
6. Bilimsel Hazırlık ücretleri kayıt aşamasında ve program ücretine ek olarak ödenir. Bilimsel hazırlık ücreti, Anabilim Dalı Başkanlğının uygun gördüğü ders sayısının toplam kredisi üzerinden hesaplanır. Kredi ücreti 2022-2023 Bahar yarıyılı için 

1.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

7. Belirtilen ücret, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kayıt olanlar için geçerli olup, uluslararası öğrencilerin Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ofis birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

5. Derslerin en az %70'ı yüz yüze kampüs ortamında işlenmektedir. Dersler hafta içi en fazla iki gün, 18:30 ve 20:30 seanslarında yapılmaktadır. Online dersler sanal kampüs üzerinden işlenmekte ve daha sonra izlenmek üzere kayıt edilmektedir. 

6. Uzaktan eğitim programları dahil olmak üzere tüm programların vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları yüz yüze ve kampüs ortamında yapılacaktır. Final sınavları en fazla iki güne denk gelecek şekilde planlanmaktadır. Vize sınavları ise 

dersin niteliğine göre öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir. 

DERSLER VE SINAVLAR

1. Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde % 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. 

Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

2. Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.  Bir dersin başarı 

notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %60 olarak alınır.

3. Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en 

çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.

4. Dersler program içi, program dışı ve ortak enstitü dersleri olmak üzere üç gruba ayrılır. Öğrenciler her dönem program dışı veya ortak derslerden en fazla bir tane alabilir. 

1- Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans 

programları için üç, tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bütünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsamaktadır.

2. Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. 

3. Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

4. Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin öğrenim ücreti iade edilmez.

5. Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi sonuna kadar olan süre içinde kaydını sildiren öğrencilerden %5 kesinti yapılır. Bu süreden sonra kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-

öğretim aldığı yarıyıllara ait ücret iade edilmez.

8. Nişantaşı Üniversitesi mensup ve mezunları, Protokol imzalanan kurum çalışanları, ALES, Yabancı Dil Puanı veya GANO'su 70 ve üzeri olan adaylar, Şehit ve Gazi çocukları, kamu personelleri ve sağlık çalışanlarına ek burs verilmektedir. İlgili 

oranlar ve burs talebi için lee@nisantasi.edu.tr adresine burs talebi ve belgesinin iletilmesi gerekmektedir. 

5. Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

6. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

7. Dersler ve sınavlar haftada iki gün; 18:00-20:30 ve 20:30-22:45 seanslarına planlanmaktadır. 

ÜCRETLER VE BURSLAR

GENEL BİLGİLER

1. Başvurular online olarak adayogrenci.nisantasi.edu.tr sisteminden alınacaktır. Başvuruda sorun yaşayan adaylar lee@nisantasi.edu.tr ile iletişime geçmelidir. 

2. Başvuru sonuçları adaylara mail ve telefon yoluyla bildirilecektir. Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti yoluyla yaptırabilir.

3. Bilimsel hazırlık gerektiren programlarda hazırlık süresi bir yarıyıl ve en az üç derstir. Mezun olunan lisans programında benzer dersler alınmışsa bilimsel hazırlıktan muaf olunur. 
4. Tezsiz yüksek lisans programının eğitim süresi en az 2, en çok 3 yarıyıl; Tezli yüksek lisans programının eğitim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Doktora programının eğitim süresi en az 8, en fazla 12 yarıyıldır. Azami 

sürede başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1- ALES sınavından (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 almış olmak.

2-YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olmak. YDS veya YÖKDİL belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili 

bir puan ile başvuracak adayların ÖSYM sayfasında yer alan eşdeğerliklere bakarak puanlarını sisteme yazmaları gerekmektedir. Eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuçları, sınavın yapan kurum (TOEFL, PTE vb) tarafından 

Enstitümüze iletilmelidir. YÖKDİL, YDS, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir. 
3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak).

4- Başvurular online olarak adayogrenci.nisantasi.edu.tr sisteminden alınacaktır. Başvurular ücretsiz olup birden fazla programa başvuru yapılabilir.

5- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekir. E-devletten alınan Askerlik Durum Belgesinde başvuru tarihini geçmeyecek şekilde "askerlik yönünden sakıncası yoktur" ibaresinin yer alması gerekmektedir. 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI (2022-2023 BAHAR)

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Doktora ve Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır. Başvuru koşulları, genel ve özel şartlar aşağıdaki gibidir. 



