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MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN IMIZ DA N

Sevgili Öğrenciler,
Bir üniversitenin değerleri, hedeflerini ve
yönünü belirlemesindeki önemi nedeniyle,
kurumun en önemli bileşenlerinden birisi
olarak karşımıza çıkar. Bu değerler bütünü,
bizimle toplum arasında kuvvetli bir bağ
olmanın yanı sıra, bizi özgün bir yükseköğretim kurumu olarak da farklı kılmaktadır.
Yaşar Üniversitesi’nde bizler için her
şeyden önce “İnsan odaklılık” gelir. Ürettiğimiz her şey insanın gelişimi içindir.
Öğrencilerimiz üzerinde oluşturduğumuz
olumlu değişimin, bireysel gelişimlerine
sağladığı katkının yanında, topluma da
katkı sağladığını düşünüyoruz. Bilginin en
önemli güç olduğu inancıyla, bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasına
yönelik tüm faaliyetlerimizde, “bilimsel
yaklaşım” ilkemiz ön plana çıkmaktadır.
Zira insanlar doğaları gereği gelişimin kaynağıdır ve bilimle dünyayı daha da yaşanabilir bir yer haline getirebilirler. “Yenilikçilik”, yaşadığımız çağda, başarının temel
anahtarıdır.

Yaşar Üniversitesi’nde, yenilikçiliğin temel
öğesi olduğuna inandığımız “yaratıcılığın”
özendirilmesi için, en uygun ortamlar
yaratılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerimize
ve akademik kadromuza çok uluslu ve çok
kültürlü bir ortam sağlama çabamızın
kaynağı olan “uluslararasılaşma”, temel
değerlerimizden bir diğeridir. Böyle bir
ortamın, değişik bakış açılarını anlamaya
ve farklılıklara saygı duymaya katkıda
bulunacağı düşüncesiyle, ekosistemimizin
bir zenginliği olarak gördüğümüz çeşitliliğe çok önem vermekteyiz. Tüm bunların
sonucu olarak, bu ilkelerin “toplumsal
sorumluluğumuzu” yerine getirmede bize
yön gösterdiğine inanıyoruz. Temel amacımız, bu değerler bütününe göre seçilmiş
ve tasarlanmış olan 21. yüzyıl becerileri ile
öğrencilerimizi yetiştirmektir. Bu becerilerle donatılmış bireylerin, sadece kendilerine
değil, topluma da faydaları olacağına ve
öğrencilerimizin, Yaşar Üniversitesi’nde
aldıkları benzersiz eğitimle farklılaşacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle,
hepinize eğitim hayatınızda başarılar
diliyor, kendinize ve topluma katkıda bulunacağınız tüm girişimlerinizde, Yaşar
Üniversitesi’nin daima yanınızda olacağını
ifade etmek istiyorum.
Saygılarımla,
Ahmet YİĞİTBAŞI
Mütevelli Heyet Başkanı

REKTÖRÜMÜZDEN

Değerli ve Sevgili Öğrenciler,
Yaşar Üniversitesi misyonu gereği; üniversitede yapılan öğretimi ve araştırmaları
destekleyerek akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın hızlıca doğru bilgiye erişimini
sağlamak ve entelektüel birikimlerinin
gelişimine katkıda bulunmak amacındadır.
Bunun yanısıra bulunduğu kentin kamu/sivil/sanayi kuruluşlarına, diğer eğitim
kurumlarına ve genel olarak kamuya
yönelik eğitim ve bilgilendirme konusunda kendisini sorumlu hisseder. Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz de kampüsümüzde bulundukları sürece bu kurum kültürüyle Yaşar’lar.
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Ayrıca mezunlarımız da üniversite sonrasında dahi kariyer hayatları boyunca bu
kültürü farklı kurumlara taşırlar ve “Yaşar
Üniversiteli” olma bilincini her zaman
korurlar. Üniversitemiz analitik düşünebilen, sorgulama ve kıyaslama yeteneğine
sahip, toplumsal sorumluluk bilinciyle
sorun çözme becerileri gelişmiş, katma
değer yaratabilen, çağdaş, yenilikçi ve
inovatif bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrencilerimizin aynı zamanda sanatsal
ve tasarımsal beğenilerinin de gelişmesini
sağlamak bizim için önemlidir.
Yaşar Üniversitesi Ailesi, farklı dillerin, farklı
kültürlerin, farklı ulusların bireylerinin
bilimin ışığında, birlik ve beraberlik içinde,
başarıyı hedefleyerek düşlerinin gerçekleştiği bir eğitim kurumudur. En önemli
motivasyonumuz ise; öğrencilerimizin bu
kültürle birlikte mezuniyetlerinden sonra
gösterdikleri başarılara tanıklık etmek ve
onlarla gurur duymaktır. 2020 - 2021 Akademik Yılı’nın hepimiz için başarılar ve
mutluluklarla dolu olmasını dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.
Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER
Rektör

ENSTİTÜDEN

Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), 2006 yılında oluşturulmuş olan
Yaşar Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler
Enstitüleri’nin 15.06.2020 tarihinde birleştirilmesiyle Yaşar Üniversitesi lisansüstü
programlarının tümünü içeren akademik
bir birim olarak kurulmuştur. LEE olarak
lisansüstü eğitimi, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmaların ve sanat
etkinliklerinin insanlık, ülkemiz ve bölgemizin yararına yürütüldüğü ve eşgüdümünün sağlandığı temel ortam olarak
görmekteyiz. Bu ortam, toplumun geneli
için kazanımlar sağladığı kadar, yetiştirdiği bireylerin çok yönlü olarak bilgi, beceri
ve davranışlarını üst düzeylere çıkardığı
olanaklar sunmaktadır.
LEE, sanayi kuruluşları ile özel/kamu
kurumlarının ve toplumun gereksinimi

olan araştırmacı ve tasarım becerileriyle
donanmış yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik alanlarında mezunlar
vermek, diğer yandan anabilim ve sanat
alanlarında bilim ve sanat insanı yetiştirmek üzere tasarlanmış tezli/tezsiz yüksek
lisans, doktora/sanatta yeterlik programları yürütmektedir. Enstitümüz, lisansüstü
eğitimi ile üniversitemizin kuramsal ve
uygulamalı araştırma ve sanat etkinliklerini bir bütün olarak görmektedir. Bilimsel
teknolojik araştırmaları ve sanat etkinlikleri ile dünya ve ülke ölçeğinde öne çıkmış
akademisyenlerin bir araya gelmiş
olduğu enstitümüz, öğrencilerine araştırma projeleri ve sanat üretimine dayalı bir
öğrenim ortamı sunmaktadır. Enstitü
lisansüstü programlarında yer alan dersler, gerçek yaşam problemlerini çözmek
ve yeni tasarımlar geliştirmek için gerekli
bilgi ve becerileri kazandırmak üzere
yapılandırılmıştır.
Özgün bilimsel, teknolojik ve sanatsal
araştırma/yenilikçi uygulamalara odaklı
araştırma projeleri gerçekleştirilerek yapılan lisansüstü eğitiminde yer alan değerli
öğrencilerimiz ile bölgesel, ulusal ve küresel hedeflerimize doğru ilerlemekteyiz.
Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini
tamamlamakta olan veya tamamlamış,
sanayi ve akademik iş yaşamı ile sanat
alanında kariyer gelişimi hedefleyen
arkadaşlarımızı, İzmir’in eşsiz atmosferinde aramıza katılmaya davet ediyoruz.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HA K K IN DA
Yaşar Üniversitesi, “Bilim Birlik Başarı” ilkesinden yola çıkarak öğrencilerine, bilimin
yöntem ve ilkelerini benimsetmeyi ve
sanat duyarlılığı kazandırmayı hedefleyen
çağdaş bir Türk Üniversitesidir. 2001 yılında Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından İzmir’de kurulan Yaşar Üniversitesi,
bilim, ilke ve yöntemleri ile geliştirilen
eğitim programları ile sanat duyarlılığı
yüksek, analitik düşünebilen, önüne
konanla yetinmeyip daha iyiyi araştıran,
yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilinci
yüksek, sorun çözme ve proje becerilerine
sahip rakipsiz uzmanlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Mezunlarımızın, üniversitemizin kazandırdığı nitelikler üzerine
mesleki deneyimlerini ekleyerek, özgüveni
yüksek uzmanlar olarak başarılı bir biçimde
hayatlarına
yön
verebildiklerini
görmek, en büyük motivasyonumuzdur.
Selçuk Yaşar Kampüsü, öğrenci ve öğretim elemanlarının ihtiyaçları gözetilerek
tasarlanmış, çağdaş, yüksek teknoloji donanımlı, çevre ve fiziki imkanları uluslararası standartlarda olan akademik bir
ortam sunmaktadır. 70000 metrekarelik
kapalı alan içinde 9 fakülte, 1 lisansüstü
eğitim enstitüsü, 1 uygulamalı bilimler
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yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu, 1
yabancı diller yüksekokulu, 7 araştırma ve
uygulama merkezi yer almaktadır. Sektör
ve ihtiyaç analizlerine göre eğitim programlarını düzenleyen Yaşar Üniversitesi,
ulusal/uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Ar-Ge projeleri
üretmeyi, Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında akademik ve bilimsel faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmayı
gelenek haline getirmiştir.
Yaşar Üniversitesi, akademik kadrosuyla,
yürüttüğü ulusal ve uluslararası programları, öğrencilerine sunduğu olanakları,
yüksek standartlarda eğitim verme ve
nitelikli öğrenciler yetiştirme hedefleriyle
kaliteli eğitim iddiasına devam etmektedir.
Yaşar Üniversitesi LEE Lisansüstü Programları vermiş olduğu uluslararası standartlarda eğitim ile Üniversitelere Bilimsel
Araştırma Kurumlarına ARGE’ye araştırma
yönü güçlü akademisyenler ve nitelikli
profesyoneller yetiştirmeyi hedefler.

