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SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI

Sağlık Antropolojisi; sağlıkla ilgili konuları tıbbi 
bakış açısının yanı sıra, sosyo-kültürel boyut-
larıyla değerlendirerek daha sağlıklı bir toplum 
oluşumuna katkıda bulunan uygulamalı bir 
programdır. 

Sağlık durumunun iyileştirilmesi ve korunması, 
çeşitli hastalıkların ihtiyaçlarını karşılayacak 
hizmet sistemleri, bu hizmetlerin ekonomik 
olarak nasıl karşılanabileceği gibi konular, sağlık 
antropologlarının başlıca çalışma alanları 
arasındadır.

Program tezli yüksek lisans olarak açılmakta 
olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere yöneliktir.



KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Program; kamu hukuku dalı içerisinde yer alan 
birçok alanda uzmanlaşma imkanı sağlamayı ve bu 
alanda akademik çalışma sağlama becerilerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı; devletin 
kamu görevini kullanmak suretiyle ve tek taraflı 
olarak koyduğu kuralların esas olarak düzenlendiği 
programdır. Bu programa  ait anabilim dallarına 
ilişkin uzmanlık eğitimi vermektedir.
• Anayasa Hukuku
• İdare Hukuku ABD
• Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD
• Mali Hukuk ABD
• Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
• Hukuk Tarihi ABD
Yüksek Lisans Programında lisans derecesini 
Hukuk alanından farklı alanlardan almış olan 
adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları 
Hukuk lisans programına uyumlarını sağlamak 
amacıyla "Bilimsel Hazırlık Programı" 
uygulanabilmektedir.

Programımız tezsiz yüksek lisans olarak 
açılmaktadır. Tezsiz program alanında 
uzmanlaşmayı hedef alan öğrencilerimize 
yöneliktir.



ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; ülkemizde halen meriyyette bulunan daha 
çok özel ve tüzel kişilerin yasalarla belirlenen 
çerçeve dahilinde olmak üzere birbirleri ile olan 
hukuki münasebetlerin tanziminde uzman hukukçu 
yetiştirmeyi ve özel hukuk alanında üstün nitelikler 
kazandırılmış hukukçu insan gücünü kazanmayı 
amaç edinmiştir. Bu programdaki dersler aşağıdaki 
anabilim dallarından oluşmaktadır. 
 -Medeni Hukuk ABD
 -Ticaret Hukuku ABD
-Devletler Özel Hukuku ABD
-Medeni Usul ve İcra ve iflas Hukuku ABD
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
 -Roma Hukuku ABD
-İslam Hukuku ABD
Yüksek Lisans Programında lisans derecesini Hukuk 
alanından farklı alanlardan almış olan adayların 
eksikliklerini gidermek ve başvurdukları Hukuk lisans 
programına uyumlarını sağlamak amacıyla "Bilimsel 
Hazırlık Programı" uygulanabilmektedir.

Program tezsiz yüksek lisans olarak açılmakta olup; 
Tezsiz program alanında uzmanlaşmayı hedef alan 
öğrencilerimize yöneliktir.



İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap 
veren, yoğun rekabet ortamında varlığını 
sürdüren yenilikçi, analitik düşünceyi 
benimsemiş, girişimci, teknolojiye hakim, liderlik 
vasfına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programı; katılımcılarını iş 
dünyasının yerel ve küresel problemlerine karşı 
hazırlar ve katılımcılarına liderlik becerilerini de 
geliştirme fırsatı sunar.

Program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak 
açılmakta olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere, Tezsiz 
program ise alanında uzmanlaşmayı hedef alan 
öğrencilerimize yöneliktir.



İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI

Program; İngiliz Dili ve Edebiyatını karşılaştırmalı ve 
eleştirel bakış açısıyla incelemek isteyenlere ileri 
düzeyde bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin yoğun 
okumalar içeren bir program vasıtasıyla analitik ve 
eleştirel bir bakış açısı kazanmaları ve özgün 
düşünce üretmeleri hedeflenmektedir. 

 Programda ayrıca öğrencilere farklı bir açılım 
sunmak amacıyla seçmeli çeviri modülü de yer 
almaktadır. 

Programın eğitim dili İngilizce olup; Program tezli 
yüksek lisans olarak açılmaktadır.

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilerimize yöneliktir.



EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; hızlı küreselleşmenin bir sonucu olarak 
değişken ekonomik koşulları analiz eden, içinde 
bulunulan ekonomik ve finansal durumu en karlı 
şekilde yöneten, çağın gereksinimlerine uygun 
donanıma sahip insan gücünü yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Program içerik olarak katılımcılarına; mikro&makro 
ekonomi ve finansal piyasaların analizinde ihtiyaç 
duyulan yöntem ve bilgilerin harmanlanarak 
verildiği güçlü ve sağlam bir eğitim sunmaktadır.

Program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak 
açılmakta olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere, Tezsiz program 
ise alanında uzmanlaşmayı hedef alan 
öğrencilerimize yöneliktir.