4. Kesin kayıt işlemleri ve detaylı bilgi için lee@nisantasi.edu.tr adresinden iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

İLETİŞİM

1. E-POSTA: lee@nisantasi.edu.tr

2. TELEFON: 0212 210 10 10   -  WHATSAPP İLETİŞİM HATTI: 05312986252

3. ADRES: Maslak Mahalesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL  - Bina Kodu : 34481742

BAŞVURU TAKVİMİ

1. 2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci başvuruları 28 Kasım 2022 tarihinde başlayacak olup 10 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru süreci programların boş kalan kontenjanlarına göre yeniden başvuruya açılacaktır. Her başvuru 

döneminin başında başvuru yapılacak programların boş kontenjanlarına yer verilecektir.  Başvuru, değerlendirme ve kayıt süreci üç dönem olarak planlanmıştır.

I.Başvuru Dönemi: 28 Kasım 2022 Pazartesi – 30 Aralık 2022 Cuma

II.Başvuru Dönemi:  2 Ocak 2023 Pazartesi – 3 Şubat 2023 Cuma

III.Başvuru Dönemi: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10 Mart 2023 Cuma

Başvuru ve değerlendirme süreci Anabilim Dalı Başkanlığı kararına bağlı olarak mülakat, bilim sınavı veya ALES ve Not Ortalaması esas alınarak yapılmaktadır. Her program için belirlenen özel şartları dikkatle inceleyiniz. 

2. İlgili Anabilim dalı onayı ile başvurusu kabul edilen öğrencinin en geç 5 iş günü içinde kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. 

3. Kontenjanı dolmayan programlar ve yedek aday başvuruları için ikinci başvuru dönemi 2 Ocak 2023 Pazartesi – 3 Şubat 2023 Cuma; son başvuru dönemi ise 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10 Mart 2023 Cuma tarihlerinde olacaktır. Kayıt hakkı 

kazanıp mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adayların, başvurdukları ilgili programda kontenjan durmunun uygun olması durumunda mazeretli olarak kayıtları alınabilir. 

BİLİM SINAVI VE MÜLAKATLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Bilim sınavı ve mülakatlar Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech kampüsünde yüz yüze yapılmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görmesi halinde mülakatlar Online yapılabilir. 

2. Bilim sınavı ve mülakatlar Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen gün ve saatte yapılmaktadır. Bilim sınavı duyuruları lee.nisantasi.edu.tr web sitesi üzerinden yapılmaktadır. 

3. Başarı puanının hesaplanmasında ALES Puanının %50'si, Lisans ortalamasının %20'si ve Bilim sınavı veya mülakatta alınan puanın %30'u alınarak toplam başarı puanı oluşturulur. 

Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Doktora Başvurularında) e-devlet veya Noter Onaylı Fotokopi
Yüksek Lisans Transkript Belgesi(Doktora Başvurularında) e-devlet veya mezun olunan üniversiteden onaylı
Yabancı Dil Puan Belgesi(Doktora Başvurularında) ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

Kurum Kimliği veya Belgesi Kurumsal Protokol kaps. kaydolanlar için
Mali Onay Makbuzu ve Dekont Mali İşler Biriminden Alınacaktır.
ALES Puan Belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvurularında) ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

Nüfus Kayıt Örneği e-devlet veya Nüfus Müdürlükleri
3 Adet Fotoğraf Online başvurularda JPEG formatında
Askerlik Durum Belgesi e-Devlet veya Askerlik Şubeleri

Lisans Transkript Belgesi e-devlet veya mezun olunan üniversiteden onaylı
İkametgâh e-devlet veya Nüfus Müdürlükleri
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Fotokopi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin 
Lisans Mezuniyet Belgesi e-devlet veya Noter Onaylı Fotokopi



%30 BURS İMKANI %40 BURS İMKANI
KAMU PERSONELİ; SAĞLIK PERSONELİ 

(KAMU-ÖZEL); ENGELLİ; MESLEKİ 

TECRÜBESİ 5 YIL VE ÜZERİ; ALES PUANI, 

YABANCI DİL PUANI VE GANO 70 VE ÜZERİ 

PUANA SAHİP ADAYLAR BELGELENDİRMEK 

KAYDIYLA %30 BURS İMKANINDAN 

FAYDALANABİLİR.  

