
ABÜ KAMU HUKUKU (TEZLİ-TÜRKÇE) 

 

Hukuk uygulamasının içinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çok az hukukçu vardır. 

Avukat, hâkim ve savcıların tez yazarak yüksek lisans derecesi alması ve ardından da doktora 

programlarına yönlendirilmeleri bir türlü eleştiri konusu olmaktan çıkmayan yargı işlevinin, 

özlediğimiz seviyelere çıkmasına önemli katkılar sunacaktır. Bu noktada Türkiye’nin en büyük 

dördüncü barosunun Antalya’da olduğunu belirtmek gerekir. Avukat, hâkim ve savcılarla birlikte 

Antalya’da yaklaşık 4000 hukukçu yaşamaktadır. Uygulamanın içinde bulunan hukukçuların 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına yönlendirilmesi ile yargı hizmetlerindeki kalitenin 

artacağı kuşkusuzdur.  

GENEL KOŞULLAR 

 Program dili "Türkçe" dir. 

 Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar. 

 Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES puanı gerekmekte olup, 

YDS puanı gerekmemektedir. 

 Programa başvuracak olan öğrencilerin Hukuk lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

 Dersler hafta içi Şehir Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-8.Kat) yapılmaktadır. 

 Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması vardır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
1. Özgeçmiş (CV) 

2. Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa, İngilizce yazılmış) 

3. Örnek Yazı (Tercihen öğrencinin ödevlerinden) 

4. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz 

edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

5. Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik 

belgesi 

6. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

kurumumuzca onaylanır.) 

7. Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

8. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

9. Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi 

10. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

11. Türk öğrenciler için ALES (EA,SOZ,SAY puan türünde) 55 puan 

12. Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

13. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 

 

 

 



ABÜ KAMU HUKUKU  (TEZSİZ-TÜRKÇE) 

 
Ülkemizde hukuk eğitiminin kalitesi ve nasıl olması gerektiği konusu uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Bu 

tartışmalar, dört yıllık hukuk lisans eğitiminin süresinin yeterliliği dâhil son yıllarda yeni boyutlar kazanmıştır. Bu 

çerçevede tezsiz yüksek lisans eğitimi Türk hukuk eğitimindeki bazı boşlukları doldurmak ve eksiklikleri tamamlamak 

bakımından çok önemli bir işlev görmektedir. Güncel hukuksal gelişmeler içeriği ile önerdiğimiz program öğrencilerin 

hukukçu kimliğine önemli katkılar sunma motivasyonu ile tanzim edilmiştir.  

Diğer taraftan programa, müfredatında hukuk derslerine yer veren Siyasal Bilgiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi 

ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar da öğrenci olarak Kabul edilecektir. Böylece 

özellikle bürokratik kademelerde görev yapan kamu görevlilerinin hukuk uygulaması konusunda daha nitelikli bir 

seviyeye ulaşması sağlanacaktır. Türkiye’nin en büyük dördüncü barosu Antalya’dadır. Avukat, hâkim ve savcılarla 

birlikte Antalya’da yaklaşık 4000 hukukçu yaşamaktadır. Uygulamanın içinde bulunan hukukçuların Tezsiz Kamu 

Hukuku Yüksek Lisans Programına yönlendirilmesi ile yargı hizmetlerindeki kalitenin artacağı kuşkusuzdur. Tezsiz 

yüksek lisans programının, hukuk fakültesinden yeni mezun olan öğrencileri özellikle stajları sürerken lisansüstü 

eğitimine katılmalarını teşvik edici bir yönü olduğu düşünülmektedir.  

GENEL KOŞULLAR 

 Program dili "Türkçe" dir. 

 Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES ve YDS puanı gerekmemektedir. 

 Dersler hafta içi saat 18:30 – 21:30 arasında, Şehir Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-8.Kat) 

yapılmaktadır. 

 Müfredatında Hukuk derslerine yer veren bölümlerden öğrenci alımı yapılacaktır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1. Ön Başvuru Belgesi 

2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi 

halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

3. Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi 

4. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca 

onaylanır.) 

5. Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

6. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

8. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

9. Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

10. ALES veya YDS puanı gerekmemektedir. 

11. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 

 

 

 

 



 

 

ABÜ ÖZEL HUKUK  (TEZLİ-TÜRKÇE) 

 
Programın amacı özel hukuk alanında derin bilgi sahibi olmak isteyen hukukçulara bu imkânı tanımak ve 

bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.  