LİSANSÜSTÜ BU RS VE İNDİRİM OL A N A K L A RI
Başvuruda Sağlanan Burslar (%100 - %50 - %25)
Lisanstan taşınan ÖSYM Bursları (%100 - %50 - %25)
Proje Bursları (%100 - %50 - %25)
Protokol İndirimi (%30)
Araştırma Görevlisi ve Diğer YÜ Akademik Personeli Bursu (%100)
Tüm doktora ve sanatta yeterlik programlarımız %100 öğretim ücreti indirimli (burslu)
öğrenci kabul etmektedir.

compphd.yasar.edu.tr

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOK T ORA PROGRA MI ( İN GİL İZCE)
“Bilgisayar mühendisliğinde belirli alanlardaki araştırma çalışmalarında
mükemmeliyet için bir doktora programı...”
Günümüzde bilgisayar sistemleri, endüstri, ticaret, bankacılık, sigortacılık, sağlık,
şirket yönetimi, telekomünikasyon ve
Internet, otomotiv, inşaat, kara/hava/deniz taşımacılığı gibi hemen hemen tüm
alanlarda çok önemli ve kritik bir parça
olarak yer almakta ve kullanılmaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği, diğer mühendislik
alanlarıyla karşılaştırıldığında oldukça
yeni bir mühendislik dalıdır ve bilgisayar
sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi, işletilmesi ve
diğer sistemlere entegrasyonunu hedefler. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde
kullanıldığından, Bilgisayar Mühendisliği
disiplinler arası uygulamaları olan ve tüm
disiplinlerde rol oynayan bir alandır.
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Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
İngilizce Doktora Programı’nda, bilgisayar
mühendisliğinde belirli alanlardaki araştırma çalışmalarında mükemmeliyet ve
güncel araştırma birikimi hedeflenmektedir. Söz konusu araştırma alanları arasında, Anabilim Dalı’nda yer alan öğretim
üyelerinin araştırma ilgi alanları doğrultusunda, Adli Bilişim, Anlamsal Web, Ayrık
Eniyileme, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar
Güvenliği, Bilgisayar Sistemleri Tasarımı,
Bulut Bilişim, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dağıtık Sistemler, Formel Spesifikasyon ve
Doğrulama, Gömülü Sistemler, Görüntü
İşleme, Hastane Haberleşme Sistemleri,
Hesaplama Kuramı, İş Zekâsı, İşletim
Sistemleri, Kriptografi, Makine Öğrenmesi,
Ontoloji, Robot Hareket Planlaması, Sayılar

Kuramı, Sınama Kuramı, Siber Güvenlik
Sistemleri, Siber Savaş Benzetimi, Veri
Bilimi, Veri Madenciliği, Veri Tabanları,
Yapay Zeka, Yazılım Geliştirme ve Yazılım
Mühendisliği sayılabilir.
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Doktora
Programı, Yaşar Üniversitesi’nde ilk kurulan doktora programlarından biridir. Programın yürütüldüğü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yer
alan, Aralık 2020 itibariyle 14 doktoralı
öğretim üyesinden oluşan oldukça büyük
bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.
Programda doktora öğrencilerinin, araştırma yapacakları alana yönelik lisansüstü dersler almaları, seminer hazırlamaları
ve seminerlere katılmaları, doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları, içinde
özgün araştırma çalışmalarının ve özgün
fikirlerin yer aldığı bir doktora tezi hazırlamaları ve bu tezi jüri önünde başarıyla
savunmaları, son olarak da doktora tezi
çalışmalarının sonuçlarını bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla konferans
bildirileri ve/veya araştırma dergi makaleleri halinde yayınlayarak bilim camiası
ile paylaşmaları beklenmektedir. Ayrıca,
doktora öğrencilerinin tez çalışmaları
sırasında öğretim üyelerinin araştırma
projelerinde, özellikle sanayi ile işbirliği
araştırma projelerinde yer almaları tercih
ve tavsiye edilmektedir.

Doktora programı mezunları, Türkiye’de ve
Türkiye dışında üniversitelerde öğretim
üyesi olarak ve ‘Araştırma-Geliştirme’ye
önem veren sanayi kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilmekte, ayrıca
yaratıcılığı, yenilikçiliği ve girişimciliği
hedefleyen yeni kuruluşların ortaya
çıkmasına ön ayak olabilmektedir. Aralık
2020 itibariyle, doktorasını tamamlayan
mezun sayısı 13, halen doktora öğrencisi
olanların sayısı 13’tür.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

eeephd.yasar.edu.tr

E L E KT R İK -E L E KTRO Nİ K M ÜHENDİSLİĞİ DOK TORA PROGRAMI (İNG İ Lİ ZC E )
“Günümüz teknolojisi olan elektrik ve elektronik mühendisliğindeki araştırma
birikimi ile özgün çalışmalar çıkaran bir doktora programı...”
Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği İngilizce Doktora Programı,
elektrik ve elektronik mühendisliği alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel
araştırmalar yürütebilen bilim insanları ile
mühendislik ürünlerinin tasarım, üretim ve
hizmet süreçlerinde etkin görevler alabilen, teknoloji yoğun iş alanlarında araştırma-geliştirme
yürütebilme
yeteneği
kazanmış yaratıcı ve girişimci mezunlar
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdaki öğrenciler, bilimsel ve teknolojik
yenilik üretmede yüksek becerilere sahip
akademisyenler, araştırmacılar ve bilim
insanları yetiştirme gereksinimine yanıt
verme, elektrik-elektronik sektörünün ve
kamu kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmacı ve yenilikçi doktoralı mühendisler olma yeteneği kazanacaklardır.
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Program; özellikle Haberleşme, Elektromanyetik/RF, Anten ve Radar Sistemleri,
Kontrol, Sinyal İşleme (Sayısal, Biyomedikal, Radar vb.), Biyomedikal Sistemler ve
Modelleme,
Mikroişlemciler/Gömülü
Sistemler, Güç ve Enerji Sistemleri alanlarında özgün fikirler, ürünler ve bilimsel
çalışmalar sunmayı hedeflemektedir.
Öğrenciler, ilgi duydukları alana yönelik
alacakları dersler, seminerler ve araştırma projelerinin yanı sıra, yapacakları
doktora tezi ile özellikle seçtikleri alandaki
bilimsel literatüre katkı sağlama ve bu
sonuçları bilim camiası ile paylaşma
yönünde becerileri de elde edebileceklerdir. Böylece, bilimsel-teknolojik yeniliklerin
ortaya konabilmesi için kuramsal ve
uygulamalı
bilgilerin
bütünleştirildiği
araştırmalara odaklanmış olacaktır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler,
yurtiçinde veya yurtdışındaki üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilme imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca,
AR-GE tabanlı kamu kuruluşları veya özellikle ülkemizdeki doktoralı çalışan sayısının eksikliğinin önemli boyutlarda olduğu
sektör kuruluşlarının AR-GE departmanları
da diğer iş olanakları arasında gösterilebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

iephd.yasar.edu.tr

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOK T ORA PROGRA MI ( İN GİL İZ C E)

“

En karlı
En verimli
En üretken
En kaliteli
En iyi’lerin mühendisliği
Endüstri mühendisliği

“

ENdüstri Mühendisliği, günümüz Endüstri
4.0 teknolojik gelişimi ile daha da karmaşıklaşan üretim, lojistik, hizmet sektörleri
sistemlerinin, en iyi tasarımı ve işletilmesi
için gerekli çözüm yöntemleri ile uğraşır.
Bir başka deyişle, ENdüstri mühendisleri,
insani, fiziksel ve finansal açıdan kısıtlı
kaynakları, belirlenen amaca ulaşmak
için, EN iyi şekilde nasıl bir araya getirileceği üzerine çalışırlar.
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Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Doktora Programı, endüstri ile işbirliği
içinde, endüstri mühendisliği problemlerinin araştırılması, geleceğin akıllı sistemlerin tasarımı ve işletilmesi yönünde, uygun
çözümlerin geliştirilebilmesi için, iyi bir
akademik eğitim ortamı sağlar. Program,
öğrencilerin, teknolojik ve bilimsel gelişimleri takip ederek, uyum sağlayabilme
ve gerekli akademik yetkinliklere sahip
olarak mezun etmeyi hedefler. Bu amaçla,
mezunlarımız:
1. Analitik ve karmaşık sistem düşünce
yaklaşımı ile problemleri tanımlayıp
çözüm üretebilirler,
2. Çözüm algoritmalarını, kendi başına
geliştirip, uygulayabilirler,
3. Bağımsız çalışmalar yoluyla, akademik
gelişimlerine devam edebilirler.

Bölüm Olanakları

Endüstri Mühendisliği bölümü, çalışma
konuları açısından oldukça zengin ve yurt
dışı tecrübeli akademik kadro barındırmaktadır. Kadronun, teorik ve pratik
donanımı güçlü, yayın ve proje portföyü
zengindir. Öğrencilere, proje bursiyerliği
imkanları da sunabilecek, çok sayıda
ulusal/uluslararası fonlu araştırma ve
üniversite-sanayi işbirliği projeleri yürütülmektedir. Doktora ve sanatta yeterlik
programlarında eğitim görmeye hak
kazanan tüm öğrencilere %100 öğretim
ücreti indirimi (burs) sağlanmaktadır.