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MENSUP VE 

MEZUNLARI; PROTOKOL İMZALANAN 

KURUM ÇALIŞANLARI VE BİRİNCİ 

DERECEDEN YAKINLARI; ŞEHİT VE GAZİ 

ÇOCUKLARI %40 BURS İMKANINDAN 

FAYDALANABİLİR. 

İŞLETME YÖNETİMİ 

(Doktora)
15 ₺100.000 ₺70.000 ₺60.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

EN AZ 55
Bilim Sınavı ile 

öğrenci kabul 

edilmektedir. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Tezli yüksek lisans  veya (2013 yılı öncesi tezsiz yüksek lisans) 

mezunu olmak. Lisans veya Yüksek Lisans programlarından en 

az birini İşletme veya İktisadi-İdari Bilimler alanından 

tamamlamış olmak. Bu alanlardan herhangi birinden mezun 

olmayan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL'den en az 55 

puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil 

sınavından 55 ve üstü eşdeğer puan almış olmak.

SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 

İNGİLİZCE (Doktora)

15 ₺80.000 ₺56.000 ₺48.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

EN AZ 70
Bilim Sınavı ile 

öğrenci kabul 

edilmektedir. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Tezli yüksek lisans  veya (2013 yılı öncesi tezsiz yüksek lisans) 

mezunu olmak. Lisans veya Yüksek Lisans programlarından en 

az birini İktisadi-İdari Bilimler alanından tamamlamış olmak. Bu 

alanlardan herhangi birinden mezun olmayan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır.

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL'den en az 55 

puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil 

sınavından 55 ve üstü eşdeğer puan almış olmak.

%30 BURS İMKANI %40 BURS İMKANI

KAMU PERSONELİ; SAĞLIK PERSONELİ 

(KAMU-ÖZEL); ENGELLİ; MESLEKİ 

TECRÜBESİ 5 YIL VE ÜZERİ; ALES PUANI, 

YABANCI DİL PUANI VE GANO 70 VE ÜZERİ 

PUANA SAHİP ADAYLAR BELGELENDİRMEK 

KAYDIYLA %30 BURS İMKANINDAN 

FAYDALANABİLİR.  

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MENSUP VE 

MEZUNLARI; PROTOKOL İMZALANAN 

KURUM ÇALIŞANLARI VE BİRİNCİ 

DERECEDEN YAKINLARI; ŞEHİT VE GAZİ 

ÇOCUKLARI %40 BURS İMKANINDAN 

FAYDALANABİLİR. 

BESLENME VE DİYETETİK 

(TEZLİ)
15 ₺60.000 ₺42.000 ₺36.000

SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu veya Tıp Fakültesine 

bağlı bir Lisans bölümünden mezun olmak. Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır. 

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

BESLENME VE DİYETETİK 

(TEZSİZ)
30 ₺45.000 ₺31.500 ₺27.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu veya Tıp Fakültesine 

bağlı bir Lisans bölümünden mezun olmak. Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır. 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI (2022-2023 BAHAR)

PROGRAM KONTENJAN
EĞİTİM 

ÜCRETİ

ALES 

PUAN 

TÜRÜ

YABANCI 

DİL PUAN 

TÜRÜ

BİLİMSEL 

HAZIRLIK       
(Alan dışı 

başvurularda)

PROGRAM ÖZEL KOŞULLARI
BİLİM SINAVI - 

MÜLAKAT

2022-2023 BAHAR YARIYILINDA BAŞVURUYA AÇILAN PROGRAMLAR, KOŞUL VE KONTENJANLAR

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI (2022-2023 BAHAR)

PROGRAM
TOPLAM 

KONTENJAN 

EĞİTİM 

ÜCRETİ

ALES PUAN 

TÜRÜ

YABANCI 

DİL PUAN 

TÜRÜ

BİLİMSEL 

HAZIRLIK      
(Alan dışı 

başvurularda)

PROGRAM ÖZEL KOŞULLARI
BİLİM SINAVI - 

MÜLAKAT



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

(TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mühendislik bölümlerinden veya Matematik ve Fizik gibi 

matematik içeren temel bilim dallarından lisans derecesine 

sahip olmak. Bu bölümlerin dışında başka bir lisans bölümden 

mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.  