RESİM TEKNOLOJİLERİ VE RESTORASYONU 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; öğrencinin, sanat eserine yönelik algısını 
geliştirerek bilinçli bir bakışın oluşumunu sağlamayı 
amaçlarken mesleki yönelimlerine katkıda bulunur.  
Süreç içinde sanat alanında daha derin araştırma 
ve uzmanlaşmayı amaçlayan, doktora çalışmasına 
devam etmek isteyen öğrencilere, yönelimlerinde 
sağlıklı kararlar oluşturmasına katkı sunar ve 
öğrenciye, geniş bir bilgi donanımı sağlar. 

Yüksek Lisans programının kapsamı Resim 
Teknolojileri ve Restorasyonu alanı olacaktır. Bu 
alanı besleyen, resim teknolojisi ve 
restorasyonunun dışında, sanat yapıtında değer 
saptaması ve yöntemleri, uygulamalı resim 
teknikleri, resim teknoloji tarihi, karşılaştırmalı resim 
tarihi, sanat eleştirisi, sanat yönetimi, müzecilik eser 
koruma ve sergileme yöntemleri dallarını 
içerecektir.

Program tezli yüksek lisans olarak açılmakta olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere yöneliktir.



İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; İletişim Fakültesinin uzantısı olarak 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış olup 
medya, halkla ilişkiler, iletişim ve yeni medya 
alanlarında akademik ve bilimsel nitelikte 
çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. 

Günümüzde görsel ve işitsel medyanın önemi 
gittikçe artmakta ve toplumsal iletişimin boyutları 
değer kazanmaktadır. Bu bağlamda İletişim 
Yönetimi Yüksek Lisans Programı hem alandaki 
kuramsal boyutu hem de lisans derslerinden 
bağımsız olarak zihinsel ve uygulamalı yaklaşımları 
geliştirmek adına önemli bir adım olacaktır. 

İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programını tezsiz 
olarak tamamlayanlar medyada iletişim 
profesyoneli olarak çalışabilir, özel veya kamu 
kuruluşlarında iletişim uzman ve danışmanlığı 
görevlerinde bulunabilirler. Programı tezli olarak 
tamamlayanlar ise bunların yanı sıra iletişimin veya 
sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde doktora 
programına da devam ederek akademik alanda 
ilerleme imkânı bulabilirler.

Program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak 
açılmakta olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere, Tezsiz 
program ise alanında uzmanlaşmayı hedef alan 
öğrencilerimize yöneliktir.



SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program; uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında, 
güncel Türk dış politikaları, siyasi tarih, uluslararası 
politikalar, karşılaştırmalı siyasal sistemler 
konularında uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu alanda yetişen, küresel  & yerel siyaset 
dinamikleri ve uluslararası ilişkiler konusunda uzman 
öğrencilerimiz; eleştirel bakmanın yanında, çağın 
dinamizmini yakalayabilecek, tarihsel bilgi birikimi 
ile harmanlayarak,  günümüz şartlarını analiz edecek 
ve öneri üretmek konusunda uzmanlaşacaklardır. 

Programın eğitim dili Türkçe’ dir.

Program tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak 
açılmakta olup;

Tezli program kariyerlerini akademik dünyada 
devam ettirmek isteyen öğrencilere, Tezsiz program 
ise alanında uzmanlaşmayı hedef alan 
öğrencilerimize yöneliktir.



İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA 
PROGRAMI

Program;  edebiyat, eleştiri kuramları ve kültürel 
incelemeler alanlarında bakış açısı kazandırmak, 
adayların donanım ve birikimlerini derinleştirmek, 
akademik kariyer ve/veya doktora sonrası 
çalışmalar yapmak isteyen adayların düşünsel ve 
bilimsel yönden becerilerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Lisansını 
veya Yüksek lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından 
ya da Anabilim Dalımızca uygun görülen başka bir 
daldan almış, yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil 
seviyesini ve edebiyat bilgi ve donanımını 
kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. Başlıca 
Araştırma Alanları:

•Eleştiri Kuramları 
•Edebiyat İncelemeleri 
•Tiyatro İncelemeleri 
•Şiir İncelemeleri 
•Karşılaştırmalı İncelemeler 
•Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyat 
•Kadın Edebiyatı 
•Film İncelemeleri 
•Kültürel İncelemeler 
•Çeviribilim       
•Göç Edebiyatı ve Göç İncelemeleri 
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
DOKTORA PROGRAMI

Program; uluslararası ilişkiler ve siyaset teorileri, 
güncel Türk dış politikaları, siyasi tarih, uluslararası 
politikalar, karşılaştırmalı siyasal sistemler 
konularında uzmanlaşan araştırmacılar ve öğretim 
üyeleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu alanda küresel ve yerel siyaset dinamikleri 
konusunda yetişen çağın dinamizmini yakalayan, 
tarihsel bilgi birikimi ile harmanlayan, günümüz 
şartlarını analiz edebilen öğrencilerimiz; eleştirel 
bakmanın yanında öneri üretmek konusunda 
uzmanlaşacaklardır.

Programın eğitim dili Türkçe’ dir.