Ders Programı

Endüstri Mühendisliği doktora programı,
üç zorunlu temel dersin dışında öğrencilerine, eğitimlerini, kariyer hedeflerine
göre şekillendirmek için gerekli ve güncel
konularda dersleri seçebilecekleri geniş
bir seçmeli ders havuzu sunar.

Kariyer olanakları

Dünya çapında yaşanan salgın hastalık
ile, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yolculuğunun hızlanma ihtiyacı ile AR-GE mühendisliğine olan ihtiyaç da artmaktadır. Nesnelerin interneti ortamında bağlı sistemler
ve sensör teknolojisi ile gerçek zamanlı
büyük veri takibi ile karmaşık sistemlerin
EN iyilenmesini gerçekleştirecek araştırmacı ve geliştirici Endüstri Mühendisleri,
Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
doktora eğitim programı ile karşılanabilecektir.
Global pazarda rekabet, dijitalleşme,
Endüstri 4.0 ve sonrası, nesnelerin interneti ve bağlı sensör ağları, giderek karmaşıklaşan yeni sistemlerin tasarımını, işletimini ve yaratılan büyük verinin incelenmesi problemlerini doğuruyor. Bu problemleri gerek ARGE boyutunda özel sektörde, gerekse akademik pozisyonlarda
çözebilecek insan ihtiyacı artmaktadır.
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
programı mezunları, kendilerini bu problemleri çözebilecek altyapı ve donanım ile
mezun olmaktadırlar. Şimdiden mezunlarımızın, uluslararası iş dünyasında, kendilerine başarı ile yer bulduklarını görüyoruz.

fincphd.yasar.edu.tr

FİNANS DOKTORA PROG RA MI ( İN GİL İZ CE )
“Finansal Araştırmaların Merkezi”
Finans sektörü hem ülkemizde hem dünyada önemli ölçüde istihdam yaratan ve
nitelikli iş olanakları sağlayan disiplinlerden biridir ve buna bağlı olarak Finans
alanı eğitim görmek için çokça talep
edilen uzmanlık alanları arasındadır. Bu
durum finans alanında yetişmiş insan
kaynağını eğitecek öğretim üyesi ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır. Ayrıca
finansal piyasalarda yeni kompleks finansal ürün ve enstrümanların ortaya konması bu piyasalarda hızlı bir değişim ve
gelişim sürecini tetiklemiştir. Bunun sonucunda sermaye piyasalarında, bankalarda, aracı kurumlarda, düzenleyici-denetleyici kurumlarda ve halka açık şirketlerde
doktora derecesine sahip araştırmacılara
ve yöneticilere duyulan ihtiyaç artmıştır.
Finans Doktora Programı hem üniversitelerin Finans alanındaki öğretim üyesi
açığını karşılamayı hem de sektörün
ihtiyaç duyduğu kalifiye araştırmacı ve
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yöneticilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İngilizce Finans Doktora Programı’nda yatırım analizi, portföy yönetimi, varlık
fiyatlama, finansal risk yönetimi, kurumsal
finans, uluslararası finans, davranışsal
finans, kurumsal yönetişim, bankacılık,
finansal piyasalar ve finansal ekonometri
gibi alanlarda dersler verilmekte ve yine
bu alanlarda doktora tezleri yönetilmektedir. Bu alanlarda uzman ve alanın
saygın bilimsel dergilerinde düzenli olarak
yayın yapan öğretim üyeleri doktora
adaylarının kişisel gelişiminde aktif rol
almakta ve öğrencilerine önemli miktarda
zaman ve emek harcamaktadırlar. Programın en temel hedeflerinden biri bağımsız araştırma yürütebilen ve orijinal fikirlerini ve araştırma çıktılarını uluslararası
bilimsel dergilerde yayınlayabilen araştırmacılar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda doktora adayları programa kabul

edildikleri andan itibaren bir tez danışmanına atanarak, tez danışmanları ile birlikte
çalışmaya başlarlar. Tez danışmanlarının
yönlendirmesi altında öğrenciler araştırma projesi geliştirme ve yayın yapma
konularında danışmanlarının bilgi birikimleri ve tecrübelerinden faydalanarak
araştırma ortamına hızlı adapte olmakta
ve öğrencilikten sıyrılarak araştırmacı
olma yönünde evrilmeye başlamaktadırlar. Ayrıca öğrenciler tez çalışmalarında
ihtiyaç duyacakları uluslararası bilinirliği
olan finansal ve ekonomik sayısal veri
tabanlarına öğretim üyelerinin yürüttük
leri projelere dahil olarak erişim sağlamaktadır. Üniversitemizin üyeliği olan ve
büyük veri analizi yapmayı sağlayan

lisanslı programları kullanmayı öğrenerek
de ham sayısal verilerden anlamlı finansal sonuçlar çıkararak tezlerini olgunlaştırmaktadırlar.
Mevcut
öğrencilerimiz
programda sunulan bu gibi imkanları
kullanarak henüz mezun olmadan araştırma çalışmalarını SSCI, SCI, ESCI gibi
prestijli atıf endekslerinde taranan dergilerde 2020 yılı içinde yayınlamışlardır.
İngilizce Finans Doktora Programının başvuru kriterlerini sağlayarak programa
kabul edilen tüm öğrencilere 100% öğrenim ücreti bursu verilmektedir. Ayrıca
programa kayıtlı önemli sayıda doktora
öğrencisi tam zamanlı Araştırma Görevlisi
olarak da istihdam edilmektedir.

mngtphd.yasar.edu.tr

İŞLETME DOKTORA PROGRA MI ( İN GİL İZ CE )
“Geleceği yönlendiren girişimcilerin ve liderlerin bölümü”
İşletme Doktora Programı, öğrencilerine
bireysel olarak bir araştırma yürütmeyi,
araştırma önerisi oluşturmak için verileri
biraraya getirmeyi ve konuyu anahatlarıyla sunabilmeyi öğretmeyi amaçlar.
Tanınan bilimsel veri tabanları ve dergilerde kaliteli akademik çalışmaların nasıl
araştırılıp analiz edileceğini bilmek ve
dergi ve konferanslar için kaliteli yayınlar
üretebilmek, bilimsel metotlarla toplanmış verilerin işlenebilmesinde gerekli olan
belirli bilgisayar programlarını kullanabilmek, farklı disiplinlerden değişik bakış
açılarını
hesaba
katarak
komplike
durumlar için etkin fikirler üretebilmek,
programın amaçları arasında bulunmaktadır.
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%100 İngilizce olan eğitim dili sayesinde,
İşletme Doktora Programının öğrencileri
ulusal ve uluslararası şirketlerde mevcut
durumunun analizlerini yapabilir ve daha
iyi performans sağlamak için alternatif
çözüm yollarını yazılı ve sözlü olarak ifade
edebilir. Öğrenci, kendisine sağlanan
işletme altyapısı ve günlük işyeri akışında
uygulanabilir projelerle ve etkili iletişim
ağlarıyla çalıştığı işletmeye değer katar,
kariyerine
araştırmacı/öğretim
üyesi
olarak ya da özel sektör çalışanı gibi farklı
şekillerde devam edebilmek için gerekli
nitelikleri gösterebilir.

İşletme Doktora Programı, öğrencilerine
alanında üst düzey pozisyonlarda görev
alabilmesini sağlayacak yönetsel yetenekleri sergileyebilme, edinilen yönetici
özelliklerinin ötesinde, kendi kariyerlerine,
kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenmeye
verdikleri önem ile çalıştıkları işletmenin
vazgeçilmez değerde önemli bir çalışanı
olmalarını sağlama yeteneklerini kazandırır. Ayrıca mezun olan öğrenciler, akademide çalışma fırsatları bulmaktadır.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

İşletme Doktora Programını Öne
Çıkaranlar
1. Alanlarında Uzmanlaşmış Yetkin Aka-

demik Kadro: İşletme bölümü, alanlarında kendilerini geliştirmiş, çalıştıkları
konularda yetkin tam zamanlı öğretim
üyelerinden ve farklı işletmelerde profesyonelleşmiş, seçkin şirketlerin farklı alanlarında çalışmış yarı zamanlı uzmanlardan oluşmaktadır.

2. Uluslararası Fırsatlar: Eğitim dili %100
İngilizce olan doktora programımız,
Erasmus değişim hareketliliği çerçevesinde, AB ülkelerindeki ortak üniversitelerle
öğrenci değişim ve staj hareketliliğine
olanak sunmaktadır.

khdk.yasar.edu.tr

KAMU HUKU KU DOKTORA PROGRA MI ( T Ü RK ÇE )
“Medeniyetin ilk şartı adalettir ve adalete giden yol nitelikli bir hukuk
eğitiminden geçer”
Sosyal bir varlık olan insan, toplum halinde
yaşamanın kendisi için bir zorunluluk
olduğunun bilinciyle, toplumun yapısı ve
çeşitli sorunlarıyla ilgilenmiş ve bunlar
üzerinde düşünerek çözümler üretmeye
çalışmıştır. İdeal toplum düzeni nasıl
olmalıdır? Bu toplum düzeni içerisinde var
olan kuralların kaynağı nedir ve bu kurallar
nasıl ve kim tarafından uygulanmalıdır?
Bu kurallara uyulmamasının bir yaptırımı
var mıdır? Yaptırım uygulama gücü nereden ve kimden alınır gibi sorular, geçmişten günümüze dek insanların zihinlerini
meşgul etmiş ve bunların ortaya çıkardığı
sorunlara çözümler aranmıştır.
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Kamu hukuku, toplum, devlet, iktidar, kişi
hak ve özgürlükleri, eşitlik ve adalet gibi
güncelliğini koruyan kavramlara ilişkin
sorunlara ilişkin çözümleri sistemleştirmeyi ve yeni çözümleri üretmeyi hedef alır.
Kamu hukukunun bu genel hedefi çerçevesinde Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku
Doktora Programı, her biri kendi alanında
uzman akademik kadrosuyla kamu
hukuku alanında üst düzey teknik hukuk
bilgisine sahip, hukuki meseleleri analiz
etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş,
belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel
araştırma yapabilmek için akademik
çalışma yöntemlerine hâkim, ülkemiz bilim

dünyasına nitelikli ve yeni yaklaşımlar
kazandırabilecek
nitelikte
hukukçular
yetiştirmeyi amaçlar. Geniş bir yelpaze
içinden seçebilecekleri derslerle üzerinde
çalışılmak istenen konuda uzmanlaşmaya
olanak veren programlarımız, günümüzün
kamu hukuku sorunları hakkında derin bir
bakış açısı kazandırmakla birlikte, kamu
hukukunun felsefesine, kuramlarına ve
uygulamalarına ilişkin eksiksiz bir akademik zemin sunar. Doktora ve sanatta
yeterlik programlarında eğitim görmeye
hak kazanan tüm öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi (burs) sağlanmaktadır.