Bir taraftan avukat, hâkim, savcılarla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman ve avukatların, yani 

hukukun uygulayıcılarının, istedikleri konularda teorik bilgi edinmesi ve uyguladıkları normların temelinde 

yatan düşünceleri özümsemesi sağlanmak istenmektedir. Diğer taraftan pratik deneyimi olmayan 

öğrencilere usul kurallarını ve bu kuralların uygulamaya ne şekilde yansıdığını gerçek olaylar üzerinden 

öğretmek ve problemleri hızlı şekilde çözümleme becerisi kazandırılmak amaçlanmaktadır. 

Program bunların yanında, lisans eğitiminde temel hukuk dersleri görmüş olan İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi mezunlarının kendilerini hukuk alanında geliştirmelerine imkân sağlamayı amaçlamaktadır. 

Temel hukuk bilgisine sahip bu kişilere, hukuk alanında daha derin ve teorik bir bilgi verilecek ve mahkeme 

kararlarının analizi yoluyla, hukukun uygulanışıyla ilgili kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. 

GENEL KOŞULLAR 

 Program dili "Türkçe" dir. 

 Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar. 

 Programa başvuracak olan öğrencilerin Hukuk lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

 Özel hukuk tezli yüksek lisans programına kabulde ALES puanı aranacak olup, yabancı dil 

yeterliliği puanı aranmayacaktır. 

 Dersler hafta içi Şehir Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-8.Kat) yapılmaktadır. 

 Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması vardır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1. Özgeçmiş (CV) 

2. Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa, İngilizce yazılmış) 

3. Örnek Yazı (Tercihen öğrencinin ödevlerinden) 

4. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz 

edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

5. Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik 

belgesi 

6. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

kurumumuzca onaylanır.) 

7. Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

8. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

9. Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi 

10. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

11. Türk öğrenciler için ALES (EA,SOZ,SAY puan türünde) 55 puan 

12. Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

13. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 



ABÜ ÖZEL HUKUK  (TEZSİZ-TÜRKÇE) 

 
Programın amacı özel hukuk alanında derin bilgi sahibi olmak isteyen hukukçulara bu imkânı tanımak ve 

bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bir taraftan avukat, hâkim, savcılarla kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman ve avukatların, yani hukukun uygulayıcılarının, istedikleri 

konularda teorik bilgi edinmesi ve uyguladıkları normların temelinde yatan düşünceleri özümsemesi 

sağlanmak istenmektedir. Diğer taraftan pratik deneyimi olmayan öğrencilere usul kurallarını ve bu 

kuralların uygulamaya ne şekilde yansıdığını gerçek olaylar üzerinden öğretmek ve problemleri hızlı 

şekilde çözümleme becerisi kazandırılmak amaçlanmaktadır.Program bunların yanında, lisans eğitiminde 

temel hukuk dersleri görmüş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kendilerini hukuk 

alanında geliştirmelerine imkân sağlamayı amaçlamaktadır. 

GENEL KOŞULLAR 

 Program dili "Türkçe" dir. 

 Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt 

dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş asgari şartlar gözetilerek oluşturulmuştur. 

 Özel hukuk tezsiz yüksek lisans programına kabulde ALES puanı ve yabancı dil yeterliliği puanı 

aranmayacaktır. 

 Dersler hafta içi saat 18:30 – 21:30 arasında, Şehirçi Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-8.Kat) 

yapılmaktadır. 

 Müfredatında Hukuk derslerine yer veren bölümlerden öğrenci alımı yapılacaktır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  
1. Ön Başvuru Belgesi 

2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi 

halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

3. Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi 

4. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca 

onaylanır.) 

5. Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

6. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

8. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

9. Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

10. ALES veya YDS puanı gerekmemektedir. 

11. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 

 

 

 

 



ABÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI (MBA TEZSİZ TÜRKÇE) 

(Master of Business Administration Program) 
DÜNYA STANDARTLARINDA YÖNETİCİ EĞİTİMİ 

 

   ABU MBA Programı şirketlerin ve kurumların ihtiyacı olan lider yöneticileri yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. İşletmeler için her geçen gün artan insan kaynağının önemini dikkate alarak ve 

günümüz küresel iş dünyasında yönetici ve liderlerin ihtiyaçları olan yetkinlikleri kurumsal olarak 

kazandırarak pratik alanlarda uygulamalarını sağlamaktadır. Programımız Türkiye'deki MBA 

programları içinde bilimsel araştırmayı destekleyen ve büyük şirketlerini ziyaret edip yerinde 

gözlemleme imkânı sunan bir programdır. Ayrıca sektörde yaşanan gelişmelere göre adayların; 

analitik düşünme, girişimcilik, liderlik gibi yönlerini kullanma yetisini geliştirmek 

amaçlanmaktadır.  

