YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
* Başvurmak istediğiniz programın üzerine tıklayınız.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
E-İŞLETME (İNGİLİZCE-UZAKTAN) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
E-İŞLETME (UZAKTAN) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENERJİ ETKİN YAPILAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ENERJİ ETKİN YAPILAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FELSEFE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FELSEFİ DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FİLM TASARIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FİLM TASARIMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FİNANS MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İÇ MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İÇ MİMARLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İNSAN HAKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İNSAN HAKLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KLİNİK EMBRİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KLİNİK PSİKOLOJİ BEDEN PSİKOTERAPİSİ SERTİFİKASI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ (UZAKTAN EĞİTİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MATEMATİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MİMARLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PALYATİF BAKIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PALYATİF BAKIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PSİKOLOJİ (OPSİYON: ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PSİKOLOJİ (OPSİYON: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
RESTORASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
RESTORASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SAĞLIK YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SOSYOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Programa başvuracak adayların Hemşirelik Lisans veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans
diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam
Programa Giriş Sınavları
Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Programa başvuracak adayların Hemşirelik Lisans veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans
diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Programa başvuracak adayların Hemşirelik Lisans veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans
diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı









Programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına ve pedagojik formasyona
sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan müdürlerle yardımcıları, şube
müdürleri; resmi ve özel okul öğretmenleri; okul ve eğitim yöneticileri bu programa
başvuruda bulunabilir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Programa başvuracak adayların Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
-ULUSLARARASI BAKALORYA İLERİ LİDERLİK SERTİFİKALIBaşvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı










Programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına ve pedagojik formasyona
sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan müdürlerle yardımcıları, şube
müdürleri; resmi ve özel okul öğretmenleri; okul ve eğitim yöneticileri bu programa
başvuruda bulunabilir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Programa başvuracak adayların Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES
puanı değerlendirmeye dahil edilir.

6

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASI’na başvuracak adaylar için: YÖK tarafından kabul
edilen merkezi sınavların birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puanın muadili bir puan
gereklidir. Söz konusu puana sahip olmayan öğrencilerin Üniversitenin açtığı
sınavdan en az 55 puan almaları gereklidir. Maltepe Üniversitesi tarafından
yapılacak olan Sınava girmek isteyen adayların 25.01.2021 tarihine kadar
form.maltepe.edu.tr/fc?key=Kaz00bybW3AS81BmuDJsplsg== formunu
doldurmaları gerekmektedir.
Üniversitenin İngilizce Sınavı
Tarih: 27. 01.2020
Saat: 10:00
Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 01.02.2021
Saat: 11:30’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
IB Liderlik Sertifikalı Program ayrıntıları için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı





Programa başvuracak adayların, bir lisans diplomasına ve pedagojik formasyona
sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan müdürlerle yardımcıları, şube
müdürleri; resmi ve özel okul öğretmenleri; okul ve eğitim yöneticileri bu programa
başvuruda bulunabilir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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E-İŞLETME (İNGİLİZCE-UZAKTAN) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan
ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puanın
muadili bir puan gereklidir.
Maltepe Üniversitesi tarafından 27.01.2021 Saat:10:00’da yapılacak Yabancı Dil
Sınavına girecek adayların adayların 25.01.2021 tarihine kadar
form.maltepe.edu.tr/fc?key=Kaz00bybW3AS81BmuDJsplsg== formunu
doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

50
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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E-İŞLETME (UZAKTAN) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

50
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmamaktadır.
Tarih: 04.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmamaktadır.
Tarih: 05.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 02.02.2021
Saat: 09:30
Yer: Çevrimiçi
Tarih: 01.02.2021
Saat: 09:30’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 02.02.2021
Saat: 09:30
Yer: Çevrimiçi
Tarih: 01.02.2021
Saat: 09:30’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ENERJİ ETKİN YAPILAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 05.02.2021
Saat: 13:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ENERJİ ETKİN YAPILAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 05.02.2021
Saat: 14:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FELSEFE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FELSEFİ DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 15:00’te başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FİLM TASARIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı






Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
10.06.2020 tarihli Resmi Gazete Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resmi Gazetede
yayımladığı kararı gereği 2020-2021 Güz Dönemi başvurularında ALES şartı
aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FİLM TASARIMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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FİNANS MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Programa başvuracak adayların Hemşirelik Lisans veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans
diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İÇ MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 01.02.2021
Saat: 09:30
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Tarih: 01.02.2021
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İÇ MİMARLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 01.02.2021
Saat: 12:30
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Tarih: 01.02.2021
Saat: 13:30
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı









Bu programa başvuracak adayın, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dil
Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden bir lisans
diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında,
puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı değerlendirmeye dahil edilir.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
YÖK tarafından kabul edilen merkezi sınavların birinden (YDS-YÖKDİL) en az 55 puan ya da
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puanın muadili bir puan
gereklidir. Söz konusu puana sahip olmayan öğrencilerin Üniversitenin açtığı sınavdan en az
55 puan almaları gereklidir.

Üniversitenin İngilizce Sınavı
Burslu
Toplam

Genel Kontenjan
2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları
Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Tarih: 12.08.2020
Saat: 10:00’te başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)

Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İNSAN HAKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI









Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı
Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık ya da Sözel Puan türünden en az 55 (elli
beş) almış olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu

-

Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İNSAN HAKLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2
15
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 05.02.2021
Saat: 11:00’de başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 01.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

33

KLİNİK EMBRİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.01.2021
Saat: 14:00’de başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI









Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı
Bu programa başvuracak adayın, Psikoloji lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

-

Programa Giriş Sınavları
Yazılı Sınav
2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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KLİNİK PSİKOLOJİ BEDEN PSİKOTERAPİSİ SERTİFİKASI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı














Bir psikoloji lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar
yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans
programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine
de sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) başvurulan programın
puan türünden en az 55 standart tam puan almış olmak. ALES 55 standart puanı
Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak
kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları,
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak
hesaplanır.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Sertifikalı programa başvuracak adayların yukarıda belirtilen kurallar dışında önkoşul
olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından
(YDS, e-YDS, YÖKDİL) en az 70 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince
eşdeğerliği kabul edilen TOEFL IBT sınavından en az 84 puan almış olmaları
gerekmektedir.
Merkezi Yabancı Dil puanına sahip olmayan veya puanının süresi geçmiş olan adaylar
Maltepe Üniversitesi tarafından 27.01.2021 Saat: 10:00’da gerçekleştirilecek Yabancı
Dil Sınavına girebilirler. Sınava girmek isteyen adayların 25.01.2021 tarihine kadar
form.maltepe.edu.tr/fc?key=Kaz00bybW3AS81BmuDJsplsg==4 formunu
doldurmaları gerekmektedir.

• Ayrıca öğrencilerin neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir niyet mektubu
ve iki tane referans mektubunu başvuru evrakı arasına eklemeleri gereklidir.
* Niyet mektuplarını başvuru yaptığınız sistemden yükleyebilirsiniz. Eğer sistemde niyet
mektubu yükleme ekranı göremiyorsanız, niyet mektuplarınızı PDF formatında
lisansustu@maltepe.edu.tr adresine mail atınız.
* Referans olacak kişilerin referans mektuplarını https://forms.gle/gRv49M5AE1GcJwvGA
linkinden yüklemeleri gerekmektedir. Sistem gmail uzantılı e-postaları kabul
etmektedir. Eğer bu form üzerinden yüklenme tamamlanmıyorsa, lütfen referans
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mektubunuzu ozdenbademci@maltepe.edu.tr ve melikebestearslan@maltepe.edu.tr
mail adreslerine pdf formatında iletiniz.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2
15
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 02.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Yatay Geçiş