archphd.yasar.edu.tr

MİMARLIK DOKTORA PRO GRA MI ( İN GİL İZ CE )
“Mekân, kültür ve teknoloji ilişkilerinde ortaya çıkan güncel konu ve sorunlara
yenilikçi ve özgün yaklaşımlar.”
Mimarlık Doktora Programı Mimarlık
Kuramı ve Eleştirisi, Yapı ve Yapım Teknolojileri, Strüktürel Tasarım, Dijital tasarım ve
Üretim Araçları, Mekân ve Kültür Çalışmaları, Kentsel Tasarım gibi uzmanlık alanlarında özgün bilimsel araştırmalar formüle
eden ve yürütebilen bilim insanları ile
mesleğini mimarlığın yenilikçi alanlarında
edineceği bilgiler ile desteklemeyi amaçlayan mezunlar yetiştirir. Programın eğitim
ortamı, yerelden küresele, geniş bir yelpazede uzanan farklı ölçeklerde yapılı çevreye ve onun kişi ve toplumlara olan sosyal,
ekonomik ve kültürel etkilerine yönelik
güncel tartışmaların, temel kuramlar ve
bilgi birikimi üzerinden değerlendirilerek,
bu tartışmalara yönelik yaklaşımlar geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenenler
için bir odak noktası sağlar.

18

Bu odak, mimarlık alanında yeni gelişen
teknolojilere eleştirel düşünce yöntemleri,
sürekli güncellenen bakış açıları, disiplinler-üstü ve yenilikçi yaklaşımlar ile beslenen dinamik bir araştırma kültürünü üretir.
Fakülte araştırmalarına katılım, Enstitü
içindeki iş birlikleri, davetli araştırmacılar
ile bağlantılar ve dönem boyunca devam
eden seminerler, öğrencilere fikir geliştirme ve akademik etkileşim için birçok fırsat
sunar. Öğrencilerinden bu birikimi belirlenen konular etrafında yoğunlaşan bir
araştırma pratiği çerçevesinde özgün
nitelikli bilimsel çalışmalara dönüştürmeleri beklenmektedir. Doktora programı
çerçevesinde Doktor adayının bağımsız
araştırma yapma, bilimsel olayları geniş
ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak

için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazanması
sağlanır.
Program
aynı
zamanda doktor adaylarının araştırma
kültürüne sahip olarak akademik kariyere
adım atmalarına destek olmak üzere
tasarlanmıştır.
Programda zorunlu dersler, temel araştırma çerçevesi oluşturmaya, seçmeli dersler Doktor adayının ilgilendiği alanda
gelişmesini sağlamaya yönelik olarak yer
almaktadır.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

ohdk.yasar.edu.tr

ÖZEL HUKU K DOKTORA PROGRA MI T A N IT IMI
“Hedefimiz Geleceğin Akademisyenlerini Yetiştirmek”
Dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmeler pek çok yeni sorunla karşılaşılmasına neden olmakta ve hukuku da etkilemekte ve hukukun daha dinamik olmasını
gerektirmektedir. Ülkemizde bu sorunlara
yeterli hukuki çözümler üretilebilmesi
nitelikli uzman hukukçuların sayısının,
dolayısıyla bu amaca yönelik bilimsel
çalışmaların artmasını gerektirir. Yaşar
Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programının temel hedefi, bu ihtiyacı karşılayan,
özel hukuk alanında üstün niteliklere sahip
akademisyenlerin yetişmesinin sağlanmasıdır. Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk
Doktora Programı, öğrencilerin teori ve
uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara
analitik ve derinlemesine bakış açısıyla
yaklaşarak, akademik yeni çözümler üretmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. bilimsel yayınlar yapabilmelerini, akademik platformlarda görüş ve bildiri sunabilmelerini sağlayacak donanıma
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sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Özel Hukuk Doktora Ders Programında geniş seçimlik ders havuzundan
yararlanarak zorunlu ders kredilerini
tamamlayan ve doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, alanında
yetkin bir öğretim üyesinin danışmanlığında yazacakları tez ile doktora programını tamamlayarak özel hukuk doktoru
unvanını almaya hak kazanırlar.
Üst düzeyde hukuk bilgisini edinmiş,
hukuki sorunları analiz edebilen, çözüm
üretme yeteneği gelişmiş, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmenin gerektirdiği
tüm donanımı kazanmış hukukçuların
yetiştirilmesini sağlayabilecek akademisyen ve araştırma alt yapısına sahiptir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

adpa.yasar.edu.tr

SANAT VE TASARIM SAN A T T A YE T E RL İK PROGRA MI ( İN GİLİZCE)
“Canlı ve dinamik bir bilimsel araştırma ve sanatsal üretim ortamında ilham
veren öğretim elemanları ve sanatçılarla uzmanlaşarak, eleştirel, yetkin ve
özgün eserler ortaya çıkarmak ve bunları ulusal ve uluslararası sanat ve
tasarım platformlarında paylaşmak”
Günümüzde sanat ve tasarım uygulamaları farklı disiplinleri bir araya getirmekte,
bu disiplinlerin karakteristik özellikleri
yapıtlarda daha güncel ve farklı ifadeler
yaratmak için kullanılmaktadır. Uzmanlık
dalı odaklı eğitim alırken tekil disiplinlerden çok “Sanat ve Tasarım” genel şemsiyesi altında farklı disiplinlerle de beslenmiş profesyoneller ya da akademik kariyer adayları yetiştirmek programın temel
hedefidir. İngilizce olarak yürütülen programa başvurmak için ALES koşulu aranmamaktadır, ancak adayların YDS puanı
en az 80 olarak belirlenmiştir. Adaylarda
Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım
Fakültesi, İletişim Fakültesi veya
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Konservatuvarların ilgili bölümlerinden
yüksek lisans programı mezunu olma
koşulu aranmaktadır. Sanat ve Tasarım
Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlik Programında sanat ve tasarımın farklı disiplinlerinden zengin bir programla öğrencilerin
teorik anlamda donanmalarına ve uygulamada uzmanlaşmalarına yönelik üst
düzey bir eğitim verilmektedir. Programın
temel zorunlu dersleri öğrencilerin bir
yandan bilimsel, akademik çalışmalara
yönlenmesine, öte yandan sanatın çeşitli
alanlarında uygulamalar yapmasına
yönelik tasarlanmıştır. Bu kapsamda
Araştırma Yöntemleri dersi müfredatta
zorunlu olarak yer almaktadır.

Bununla birlikte Uygulamalı Proje Döngüsü dersi, günümüzde ulusal ve uluslararası araştırmalar için önemli kaynaklar sağlayan fonların temel gerekliliği olan proje
yazımı ve uygulama aşamalarına, bir fikri
projelendirme ve geliştirme basamaklarına hâkimiyet kazandırmaya yönelik
olarak müfredatta yer almaktadır. Bu ders
ile öğrencilerimiz güncel ulusal, uluslararası bilimsel ve sanatsal fonlarda fikirlerini
çeşitli biçimlerde projeye dönüştürmeyi
deneyimler ve kaynakların nasıl kullanılacağı ile ilgili fikir ve beceri sahibi olur.
Öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri
genel seçmeli dersler arasında grafik
tasarım stüdyosu, tasarım tarihi ve eleştirisi, grafik sanatlar (baskı), görsel kültür,
film teorisi ve araştırmaları, bilgisayar
oyunları, çağdaş sanat, müzik teori ve
performans, kayıt teknikleri, ileri ses tasarımı gibi dersler bulunmaktadır. Tüm bu
seçmeli dersler teorinin ve pratiğin bir
arada yürütüleceği şekilde tasarlanmıştır.
Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerin
hem akademik çalışma ve araştırmalarını
destekleyerek literatüre katkıda bulunmalarını teşvik eden, hem de sanatsal ve
tasarımsal uygulamalarına profesyonel
bir ortamda olanak sağlayan bir program
olarak sunulmaktadır.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim görmeye hak kazanan tüm
öğrencilere %100 öğretim ücreti indirimi
(burs) sağlanmaktadır.

