans 

Programları

14 2 27 - -

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans derecesine ve ALES eşit ağırlık puan türünden en az 55

puanına sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı aranmamaktadır.               

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programa başvurabilmek için adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans

program için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır.

*Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri haricindeki bölümlerden mezun olan öğrenciler bilimsel hazırlık

derslerine tabi tutulacaktır.

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

PSİKOLOJİ

**** Yabancı öğrenciler ve yatay geçiş yapan öğrenciler toplam kontenjana dahildir.



Grafik Tasarım Anasanat 

Dalı/Grafik Tasarım 

Yüksek Lisans 

Programları

14 2 27 - -

Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans ve Grafik Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için Grafik Tasarım

Bölümü ve alan dışı lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri

kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Alan

dışı gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı zorunludur.

Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı/Türk Dili 

ve Edebiyatı Yüksek 

Lisans Programları

14 2 27 - -

Tezli Yüksek Lisans Alım Koşulları: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği

alanlarında lisans mezunu olmak, veya sosyal bilimler alanında bir lisans derecesi almış olmak gerekir. Akademik Personel ve

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sözel (SÖZ) puan türünden en az 55 almış olmak gerekmektedir.Yabancı uyruklu öğrencilerin

kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır. Başvurularda temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisine sahip olmak ve orta seviyeli Osmanlı

Türkçesi metinleri okuyup anlayabilmek tercih sebebidir. Bu birikime sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık derslerine tabi

tutulacaktır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini

belgelemeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Alım Koşulları: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği

alanlarında lisans mezunu olmak, veya sosyal bilimler alanında bir lisans derecesi almış olmak gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans program

için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK

tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Başvurularda temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisine sahip olmak ve orta 

seviyeli Osmanlı Türkçesi metinleri okuyup anlayabilmek tercih sebebidir. Bu birikime sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık

derslerine tabi tutulacaktır. 

Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalı/Turizm 

İşletmeciliği Yüksek 

Lisans Programları

14 2 27 - -

Tezli Yüksek Lisans Alım Koşulları: Adayların sosyal bilimler alanından lisans derecesine ve ALES eşit ağırlık (EA) puan türünden

en az 55 puanına sahip olmaları gerekmektedir.Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından

eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ALES puan şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Alım Koşulları: Adayların sosyal bilimler alanından lisans derecesine sahip olmaları gerekir.Yabancı uyruklu

öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Tezsiz

Yüksek Lisans program için ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Alan dışı gelecek öğrenciler bilimsel hazırlık alır.

Tiyatro Anasanat 

Dalı/Tiyatro Yüksek 

Lisans Programları

14 2 27 - -

Lisans mezunu olmak gerekmektedir. ALES ve Yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim

gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                                    

TİYATRO

GRAFİK TASARIM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ



Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik Programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans mezunu olması ve YDS veya

YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekir. ALES şartı aranmaz. Yabancı uyruklu

öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir.                                                               

Başvuru sırasında Anasanat Dalına teslim edilmek üzere (varsa) alandaki çalışmalarını içeren dosya ve özgeçmişinin getirilmesi

gereklidir.Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. 

Tekstil ve Moda Tasarımı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için adayların alandan veya alan dışı bir

lisans derecesine sahip olmaları gerekir. ALES ve yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim

gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için,

Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir. 

Alan dışı gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanılır.

Türk Musikisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların Lisans Mezunu olması gerekir. ALES ve

yabancı dil puanı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer

kabul edildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Müzik alanında teorik ya da uygulamalı çalışmalar yapmış olmak gerekir.

Alan dışı gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.                       

Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programına başvurabilmek için adayların Müziğe dayalı bir lisansüstü programından mezun olması

gerekir. YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak gerekir. ALES şartı aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri

gerekmektedir.                                                               

**** Yabancı öğrenciler ve yatay geçiş yapan öğrenciler toplam kontenjana dahildir.

2

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

Tekstil ve Moda 

Tasarımı Anasanat Dalı/

Tekstil ve Moda 

Tasarımı Sanatta Yeterlik 

ve Yüksek Lisans 

Programları

14 2

Türk Musikisi Anasanat 

Dalı/Türk Musikisi 

Sanatta Yeterlik ve 

Yüksek Lisans 

Programları

14 14 2

27 14 2

27