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 01.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ (UZAKTAN EĞİTİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

50
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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MATEMATİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 05.02.2021
Saat: 09:30’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Tarih: 03.02.2021
Saat: 13:00
Yer: Çevrimiçi
Tarih: 04.02.2021
Saat: 13:00’de başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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MİMARLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 04.02.2021
Saat: 15:30’de başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI











Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı
Bu programa başvuracak adayın, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi, Sosyal Hizmetler, Eğitim Fakültelerinin İlköğretime Yönelik Programları
(Sınıf Öğretmenliği, Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Eğitim
Fakültelerinin Güzel Sanatlar Bölümleri, Dil ve Konuşma Terapisi, Felsefe Grubu
Öğretmeni olma hakkını kazanmış Felsefe Mezunları, bölümlerinin en az birinden
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında,
puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı değerlendirmeye dahil edilir.

Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları
Tarih: 02.02.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)

Yazılı Sınav

Sözlü Mülakat

Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az bir yarıyılı
tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci
kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı
hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca
değerlendirilir ve karara bağlanır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı





Bu programa başvuracak adayın, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi, Sosyal Hizmetler, Eğitim Fakültelerinin İlköğretime Yönelik Programları
(Sınıf Öğretmenliği, Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Eğitim
Fakültelerinin Güzel Sanatlar Bölümleri, Dil ve Konuşma Terapisi, Felsefe Grubu
Öğretmeni olma hakkını kazanmış Felsefe Mezunları, bölümlerinin en az birinden
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 13:00’de başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 10:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PALYATİF BAKIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PALYATİF BAKIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 09:00’da başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PSİKOLOJİ (OPSİYON: ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, Psikoloji, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık,
Çocuk Gelişimi bölümlerinin en az birinden lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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PSİKOLOJİ (OPSİYON: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, Psikoloji, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık,
Çocuk Gelişimi bölümlerinin en az birinden lisans diplomasına sahip olması
gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

-

Programa Giriş Sınavları
Yazılı Sınav
2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00’de başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.

55

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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RESTORASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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RESTORASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SAĞLIK YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 14:00’de başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sözel Puan türünden en az 55 (elli beş) almış olması
gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 10:00 başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 03.02.2021
Saat: 10:00’de başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 01.02.2021
Saat: 11:00’de başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır.
Tarih: 02.02.2021
Saat: 11:00’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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SOSYOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat
Bilimsel Hazırlık
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

2020-2021 Bahar Yarıyılında Öğrenci Alımı
Yapmayacaktır
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır
Tarih: 01.02.2021
Saat: 11:00’te başlayacak mülakatlar için her
adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı








Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu programa başvuracak adayın Sayısal Puan türünden en az 55 (elli beş) almış
olması gerekmektedir.
ALES sınavının geçerlilik süresi “5 (beş)” yıldır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans
programlarına başvurularında, puan türü aranmaksızın daha önce aldıkları ALES puanı
değerlendirmeye dahil edilir.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

1
9
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Yazılı bilim sınavı yapılmayacaktır
Tarih: 02.02.2021
Saat: 13:30’da başlayacak mülakatlar için
her adaya ayrı bir mülakat saati verilecektir.
Yer: Çevrimiçi
(bağlantı linki e-postanıza gönderilecektir)
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Koşulları
Lisans Mezuniyet Alanı




Bu programa başvuracak adayın, bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet
belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil Sınavı (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)
Bu program için Yabancı Dil Sınavı şartı aranmamaktadır.
Genel Kontenjan
Burslu
Toplam

30
Programa Giriş Sınavları

Yazılı Sınav
Sözlü Mülakat

Adaylar diploma notuna göre başarı
sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
Bilimsel Hazırlık

Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla iki adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.
Yatay Geçiş
Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde en az
bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu
programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında
öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak,
Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İletişim: lisansustu@maltepe.edu.tr
Ücretler için tıklayınız.
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