compmscwt.yasar.edu.tr

B İL G İS AY A R M ÜH E ND İ S L İ Ğİ TEZLİ YÜ K SEK LİSANS PROGRAMI (İN G İ Lİ ZC E )
“Bilgisayar mühendisliğinde belirli alanlardaki teorik ve uygulamalı
araştırmalar için bir yüksek lisans programı...”
Günümüzde bilgisayar sistemleri, endüstri, ticaret, bankacılık, sigortacılık, sağlık,
şirket yönetimi, telekomünikasyon ve
Internet, otomotiv, inşaat, kara/hava/deniz taşımacılığı gibi hemen hemen tüm
alanlarda çok önemli ve kritik bir parça
olarak yer almakta ve kullanılmaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği, diğer mühendislik
alanlarıyla karşılaştırıldığında oldukça
yeni bir mühendislik dalıdır ve bilgisayar
sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi, işletilmesi ve
diğer sistemlere entegrasyonunu hedefler. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde
kullanıldığından, Bilgisayar Mühendisliği
disiplinler arası uygulamaları olan ve tüm
disiplinlerde rol oynayan bir alandır.
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Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Programı'nda, bilgisayar mühendisliğinde
belirli alanlarda teoride ve uygulamalarda ihtisaslaşma ve güncel araştırma birikimi hedeflenmektedir. Söz konusu araştırma alanları arasında, Anabilim Dalı’nda
yer alan öğretim üyelerinin araştırma ilgi
alanları doğrultusunda, Adli Bilişim,
Anlamsal Web, Ayrık Eniyileme, Bilgisayar
Ağları, Bilgisayar Güvenliği, Bilgisayar
Sistemleri Tasarımı, Bulut Bilişim, Coğrafi
Bilgi Sistemleri, Dağıtık Sistemler, Formel
Spesifikasyon ve Doğrulama, Gömülü
Sistemler, Görüntü İşleme, Hastane
Haberleşme
Sistemleri,
Hesaplama
Kuramı, İş Zekâsı, İşletim Sistemleri, Kriptografi, Makine Öğrenmesi, Ontoloji, Robot
Hareket Planlaması, Sayılar Kuramı,

Sınama Kuramı, Siber Güvenlik Sistemleri,
Siber Savaş Benzetimi, Veri Bilimi, Veri
Madenciliği, Veri Tabanları, Yapay Zeka,
Yazılım Geliştirme ve Yazılım Mühendisliği
sayılabilir. Programa 4 yıllık üniversite/yüksekokul lisans mezunları başvurabilir.
Programı başarıyla bitirenlere "Bilgisayar
Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması"
verilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Programı, Yaşar Üniversitesi’nde ilk kurulan yüksek lisans programlarından biridir.
Programın yürütüldüğü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde
yer alan, Aralık 2020 itibariyle 14 doktoralı
öğretim üyesinden oluşan oldukça büyük
bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Programı, üç yarıyılda bitirilecek şekilde
planlanmıştır ve en çok 6 yarıyılda bitirilmelidir. Dersler, önkoşul dersleri, zorunlu
dersler ve seçmeli dersler olarak üç gruba
ayrılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği veya
Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmayan öğrencilerin en fazla iki yarıyıl boyunca bazı önkoşul derslerini başarıyla
tamamladıktan sonra yüksek lisans programına
başlamaları
beklenmektedir.
Programda yüksek lisans öğrencilerinin,
araştırma veya uygulama yapacakları
alana yönelik lisansüstü dersler almaları,
seminer hazırlamaları ve seminerlere
katılmaları, içinde özgün araştırma

çalışmalarının ve özgün fikirlerin yer aldığı
bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ve bu
tezi jüri önünde başarıyla savunmaları
beklenmektedir. Yüksek lisans tezi çalışması sonuçlarının, bilimsel literatüre katkı
sağlamak amacıyla en az bir konferans
bildirisi ve/veya araştırma dergi makalesi
halinde yayınlanarak bilim camiası ile
paylaşılması da önerilmektedir. Yüksek
lisans öğrencilerinin tez çalışmaları sırasında öğretim üyelerinin araştırma projelerinde, özellikle sanayi ile iş birliği araştırma projelerinde yer almaları da tercih ve
tavsiye edilmektedir.
Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları,
Türkiye’de ve Türkiye dışında ‘Araştırma-Geliştirme’ye önem veren özel ve
kamu kuruluşlarında yüksek mühendis
ve/veya araştırmacı olarak çalışabilmekte, ayrıca yaratıcılığı, yenilikçiliği ve girişimciliği hedefleyen yeni kuruluşların
ortaya çıkmasına ön ayak olabilmektedir.
Aralık 2020 itibariyle, yüksek lisansını
tamamlayan mezun sayısı 42, halen
yüksek lisans öğrencisi olanların sayısı
22’dir.
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EKONOMİ TEZLİ YÜKSEK L İS A N S PROGRA MI ( İN GİL İZ CE )
“Evrensel, analitik düşünen, yaratıcı, bilgi üreten ve pratiğe aktaran
ekonomistlerin yüksek lisans programı”
Bir ekonomist her şeyden önce analitik
düşünme, yaratıcılık ve mantık gibi üç
temel zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır.
Söz konusu zihinsel özellikler, ekonomiste
bilgiyi pratiğe aktarma ve bilgi üretebilme
becerilerini kazandırır. Günümüzde lisansüstü ekonomi eğitimi, öğrencilerin ekonometrideki modern yöntemleri ve sosyal
bilimlerde kullanılan diğer nicel ve nitel
araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlar. Ekonomi Tezli
Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin
modern teknikleri kullanarak güncel ekonomik olguları kavramalarını, ekonomi
politikaları, ekonomik büyüme ve gelişme,
ekonomik küreselleşme, birey ve firmaların karar modelleri, teknolojik yenilik

ekonomisi, ekonomik krizler gibi geniş bir
yelpazede teorik bir temel oluşturabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir.
Ayrıca program kapsamında, tez yazma
sürecinde, öğrencilere, akademik etik
kuralları çerçevesinde, yüksek kaliteli
araştırma yapma ve uluslararası standartlarda araştırma raporları ve makaleler yazma becerisi de kazandırılmaktadır.
Ekonomi Yüksek Lisans derecesini alan
mezunlarımız edindikleri teknik ve alan
uzmanlığıyla hem özel sektörde, hem
kamuda çeşitli uzman pozisyonlarında
çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etme imkânına da sahip olurlar.

eeemscwt.yasar.edu.tr

E LE KTR İK-ELEKTRO N İK MÜHENDİ S Lİ Ğ İ T EZ Lİ Y Ü KS EK Lİ S AN S P ROGRAM I ( İ NG İ L İ ZC E )

“Elektrik ve elektronik mühendisliğini teorik ve uygulamalı araştırmalar ile
birleştiren bir yüksek lisans programı...”
Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans
Programı, öğrencilerinin, çok hızla gelişen,
yaşamımızın her alanını etkileyen Elektrik-Elektronik mühendisliği teknolojilerini
derinlemesine izlemeleri, teorik ve uygulamalı araştırmalarda aktif olarak görev
almalarını hedeflemektedir. Öğrenciler,
lisans eğitimlerinde aldıkları bilgilerin
yanında bu programda kazanacakları
yetenekleri, Elektrik-Elektronik mühendisliğinin karmaşık problemlerinin çözümünde kullanabileceklerdir. Program aynı
zamanda, öğrencilerin disiplinler arası
çalışmalarda yer alarak, yenilikçi yaklaşımlarla yaratıcı tasarım etkinliklerinde
tecrübe kazanmalarını amaçlamaktadır.
Program; özellikle Haberleşme, Elektromanyetik/RF, Anten ve Radar Sistemleri,
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Kontrol, Sinyal İşleme (Sayısal, Biyomedikal, Radar vb.), Biyomedikal Sistemler ve
Modelleme,
Mikroişlemciler/Gömülü
Sistemler, Güç ve Enerji Sistemleri alanlarında uzmanlaşma imkânı sağlamayı
amaçlamaktadır. Öğrenciler, kuramsal
dersler, seminerler ve araştırma projelerinin yanı sıra, yapacakları yüksek lisans
tezi ile özellikle seçtikleri alanda bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarını çağdaş ve profesyonel düzeyde geliştirirler. Öğrenciler
programı süresince, bilimsel çalışmalara
etkin olarak katılma, sonuçları bilim camiası ile paylaşma yönünde beceriler de
geliştirirler. Bu programdan mezun olan
öğrenciler, istedikleri takdirde yurtiçinde
veya yurtdışındaki üniversitelerin doktora
programlarına devam edebilirler.

Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Ana Bilim Dalı laboratuvarları, özellikle kurum içi ve kurum dışı (TÜBİTAK, vb.) destekli projeler ile sürekli yeni
imkânlara kavuşmaktadır. Temel Elektrik
ve Elektronik, Sayısal Tasarım ve Mikroişlemci, Otomasyon ve Robotik, Haberleşme ve İşaret İşleme, Anten ve Mikrodalga,
Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri laboratuvarlarından oluşan çeşitliliği fazla
teknik altyapısı ile bu alanlara yönelik
çalışma konuları ve ortamları olanağı
sağlanmaktadır.

iemscwt.yasar.edu.tr

E N DÜS T Rİ M ÜH E ND İ S L İ Ğİ TEZLİ YÜ K SEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİ ZC E )
“Her şeyin daha iyisi!”
Hizmet ve imalat sektöründe kaynakların
etkin ve verimli kullanılmasının önemi
gittikçe artmaktadır. Sürekli ve hızla değişen piyasa koşullarının baskısı altında,
organizasyonlar başarılı olabilmek için,
analiz yeteneği güçlü, çabuk, güvenilir
kararlar alacak mühendisler aramaktadırlar. Büyük veri setlerinin çeşitli yöntemlerle analizine dayanarak, karar vericilerin
sürekli stratejik, taktik ve operasyonel
kararlar vermesi beklenir. Bu sebeple,
Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı; profesyonel ve akademik hayattan
gelen
öğrencilerine,
karşılaşacakları
problemler için yeni ve yaratıcı
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modeller geliştirmek ve çözümler bulmak,
etkin karar desteği sunmak, kararları
uygulamaya koymak ve sonuçlarını
değerlendirerek sistemsel geri bildirim
sağlamak üzere gerekli sektörel bilgi ve
beceri setlerini kazandırmayı hedefler.
Program, sadece Endüstri mühendisliği
değil, genel mühendislik geçmişine sahip
adaylara da yöneliktir. Ders programı ve
araştırma sayesinde, öğrenciler bilgi
edinir, analiz becerilerini geliştirir, yeni
(yenilikçi) modeller kurarak sonuçlar
çıkarmayı ve sonuçları yorumlamayı
öğrenirler.