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

(TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mühendislik bölümlerinden veya Matematik ve Fizik gibi 

matematik içeren temel bilim dallarından lisans derecesine 

sahip olmak. Bu bölümlerin dışında başka bir lisans bölümden 

mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.  

BİYOTEKNOLOJİ (TEZLİ) 15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu, Tıp Fakültesi veya 

Teknoloji ile ilgili fakültelere bağlı bir Lisans programından 

mezun olmak. Bu bölümlerin dışında başka bir lisans bölümden 

mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.  

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE 

YÖNETİMİ (TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mühendislik bölümlerinden veya Matematik, Fizik ve 

İstatistik gibi matematik içeren temel bilim dallarından lisans 

derecesine sahip olmak. Bu bölümlerin dışında başka bir lisans 

bölümden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.  

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE 

YÖNETİMİ (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mühendislik bölümlerinden veya Matematik, Fizik ve 

İstatistik gibi matematik içeren temel bilim dallarından lisans 

derecesine sahip olmak. Bu bölümlerin dışında başka bir lisans 

bölümden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır. 

FİNANS ve BANKACILIK 

(TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

FİNANS ve BANKACILIK 

(TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

FİNANS ve BANKACILIK 

(UZAKTAN EĞİTİM)(TEZSİZ) 
50 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

GASTRONOMİ VE MUTFAK 

SANATLARI (TEZLİ)
15 ₺60.000 ₺42.000 ₺36.000

SÖZEL (EN 

AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm veya Gıda 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır. 

2. ALES SÖZEL Puan türünden en az 55 puan almış olmak

GASTRONOMİ VE MUTFAK 

SANATLARI (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm veya Gıda 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır. 

HAREKET VE ANTREMAN 

BİLİMLERİ (TEZLİ)
15 ₺60.000 ₺42.000 ₺36.000

SÖZEL (EN 

AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

/ Yüksekokulu bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 

lisans programından mezun olmak.

2. ALES SÖZEL Puan türünden en az 55 puan almış olmak

HAREKET VE ANTREMAN 

BİLİMLERİ (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

/ Yüksekokulu bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 

lisans programından mezun olmak.



İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ (TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

(TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri 

öncelikli olmak üzere herhangi bir Mühendislik lisans 

programından mezun olmak. Bu alanlardan herhangi birinden 

mezun olmayan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

(TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri 

öncelikli olmak üzere herhangi bir Mühendislik lisans 

programından mezun olmak.  Bu alanlardan herhangi birinden 

mezun olmayan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.

İŞLETME YÖNETİMİ (TEZLİ) 15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

İŞLETME YÖNETİMİ 

(TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

İŞLETME YÖNETİMİ 

(İNGİLİZCE) (TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

EN AZ 70
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL'den en az 70 

puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil 

sınavından 70 ve üstü eşdeğer puan almış olmak (son 5 yıl 

içinde alınan puanlar geçerlidir). 

İŞLETME YÖNETİMİ 

(İNGİLİZCE) (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) EN AZ 70

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL'den en az 70 

puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil 

sınavından 70 ve üstü eşdeğer puan almış olmak (son 5 yıl 

içinde alınan puanlar geçerlidir). 

İŞLETME YÖNETİMİ 

(UZAKTAN EĞİTİM) (TEZSİZ)
50 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

KAYROPRAKTİK (TEZLİ) 15 ₺70.000
SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı ile 

öğrenci kabul 

edilmektedir. 

Alan dışı başvuru 

alınmamaktadır. 

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri öncelikli olmak 

üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu veya Tıp 

Fakültesine bağlı bir Lisans bölümünden mezun olmak. 

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) 15 ₺198.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı ile 

öğrenci kabul 

edilmektedir. 

Alan dışı başvuru 

alınmamaktadır. 

1. Psikoloji lisans mezunu olmak (Alan dışı başvurular kabul 

edilmemektedir). 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. ALES (%50) ve GANO (%50) alınarak yapılan sıralamada 

kontenjanın üç katı kadar aday bilim sınavına çağırılır. Klinik 

psikoloji bilim sınavından 60 altı alan öğrenciler başarısız 

sayılır. 