GENEL KOŞULLAR 

 

 Program dili "Türkçe" dir. Programa kabul için ALES veya YDS puanı gerekmemektedir. 

 Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Bitirme 

Projesi” hazırlar. 

 ABU MBA Programı dersleri Şehir Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-8.Kat) hafta 

içi belirlenen günlerde 18:30 – 21:30 saatleri arasında yapılmaktadır. 

 Her dönemin ders ücretleri odeme.antalya.edu.tr adresinden anlaşmalı bankalarla 6 

taksit şeklinde ödenebilir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 Ön Başvuru Belgesi 

 Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz 

edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

 Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik 

belgesi 

 Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

kurumumuzca onaylanır.) 

 Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

 Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

 Yabancı uyruklu adaylar için pasaport sureti 

 Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

 ALES ve YDS gerekmemektedir. 

 Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 

 

https://odeme.antalya.edu.tr/


ABÜ KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI 

 (TEZLİ-İNGİLİZCE) 

(GLOBAL POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS) 

 

 

Antalya Bilimi Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 

Programı (%100 İngilizce) öğrenci alımı yapacaktır. Program günümüzde önemi giderek 

artan küresel siyaset ve dünya politikasındaki temel sorunlar, aktörler, bu aktörler arasındaki 

ilişkiler ve bu ilişkiler ağının teorik yansımalarına hakim uzmanlık kazanmış uygulayıcılar ve 

akademisyen adayları yetiştirme amacı taşımaktadır. 

 

GENEL KOŞULLAR 
 Program dili "İngilizce" dir. 

 Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul 

edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın 

lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş asgari şartlar gözetilerek oluşturulmuştur. 

 Program 4 dönem boyunca toplam 8 ders ve 1 seminer dersini (24 kredi) kapsar. 

 Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar. 

 Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES ve YDS puanı 

gerekmektedir. 

 Dersler hafta içi Döşemeltı Yerleşkesi’nde yapılmaktadır. 

 Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması yoktur.  

 

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1. Ön Başvuru Belgesi 

2. Özgeçmiş (CV) 

3. Referans Mektubu 2 adet (Öğrencinin daha önce ders aldığı hocalarından) 

4. Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa, İngilizce yazılmış) 

5. Örnek Yazı (İngilizce yazılmış, tercihen öğrencinin ödevlerinden) 

6. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde 

fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

7. Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi 

8. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca 

onaylanır.) 

9. Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

10. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

11. Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi 

12. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

13. Türk öğrenciler için ALES (EA puan türünde) 65 puan 

14. Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) 280 (Sözel ve sayısal puan 

toplamı), 4 (Yazma) 

15. GPA (Grade point average) 2.75/4 veya 70/100 

16. Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

17. İngilizce Yeterlik Belgesi 

 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 75 puan  

 TOEFL IBT (Test of  English As a Foreign Language) 85 puan 



ABÜ KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI 

 (TEZSİZ TÜRKÇE) 

 
Antalya Bilim Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

(%100 Türkçe) öğrenci alımı yapacaktır. Program, katılımcılara günümüzde önemi giderek artan 

küresel siyaset ve dünya politikasını anlama ve analiz etme becerilerini kazandırma amacı 

taşımaktadır. 

 

GENEL KOŞULLAR 
 Program dili "Türkçe" dir. 

 Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen 

yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş asgari şartlar gözetilerek oluşturulmuştur. 

 Program 3 dönem boyunca toplam 10 ders ve 1 seminer dersini (30 kredi) kapsar. 

 Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Bitirme Projesi” hazırlar. 

 Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES ve YDS 

puanı gerekmemektedir. 

 Dersler hafta içi saat 18:30 – 21:30 arasında, Şehir Yerleşkesi’nde (Markantalya AVM üzeri 7-

8.Kat) yapılmaktadır. 

Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması yoktur. 

 

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 Ön Başvuru Belgesi 

 Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi 

halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.) 

 Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi 

 Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca 

onaylanır.) 

 Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi 

 Dört (4) adet vesikalık fotoğraf 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

 Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti 

 Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi” 

 ALES veya YDS puanı gerekmemektedir. 

 GNO(Genel Not Ortalaması): 2.1/4 veya 55/100 

 Motivasyon Belgesi (En fazla 2 sayfa) 

 Referans Mektubu 2 adet (Öğrencinin daha önce ders aldığı hocalarından ya da işyerindeki 

üstlerinden) 

 Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi 

 

 

 

 

 

 