Bölüm Olanakları
Endüstri Mühendisliği bölümü, çalışma
alanlarında son derece iyi kurumlardan
eğitimli almış, teorik ve pratik donanımı
güçlü, yayın ve proje portföyü zengin olan
geniş bir akademik kadroya sahiptir.
Halen çeşitli yüksek ve doktora tezi, ulusal
ve uluslararası araştırma projesi ve
üniversite-sanayi işbirliği projeleri yürütülmektedir. Yüksek lisansa başlayan
öğrencilerimizin bu projelerde yer alma
olanağı bulunmaktadır.
Ders Programı
Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı, üç zorunlu temel dersin dışında
öğrencilerine, eğitimlerini hayal ve hedeflerine göre şekillendirmek için gerekli
dersleri seçebilecekleri geniş bir seçmeli
ders havuzu sunar.
Kariyer Olanakları
Dünya ekonomisinin küreselleşmesi müşteri beklentilerini arttırmakta, gittikçe
daha da makul fiyatlarda daha kaliteli
mal ve hizmet talebini yaratmaktadır. Bu
sebeple üretim ve servis şirketleri gittikçe
artan oranda, bu talebi karşılamaya
yönelik, analitik problem çözme tekniklerini, bilgi teknolojilerini ve sistem bakış
açısını aynı potada eritebilecek yetişmiş
endüstri mühendisleri aramaktadırlar.
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
yüksek lisans programı, bu açığı kapatmak için gerekli donanımla mezunlar
verir.

inarmscwt.yasar.edu.tr

İÇ MİMARLIK TEZLİ YÜ KS E K L İS A N S PROGRA MI ( İN GİL İZ CE)
“İç mimarlık alanındaki çağdaş söylemlerin ışığında kuramsal bilgide
uzmanlaşma sağlamak, iç mimarlık alanına özgü bilgi ve eleştirel düşünce
ışığında alana ilişkin problemleri bilimsel olarak analiz edip sentezleyebilmek
ve özgün araştırmalar ortaya çıkarmak”
İç Mimarlık Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans
programında; öncelikli olarak İç Mimarlık,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış olan
mezunların, iç mekân tasarımı ve söylemleri üzerine araştırma yapmaları hedeflenmektedir. Programın temel amacı, iç
mimarlık alanındaki çağdaş söylemlerin
ışığında kuramsal bilgide uzmanlaşma
sağlamak, iç mimarlık alanına özgü bilgi
ve eleştirel düşünce ışığında alana ilişkin
problemleri bilimsel olarak analiz edip
sentezleyebilmek ve özgün araştırmalar
ortaya çıkarmaktır.
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Program dâhilinde alanda uzmanlaşmayı
gerektiren araştırmalar, disiplinler arası
iletişim ile aynı zamanda diğer tasarım
alanları ve ilgili alanlarından da beslenmektedir. Program, en az 120 AKTS toplamında, 4’ü zorunlu olan en az 8 ders ve
yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanmasını gerektirir. Program kapsamında üç
temel ALAN tanımlanmıştır: A. İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM
MODİFİKASYON; B. TASARIM VE KÜLTÜR; C.
ÇEVRESEL SİSTEMLER. İç Mimarlıkta Restorasyon, Müdahale, Dönüşüm, Modifikasyon Alanı’nda öğrenciler, sürdürülebilir
tasarım için strateji olarak mevcut binaları
koruma, müdahale etme ve uyarlamaya
odaklanan tartışmalar yapabilmektedir.

Tasarım ve Kültür Alanı, içmimarlık kuramının sosyo-kültürel çerçevesini içine
alan tartışmaları incelemektedir. Çevresel
Sistemler Alanı’nda ise öğrenciler iç
mekânın çevresel kalitesi, konfor şartları,
havalandırma / ısıtma / soğutma stratejileri, günışığı, yapay aydınlatma ihtiyaçları
ve sağlıklı malzeme seçimleri ile ilgili çevresel etkilerin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır.
Öğrencilerin
programın
başında tez çalışmalarına bu alanlardan
birinde yer alan temalar doğrultusunda
karar vermeleri ve derslerini bu doğrultuda seçmeleri beklenir.
Program dâhilindeki seçmeli derslere ek
olarak, diğer yüksek lisans programlarından da (örn. Mimarlık Yüksek Lisans Programı) belirlenen sayıda ders seçilebilmektedir. Programa başlayacak öğrencilerin İç Mimarlık ve Mimarlık dışında kalan
disiplinlerden gelmesi durumunda Bilimsel Hazırlık programı uygulanacaktır.

Farklı dallardan gelen öğrencilere öğrencinin danışmanı tarafından kendi alanlarına göre lisans derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık Programı oluşturulmaktadır. İç
Mimarlık Yüksek Lisans Programına yurtiçi
ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
denkliği kabul edilen yurtdışı üniversitelerin lisans Programları mezunları da başvurabilmektedir.
Eğitim dili %100 İngilizce olan yüksek lisans
programını tamamlama süresi asgari
dört, azami altı yarıyıldır. “Msc in Interior
Architecture (with thesis)” derecesi veren
bu programdan mezun olan öğrenciler,
doktora programlarında öğrenim görmek
üzere başvuruda bulunabilirler. Dolayısıyla, program içmimarlık alanındaki mesleki
araştırmaları desteklemenin ötesinde
alanda akademik kariyer yapma sürecinde önemli bir aşama olmaktadır.
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İLETİŞİM YÜKSEK LİSANS PROGRA MI ( T E Z L İ / İN GİL İZ CE )
“Türkiye ve dünyaya iletişim gözlüğünden bakmak: Toplumsal olguları ve
sorunları iletişim akademik disiplini içinden değerlendirebilmek ve çözüm
üretebilmek için tasarlanan bir bilim uzmanlığı programı”
İletişim, günümüzün en önemli toplumsal
süreç ve kurumlarını kapsayan bir akademik çalışma alanıdır. Yaşar Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Yüksek
Lisans Programı, iletişim alanında akademik ve mesleki kariyer yapacak öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. İletişim Yüksek Lisans Programı iletişim alanının disiplinler arası özelliğine vurgu yapar.
Bu bağlamda program medya, halkla
ilişkiler, reklam, sinema, televizyon, görsel
iletişim, gazetecilik, iletişim tarihi, siyasal
iletişim, uluslararası iletişim, kurumsal
iletişim gibi tüm temel iletişim alanlarını
kapsayan ortak bir eğitim programı sunar.
Program, geniş bir seçimlik dersler havuzundan alınacak dersler ile öğrencinin
akademik ihtiyaçlarına göre esnek bir
şekilde düzenlenebilir. İletişim Yüksek
Lisans Programı, İletişim Fakültesi’nin dört
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bölümünün (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık;
Görsel İletişim Tasarımı; Radyo, Televizyon
ve Sinema ve Yeni Medya ve İletişim) akademik anlamda ortak yürüttüğü bir programdır. Öğrencinin seçeceği çalışma
konusuna göre alacağı seçimlik derslerle
bir yandan temel iletişim konularında bir
yandan da özel çalışma alanında uzmanlaşma olanağı sağlar. Öğrenciler ayrıca,
ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelerarası
Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde
gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim
görme olanağına sahiptir. Programda her
yıl Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun belirleyeceği sayıda ve oranda
öğrenciye burs olanağı da bulunmaktadır.
Programda öğrenciler 2 zorunlu 5 seçmeli
ve seminer olmak üzere toplam 8 ders
alırlar ve tez hazırlarlar. Program toplam
120 AKTS kredisi alarak tamamlanır.
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İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Edebiyatla Dünyaya Açılan Pencere”
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve
Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı,
öğrencilerin dünyayı, insanı ve insan ilişkilerini edebi eserler üzerinden daha iyi
anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olan Edebiyat biliminin ince ayrıntılarıyla ele alındığı bir eğitim sunmayı
amaçlar. Öğrencilerimiz, öncelikle İngiliz
Edebiyatı üzerine yoğunlaşırlar ve edebiyat aracılığıyla İngiliz(ce) kültürünü daha
yakından tanırlar. Programımızın edebiyatın yanı sıra farklı bilim ve sanat dallarını da içeren disiplinlerarası bir yapısı
vardır. Öğrencilerimiz edebi eserleri incelerken, aynı zamanda, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi diğer insan ve toplum
bilimleri dallarıyla da yakın ilişki ve iletişim
içinde olurlar; sinema, tiyatro ve müzik
gibi diğer

güzel sanat dallarına ait eserleri de inceler ve yorumlarlar. Seçmeli dersler sayesinde Türk ve Dünya edebiyatlarıyla ilgili
çalışmalar yaparlar ve bu dersler aracılığıyla, İngiltere kökenli olmayan, ABD gibi
başka kültürlere ait İngilizce dilinde yazılmış (Anglofon) eserleri inceler ve bu
kültürlerle de tanışırlar. Aldıkları eğitim
aracılığıyla, öğrencilerimiz yazılı ve görsel
metinlere incelikli ve eleştirel bir gözle
bakmayı öğrenirler; kültürlerarası farklılıkları kavrama ve karşılaştırma yetisine,
onlara çağdaş yaşamın her alanında yardımcı olacak duyarlıklara ve değerlere
sahip olurlar. Program, öğrencilerin derslere aktif katılımına büyük önem verir;
böylelikle öğrencilerimiz kendilerini İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak etkili
biçimde ifade etme becerilerini geliştirirler.