4. Başvuru için özgeçmiş ve niyet mektubu teslim edilmelidir. 

Nişantaşı Üniversitesi mensup ve mezunlarına ve Sağlık 

Çalışanlarına %10 burs imkanı tanımlanır. 

Nişantaşı Üniversitesi mensup ve mezunlarına %10 burs 

imkanı tanımlanır. 



KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZSİZ) 30 ₺180.000 (-) (-)
Bilim Sınavı ile 

öğrenci kabul 

edilmektedir. 

Alan dışı başvuru 

alınmamaktadır. 

1. Psikoloji lisans mezunu olmak (Alan dışı başvurular kabul 

edilmemektedir). 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. ALES (%50) ve GANO (%50) alınarak yapılan sıralamada 

kontenjanın üç katı kadar aday bilim sınavına çağırılır. Klinik 

psikoloji bilim sınavından 60 altı alan öğrenciler başarısız 

sayılır. 

4. Başvuru için özgeçmiş ve niyet mektubu teslim edilmelidir. 

MİMARİ TASARIM (TEZLİ) 15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Mülakat ile öğrenci 

kabul edilmektedir. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mimarlık bölümü mezunu olmak. Bu alandan mezun 

olmayan öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.

2. Niyet Mektubu, Portfolyo ve Referans sunmak

3. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

MİMARİ TASARIM (TEZSİZ) 30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj 

Mimarlığı ve İnşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.  

Bu alanlardan herhangi birinden mezun olmayan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır.

MUHASEBE ve DENETİM 

(TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

MUHASEBE ve DENETİM 

(TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

MUHASEBE ve DENETİM 

UZAKTAN (TEZSİZ)
50 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ 

(TEZLİ)
15 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

VEYA 

SAYISAL 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Mühendislik bölümlerinin birinden lisans mezunu veya 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İşletme, 

İktisat, İstatistik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Matematik 

bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. ALES Eşit Ağırlık veya Sayısal Puan türünden en az 55 puan 

almış olmak

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ 

(TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Mühendislik Fakültesi ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi 

mezunları öncelikli olmak üzere herhangi bir lisans 

programından mezun olmak. 

MÜZİK VE SAHNE 

SANATLARI (TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)

Mülakat 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda ek 

sanat dersleri 

alınır. 

1. Sanat ve Tasarım Fakülteleri veya  Konservatuar 

programlarından birinden lisans mezunu olmak. 

2. İlgi alanını gösterir çalışmalar, portfolyo, sunum veya 

performansların başvuru sırasında teslimi beklenir. 

MÜZİK VE SAHNE 

SANATLARI (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Mülakat 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda ek 

sanat dersleri 

alınır. 

1. Sanat ve Tasarım Fakülteleri veya  Konservatuar 

programlarından birinden lisans mezunu olmak. 

2. İlgi alanını gösterir çalışmalar, portfolyo, sunum veya 

performansların başvuru sırasında teslimi beklenir. 

PSİKOLOJİ (TEZLİ) 15 ₺100.000 ₺70.000 ₺60.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Psikoloji lisans mezunu olmak. Tıp fakültesi, Sosyoloji, Sosyal 

Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Felsefe programı mezunları bilimsel 

hazırlık almak koşuluyla programa kayıt olabilir. Alan dışı 

başvurularda tamamladıkları lisans programında en az 9 kredi 

psikoloji dersi almış olan adaylar, bilimsel hazırlık okumaksızın 

programa kayıt olabilir. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3. Başvuru için özgeçmiş ve niyet mektubu teslim edilmelidir. 

Nişantaşı Üniversitesi mensup ve mezunlarına %10 burs 

imkanı tanımlanır. 



RADYO TELEVİZYON VE 

SİNEMA (TEZLİ)
15 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000

SÖZEL (EN 

AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

1.  İletişim Fakültesi bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi 

bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

RADYO TELEVİZYON VE 

SİNEMA (TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  İletişim Fakültesi bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi 

bir lisans programından mezun olmak. 

REKLAMCILIK VE MARKA 

İLETİŞİMİ (TEZLİ) - PİO
15

EŞİT 

AĞIRLIK 

VEYA SÖZEL 

(EN AZ 55)

(-)
Mülakat ile öğrenci 

kabul edilmektedir. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  Pazarlama, Reklamcılık, Tasarım, İletişim ve Yönetim 

bilimleri alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir lisans 

programından mezun olmak.  2. Sözlü bilim sınavı 

yapılmaktadır. 

