
İşletme Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

İSÜ İşletme Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal 
ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını 
sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini 
geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme 
aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır. 

Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki eğitim öğretim planı uygulanmaktadır.  

Kazanılan Derece 

Programı başarı ile tamamlayan adaylar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Yüksek Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Tezli Programı tamamlamak için öğrenci yüksek lisans tezi (60 AKTS) ile 4 zorunlu ve 5 seçmeli ders ile seminer dersini 
başarmak ile yükümlüdür. 

Tezsiz Programı tamamlamak için öğrenci 5 zorunlu (30 AKTS) ve 5 seçmeli (30 AKTS) dersi başarı ile tamamlamak ve 
Bitirme Projesi vermekle yükümlüdür. 

Kayıt Kabul Koşulları   

1. Lisans öğrenimini, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programını başarıyla 

tamamlamış olması, 

2. Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş 

olması, 

3. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması gerekmektedir. 

4. Tezli programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik 

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programı için herhangi bir puan türünden en az 55 

standart puan almış olması gerekir. ALES’in geçerlilik süresi 3 yıldır. 

 

Başvurular, İstinye Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında 20 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanan 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre kabul edilmektedir.   

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İşletme yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli 
yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi 
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilir. 

 



 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Sosyal 
Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği esaslara göre uygulanır 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı 

 

Mezuniyet Koşulları 

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği esaslara göre 
uygulanır 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında akademik kadolarda, ulusal ve uluslararası firmalarda çeşitli 
yönetici pozisyonlarda çalışabilirler 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Yüksek Lisans diploması alan öğrenciler ALES veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde 
yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim 
görebilir ya da benzer doktora programlarına, sınavlara kabul edilebilirler. 

 