mngtmbawt.yasar.edu.tr

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRA MI ( T E Z L İ / İN GİL İZ CE )
“Geleceği yönlendiren girişimcilerin ve liderlerin bölümü”
İşletme Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı, farklı alanlarda lisans eğitimini
tamamlamış kişilere, işletmecilik alanında
uzmanlaşma ve profesyonelleşme şansı
tanımaktadır. Tezli programımız, lisans
mezunu öğrencilerin rekabet gücünü
arttıracak pazarlama, girişimcilik, liderlik
ve yöneticilik yetenekleriyle donatmayı
amaçlar. İşletme tezli yüksek lisans programı, teknolojik gelişmeleri ve sürekli
değişen dinamikleri göz önüne alarak
öğrencileri büyük şirketler, kamu kuruluşları ve ekonomik sistemler üzerine araştırma yapmaya yönlendirir. Nitelikli akademik çıktılar üretebilecek, tanınmış veri
tabanlarını inceleyebilecek öğrenciler
yetiştirmek, programın ana çıktıları arasındadır.
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Tezli programımız, öğrencilere işletmelerin pazarlama, muhasebe, üretim ve
yönetim alanlarında uzmanlaşmalarına
olanak sağlar. Üçüncü ve dördüncü
dönemlerde zorunlu olan tez yazımı,
öğrencilere sadece bilgi toplamayı değil,
aynı zamanda araştırma yapmayı ve
kendi fikirlerini akademik camiada duyurma şansı da tanır. %100 İngilizce olan
eğitim dili, öğrencilere dillerini geliştirme
fırsatı tanır.
Tezli yüksek lisans mezunlarımızın çok
geniş çalışma alanları bulunmaktadır.
Mezunlarımız pazarlama, denetim, otelcilik, sigortacılık, bankacılık, finans, turizm,
danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların farklı yönetici kademelerinde rol alabilirler.

Bunun yanı sıra kamu alanında Hazine
Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Maliye
Bakanlığında çalışma fırsatları da bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin program
süresince yazacakları tez, öğrencilerin
yükseköğrenim kurumlarında araştırmacı/fakülte üyesi olmak adına doktora
programlarına başvurmalarına olanak
tanımaktadır.
Programı Öne Çıkaranlar:
1. Alanlarında Uzmanlaşmış Yetkin Akademik Kadro: İşletme bölümü, alanlarında
kendilerini geliştirmiş, çalıştıkları konularda yetkin tam zamanlı öğretim üyelerinden ve farklı işletmelerde profesyonelleşmiş, seçkin şirketlerin farklı alanlarında
çalışmış yarı zamanlı uzmanlardan oluşmaktadır.
2. Uluslararası Fırsatlar: Yaşar Üniversitesi
İşletme Bölümü, Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerine
en çok öğrenci gönderen bölümler ara

sındadır. %100 İngilizce olan eğitim dili,
bölüm öğrencilerine küresel dünyada
daha etkili iletişim kurabilme olanağı sağlar.Program öğrencileri zorunlu olan
İşlemler Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri
derslerine ek olarak girişimcilik, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik, üretim yönetimi, planlama, optimizasyon ve veri bilimi gibi
güncel ve geçerli alanlardaki derslerden
seçerek programlarını oluştururlar.

mngtmbawt.yasar.edu.tr

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Hayallerinizi Gerçekleştirin! Girişimcilik Temelli İş ve İşletme Tasarımı”
İşletme Mühendisliği, inovasyon temelli
yeni iş kolları ve ticari işletmelerin tasarımı
ile ilgilenir. İşletme Mühendisliği bağımsız
iş kolları (makro düzeyde) ve işletmelerin
(mikro düzeyde) kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturma, yeni ürün geliştirme ve kuluçka süreçleri, inovasyon
finansmanı, pazar geliştirme ve çeşitlendirme, risk yönetimi, dağıtım kanalları
yönetimi gibi tüm işletmecilik faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve kontrol
süreçlerini içermektedir. Yaşar Üniversitesi
İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı kendisini özellikle İşletme ve Endüstri
Mühendisliği’nin
kesişme
noktasında
konumlandırır. Program, özellikle teknik
geçmişleri olup, kendilerine, işletme ve
yönetim becerilerini de eklemiş çalışan
profil boşluğunu doldurmayı hedefler.
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Günümüzün iş ortamı, her şeyin üzerinde
beceri kümelerine değer verir. Bu beceri
kümeleri İşletmelerin inovasyon ve yeni
faaliyetler yaratma yoluyla teknolojileri
fırsatlara dönüştürmesini sağlayacaktır.
Program / Bölüm Olanakları
Mezun Profili ve Kadro
Küresel iş dünyası girişimcilik ve inovasyon
içeren beceri kümelerine büyük değer
verir. Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, özellikle
girişimcilik ve inovasyon temelli yeni iş
kolları ve/veya işletmeleri tasarlayabilecek, geliştirebilecek profilde mezunlar
vermeyi hedefler. Bu doğrultuda, akademik ve sanayi deneyimi yüksek eğitimci
kadrosuyla, güncel konular üzerine zengin
yelpazede dersler sunar.

Öğrenci Profili
İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, değişik geçmişlerden ve iş kollarından gelen, karma bir öğrenci yapısına
sahiptir. Ders ve proje çalışma ortamları,
öğrencilere, birbirlerinden ve bu çeşitlilikten yararlanarak kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortam sağlar.
Çalışma hayatına Uygun Ders Programı
Program, çalışma hayatında olan öğrencilerinin durumunu da göz önüne alarak,
dersleri mümkün olduğunca olağan
mesai saatleri dışına planlar. Böylelikle,
çalışan öğrenciler, iş ve eğitim hayatlarını
beraber yürütebilirler.
İş Olanakları
İşletme mühendisliği programının çok
yönlülüğü, mezunlarının iş alanlarının
çeşitliliğine de yansımaktadır. Mezunlar,
çalışıyorlarsa,
bulundukları
kurumda
inovasyon ve inovasyon temelli iş kollarının öncüleri olabildikleri gibi, çeşitli yeni
girişimcilik öykülerinin içinde de yer alabilmektedirler.
Ders Programı
Program iki zorunlu, beş (5) seçmeli ders,
seminer ve tezden oluşur. Öğrencilere,
işletme ve endüstri mühendisliği alanlarından kompozit geniş bir ders havuzundan, kendi İşletme Mühendisliği Yüksek
Lisans
programlarını
özelleştirebilme
imkânı sunulur.

Program öğrencileri zorunlu olan İşlemler
Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri derslerine ek olarak girişimcilik, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik, üretim yönetimi, planlama, optimizasyon ve veri bilimi gibi
güncel ve geçerli alanlardaki derslerden
seçerek programlarını oluştururlar.

khyltezli.yasar.edu.tr

KAMU HUKU KU TEZLİ YÜ K S E K L İS A N S PROGRA MI ( T Ü RK ÇE)
“Kamu hukukunda uzmanlığa açılan kapı”
Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır.
Kamu Hukuku yüksek lisans programımız
öğrencilerimize, evrensel hukuk dünyasının kapılarını aralayabilecekleri bir zemin
yaratmak amacıyla hazırlanmış olup,
programdan başarıyla mezun olan
öğrencilerimiz kamu hukukunun uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerimizin bilimsel araştırmanın yöntem
ve teknikleri konusunda da yetkinlik kazanabileceği şekilde tasarlanan programımız, geniş bir seçimlik ders havuzuna
sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz kendi
programlarını mesleki ve akademik
ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde düzenleyebilir, çalışmak istedikleri konuda
uzmanlaşabilirler. Yaşar Üniversitesi Kamu
Hukuku Yüksek Lisans Programı’ndan
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mezun olan öğrencilerimiz kamu hukuku
uzmanı unvanını almakta, arzu etmeleri
halinde Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku
Doktora Programı’nın başvuru koşullarını
sağlayarak akademik hayatlarına devam
edebilmektedir.

lengmscwt.yasar.edu.tr

LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Lojistik süreçlerini iyileştirmeye ve verimlilik arttırmaya odaklı mühendislerin
ve lojistikçilerin programı”
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans programı, öğrencilerine ürünlerin ilk üretildiği
noktadan müşteriye ulaştığı noktaya
kadar gerçekleşen süreçleri kapsayan
tedarik zinciri içerisinde meydana gelen
çeşitli problemlere çözüm geliştirmede
uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Bu
problemler maliyeti düşürmek, karbon
salınımını azaltmak ve hizmet kalitesini
arttırmak gibi farklı hedeflere ve diğer
taraftan zaman, bütçe ve iş gücü gibi kısıtlayıcı etmenlere sahiptir. Her problemin
yapısı birbirinden farklı olduğu için programda öğrencilere gerekli olan problemlere farklı bakış açısı getirebilme kabiliyeti
kazandırılmaktadır. Öğrencilerin teorik ve
uygulamalı dersler yardımıyla modelleme,
simülasyon ve optimizasyon gibi yöntemlerde beceri sahibi olması sağlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin bilimsel
araştırma yöntemlerini lojistik konularına
uygulama becerisi kazanması da sağlanmaktadır.