3. ALES Eşit Ağırlık veya Sözel Puan türünden en az 55 puan 

almış olmak.

REKLAMCILIK VE MARKA 

İLETİŞİMİ (TEZSİZ) - PİO
30 (-) (-)

Mülakat ile öğrenci 

kabul edilmektedir. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  Pazarlama, Reklamcılık, Tasarım, İletişim ve Yönetim 

bilimleri alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir lisans 

programından mezun olmak. 2. Sözlü bilim sınavı  

yapılmaktadır. 

REKLAMCILIK VE MARKA 

İLETİŞİMİ (TEZSİZ) 

UZAKTAN - PİO

50 (-) (-)
Mülakat ile öğrenci 

kabul edilmektedir. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  Pazarlama, Reklamcılık, Tasarım, İletişim ve Yönetim 

bilimleri alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir lisans 

programından mezun olmak. 2. Sözlü bilim sınavı  

yapılmaktadır. 

SAĞLIK YÖNETİMİ (TEZLİ) 15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu veya 

İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi mezunları öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

SAĞLIK YÖNETİMİ (TEZSİZ) 30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu veya 

İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi mezunları öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER  

(TEZLİ)

15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi mezunları öncelikli olmak 

üzere herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

SİYASET BİLİMİ 

VEULUSLARARASI İLİŞKİLER 

(TEZSİZ)

30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi mezunları öncelikli olmak 

üzere herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

SİYASET BİLİMİ 

VEULUSLARARASI İLİŞKİLER 

(TEZSİZ) UZAKTAN

50 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi mezunları öncelikli olmak 

üzere herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (TEZLİ) 15 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

/ Yüksekokulu bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 

lisans programından mezun olmak.

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

(TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

/ Yüksekokulu bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 

lisans programından mezun olmak.

TEKSTİL VE MODA 

TASARIMI (TEZLİ)
15 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Tasarım ile ilgili 

programlarından birinden mezun olmak.  Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır.

Duyurusu yapılacaktır. 

Duyurusu yapılacaktır. 

Duyurusu yapılacaktır. 



TEKSTİL VE MODA 

TASARIMI (TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Tasarım ile ilgili 

programlarından birinden mezun olmak.  Bu bölümlerin 

dışında başka bir lisans bölümden mezun olan öğrencilere 

bilimsel hazırlık uygulanır.

ULUSLARARASI FİNANSAL 

RAPORLAMA VE DENETİM 

(TEZSİZ)

30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK (TEZLİ)
15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000

EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK (TEZSİZ)
30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK (UZAKTAN 

EĞİTİM) (TEZSİZ)

50 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK (TEZLİ) 

İNGİLİZCE 

15 ₺50.000 ₺35.000 ₺30.000
EŞİT 

AĞIRLIK 

(EN AZ 55)

(-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2. ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almış olmak

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK (TEZSİZ) 

İNGİLİZCE 

30 ₺40.000 ₺28.000 ₺24.000 (-) (-)
Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

ULUSLARARASI TİCARET VE 

FİNANSMAN (TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1. İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öncelikli olmak üzere 

herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

YAPAY ZEKA 

MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ)
15 ₺60.000 ₺42.000 ₺36.000

SAYISAL 

(EN AZ 55)
(-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak.  

2. Yapay Zekaya dair bir proje çalışması yapmış olmak, bir 

projeye dahil olmak veya bir proje hazırlığında olduğunu 

gösteren belgelere sahip olmak. 

2. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak

YAPAY ZEKA 

MÜHENDİSLİĞİ (TEZSİZ)
30 ₺45.000 ₺31.500 ₺27.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Alan dışı 

başvurularda 

bilimsel hazırlık 

uygulanır. 

1. Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. 

YENİ MEDYA VE 

GAZETECİLİK (TEZSİZ)
30 ₺30.000 ₺21.000 ₺18.000 (-) (-)

Bilim Sınavı 

Uygulanmaz. 

Bilimsel hazırlık 

uygulanmaz.

1.  İletişim Fakültesi bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi 

bir lisans programından mezun olmak. 


