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T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2018 - 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN ARANACAK KOŞULLAR 

PROGRAMIN ADI 
 
Görsel İletişim Tasarım Yüksek Lisans (Tezli): İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Yeni Medya, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Görsel 
İletişim Tasarım Bölümleri, Grafik, Resim, Endüstri Tasarımı, Sanat ve Tasarım Bölümü Lisans mezunlarının başvuruları 
kabul edilecektir. 
Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 
 
Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 
puan almaları gerekir.(Görsel İletişim Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında ALES puan şartı aranmaz.) 

 

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 
diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya 
da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları gerekir. 
İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) 
ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. 

 

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 
diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. 

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, bilim/mülakat sınavının  %40’ının 
toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı /portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve 
üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara 
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul 
edilirler. 

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz- İngilizce): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından 
alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmaz. İstanbul Gedik 
Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna 
eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.  

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, bilim/mülakat sınavının  %40’ının 
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toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı /portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve 
üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara 
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul 
edilirler. 

 
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli- İngilizce): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış 
lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 
İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) 
ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.  

 

 
İşletme (Doktora): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Lisans ve/veya yüksek lisansını iktisadi ve idari 
bilimler alanları dışındaki bölüm/programlarda tamamlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii olabilirler . 
 
Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış 
olmalıdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en 
az 55 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, 
yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Doktora öğrenciliğine kabul 
sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur. 
 
 
 
İşletme (Doktora-İngilizce): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Lisans ve/veya yüksek lisansını iktisadi ve 
idari bilimler alanları dışındaki bölüm/programlarda tamamlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii olabilirler. 
Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış 
olmalıdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en 
az 60 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, 
yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Doktora öğrenciliğine kabul 
sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur. 
 
 

 

    Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans (Tezli) : Başvuracak öğrencilerin psikoloji lisans derecesine sahip olması gerekir.  

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da 
Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları gerekir.  
İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer ve geçerliliği bulunan sınavlardan 100 tam not üzerinden en 
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az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir.  

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek 
lisans mülakatı ve yazılı sınav sonucunun %30’ unun toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı 
sınav sınav/portföy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans 
giriş başarı notu olarak 65 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, 
başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek 
lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav 
sınav/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik 
tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. 

 
 

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans (Tezsiz) : Başvuracak öğrencilerin psikoloji lisans derecesine sahip olması gerekir.  

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puanı şartı 
aranmamaktadır. 
Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Başarı notu hesaplaması; Lisans başarı notunun % 60’ı, yüksek lisans mülakatı ve 
yazılı sınav sonucunun %40’ının toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav, sınav/portföy 
incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu 
olarak 65 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları 
programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans 
öğrenciliğine kabul edilirler. 

 
 

Maliye Yüksek Lisans (Tezli): Programa Hukuk, İktisadi İdari Bilimler, İktisat, İşletme veya Siyasal Bilimler Fakültesi 
mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 
(Maliye Tezli Yüksek Lisans programında yabancı dil puan şartı bulunmamaktadır.) 

 

Maliye Yüksek Lisans (Tezsiz): Programa Hukuk, İktisadi İdari Bilimler, İktisat, İşletme veya Siyasal Bilimler Fakültesi 
mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. 

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, bilim/mülakat sınavının  %40’ının 
toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı /portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve 
üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara 
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul 
edilirler. 
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 
diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 
 
Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına 
sahip olmaları gerekir.(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında yabancı dil puan şartı 
bulunmamaktadır.) 
 

 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 
diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 
 
Programına Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puan 
şartı aranmaz. 
 
Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, bilim/mülakat sınavının  %40’ının 
toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı /portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve 
üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara 
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul 
edilirler. 

 

 

 

Uluslararası Ticaret (Tezli): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının 
denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından 
(YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 puan almaları gerekir.  

 

 

Uluslararası Ticaret (Tezsiz): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Yurt dışından alınmış lisans 
diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. 

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, bilim/mülakat sınavının  %40’ının 
toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı /portföy incelemesi 
sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve 
üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara 
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul 
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edilirler. 

 

 

Uluslararası Ticaret (Doktora): Her alandan lisans mezunları kabul edilecektir. Lisans ve/veya yüksek lisansını iktisadi 
ve idari bilimler alanları dışındaki bölüm/programlarda tamamlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii olacaklardır. 
Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. 

 
Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak üzere ALES 
puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları 
gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış 
olmalıdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en 
az 55 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, 
yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Doktora öğrenciliğine kabul 
sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur. 
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