Gün geçtikçe lojistik sektöründe rekabet
daha da artmakta, sektör daha kompleks
hale gelmekte ve sektörde kalifiye eleman
ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu doğrultuda, Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans
programı, analitik düşünme kabiliyetine
sahip, problem çözme yeteneği gelişmiş,
yaratıcı çözümler sunabilen ve lojistik sektörünün güncel konularına hâkim nitelikte
öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Bu programdan mezun olan öğrenciler ilgili kamu
kuruluşlarında ve özel sektörde lojistik
hizmet sağlayıcı firmalarda, üretici ve
imalatçı firmalarda, depo ve antrepo
işletmelerinde, ithalat, ihracat ve dış ticaret işletmelerinde, lojistik bilgi ve iletişim
teknolojileri sağlayıcı işletmelerde ve
daha pek çok ilgili kuruluşta çalışabilmektedirler. Aynı zamanda, öğrenciler akademik kariyere yönelip ilgili Doktora programlarından birine devam ederek araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilirler.

archmscwt.yasar.edu.tr

MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK L İS A N S PROGRA MI ( İN GİL İZ CE )
“Gelişen teknolojilere ve onların yapılı çevre ve toplumlar ile ilişkisine yeni
bakış açıları’’
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programı
çağdaş toplumun sosyal ve çevresel
sorunlarına ve bunların farklı ölçeklerdeki
yapılı çevreler üzerindeki etkilerine yeni
bakış açıları ile odaklanan, güncel bilgiyi
işlemeyi ve üretmeyi ön plana çıkaran, etik
ve destekleyici bir öğrenim ve meslektaşlık
ortamı sunar. Programın dikkate değer
güçlü yönleri, öğretim elemanlarının çalışma alanlarının kapsam genişliği, müfredat
esnekliği ve disiplinler üstü araştırma odağıdır. Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim
almış olan herkese açık olan program,
Mimarlık lisans derecesine sahip öğrencilerine alandaki bilgilerini derinleştirme ve
seçtikleri konularda uzmanlık kazanma,
Mimarlık lisans derecesine sahip olmayan
öğrencilerine ise mesleğin güncel ve yeni
gelişen konularında bilgi sahibi olma,
meslek alanlarını mimarlık bilgisi ile zenginleştirme olanağı sağlar.
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Öğrenciler gerek ders seçimleri gerek de
tez konuları bağlamında mimarlık alanındaki güncel konulara üç temel izlek üzerinden yaklaşabilirler: Yapı Teknolojileri;
Mimarlık Kuramı / Eleştirisi ve Mimari
Tasarım. Bu üç ana izlek de günümüz
koşullarını ve olanaklarını merkeze alan,
güncel bilgi ve teknolojiler ile bu koşul ve
olanakların sınırlarına meydan okuyan,
sürdürülebilir çevresel ve toplumsal yapıları önceleyen yaklaşımları merkeze alır.
Bu izlekler öğrenciler tarafından bağımsız
olarak seçilebileceği gibi, birbiri ile iç içe
geçen bir biçimde de ele alınabilirler.
Program, bağımsız ya da ilişkili olarak
belirlenmiş olan bu izleklerden seçilen
konularda bilgi ve yetkinlikle daha donanımlı hale gelen mezunların, özel sektörde
ve / veya kamu sektöründe edinecekleri iş
olanaklarını artırmalarını sağladığı gibi,
gelişen araştırma becerileri ile akademik
ortamlarda kariyer fırsatlarını ilerletmelerine de olanak tanır.

ohyltezli.yasar.edu.tr

ÖZEL HU KU K TEZLİ YÜ KS E K L İS A N S PROGRA MI ( T Ü RK ÇE )
“Mesleğinde fark yaratmak isteyen hukukçuların programı”
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının
hedefi, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş öğrencilerin özel hukuk alanındaki en
güncel bilgileri almaları, inceleme ve
araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, özel
hukuk sorunlarını analiz etme ve yorumlama yeteneğini elde etmeleridir. Yaşar
Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans
Programı, bu hedef doğrultusunda hazırlanmış bir programdır. Program sürekli
güncellenmekte ve program sonunda
gerekli çabayı gösteren öğrenciler, hukuk
alanındaki yenilik ve gelişmelere ayak
uydurabilen, ezberci bakış açısından uzak
duran, akademik çalışma yöntemlerine
hâkim, hukuki muhakeme yeteneğiyle
donatılmış bir seviyeye gelmektedir. Yaşar
Üniversitesi Yüksek Lisans Programında
öğrencilerin, akademik platformlarda
bilimsel çalışmalar yapıp, görüş ve bildiri
sunabilmelerine özel önem verilmekte, bu
konuda öğrenciler teşvik edilmekte ve
gerekli donanım sağlanmaktadır. Yaşar
Üniversitesi, Türk ve yabancı olmak üzere

çok geniş bir çevrimiçi veri tabanı aboneliğine sahiptir. Günümüzün özel hukuk alanına yönelik geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bu program, alanında
uzman akademisyenler eşliğinde yapılmaktadır. Yaşar Üniversitesi’nin sağladığı
bu olanak ve akademik danışmanları
sayesinde öğrenciler nitelikli bilimsel araştırma yapabilmekte, çalışmalarını yayınlayabilmektedir. Ülkemizde nitelikli akademik yayınların artışına destek olmak en
önemli hedeflerimizden biridir. Özel Hukuk
Yüksek Lisans ders programı, hukuk alanında üstün niteliğe sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Program, öğrencinin medeni hukuk, ticaret
hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku, iş
hukuku ve uluslararası özel hukuk alanındaki gelişmeleri izleyebilmesine, seçimlik
ders olanağının genişliği nedeniyle özel
hukukun spesifik alanlarından biriyle ilgili
dersleri de seçerek uzmanlaşabilmesine
olanak sağlamaktadır.

psycmawt.yasar.edu.tr

P Sİ K O L OJİ TEZLİ YÜ KS EK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZ CE)
“Psikoloji biliminde güncel yaklaşımlar ve yüksek yöntemsel donanımla
akademik hayata sağlam bir adım atın.”
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans
programı güncel bulgulara dayalı ve
bilimsel araştırma odaklı, ileri düzeyde
psikoloji bilimi eğitimi sunmayı amaçlar.
Program, ana hedef olarak öğrenciyi doktora seviyesinde akademik çalışmalara
hazırlamak amacıyla güçlü bir bilimsel
yöntem donanımı vermeyi benimsemektedir. Psikoloji Yüksek Lisans Programı
öğrencilerin öncelikle psikoloji biliminin
başlıca alt alanlarından kendi seçtikleri
birkaçında dersler alarak ilgi duydukları
alanı belirlemelerini, daha sonra ise bu
alanlardan birine odaklanacakları dersler,
seminer ve tez çalışmalarıyla seçtikleri
alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Dersler mümkün
olduğunca ilgili alt alandaki güncel tartışma ve yöntemlerde derinleşmeyi sağlamak amacıyla düzenlenir.
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Bilimsel yayınları analitik bir gözle inceleyip bunlardan yeni araştırma soruları
üretmek yoluyla tez çalışmaları için alternatif fikirler üretmelerini henüz ders aşamasındayken sağlamayı amaçlar. Bu
nedenle derslerde öğrencilerin en az bir
araştırma önerisi üretmeleri istenmektedir. Psikolojinin seçimlik alt alanlarındaki
dersler dışında psikoloji alanında kullanılan istatistik ve araştırma yöntemleri
kavram bilgi ve becerilerini lisansüstü
düzeyine getirmeyi amaçlayan ve iki
dönemi kapsayan ileri seviye istatistik ve
araştırma yöntemleri dersleri zorunludur.
Bu derslerde istatistik ve araştırma yöntemleri ve bu alandaki güncel tartışmalar
ve alternatif yaklaşımlar uygulamalı
olarak sunulmaktadır.

Öğrencinin bireysel olarak yapacağı
literatür araştırması ve özgün araştırma
önerisini içeren seminer dersi de zorunlu
olup, bu çalışmanın tez çalışmalarına
temel oluşturması hedeflenmiştir. Yürütülecek Tez çalışmasında danışmanının
gözetimi ve desteğiyle öğrenci görgül
(bilimsel bulgulara dayalı) bir araştırma

projesini tasarlar, yürütür ve bir tez ve jüri
önünde yapılan bir tez savunması şeklinde sunar. Tez araştırma alanı öncelikle
bölüm kadrosunun sahip olduğu uzmanlık
ve ilgi alanları arasından seçilmekle birlikte öğrencilerin ilgilendikleri farklı alanlar
da değerlendirilebilmektedir.

admawt.yasar.edu.tr

SANAT VE TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZ CE)
“Sanat alanlarındaki güncel dinamikleri takip ederek yeni tasarımsal anlayışlar
ve teknolojiler ışığında yetkin sanatçılarla kuramsal ve uygulamalı disiplinler
arası çalışmalar yaparak, uzmanlaşma yolunda öz farkındalığı yüksek eserler
ortaya koymak”
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Sanat ve Tasarım yüksek lisans programları, sanat ve tasarım üzerine disiplinler
arası bir ortamda, teorik araştırmalar ve
uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.
Programlara Güzel Sanatlar, Sanat ve
Tasarım, İletişim, Mimarlık ve Konservatuarların Sanat Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri
mezunları başvurabilir. Programa başvurmak için ALES koşulu aranmamaktadır,
ancak adayların YDS puanı en az 65 olarak
belirlenmiştir. Farklı disiplinleri bir araya
getiren programımızda akademik araştırma ve çalışmalara temel oluşturmak için
gerekli olan Araştırma Yöntemleri dersi
zorunlu olarak alınır ve öğrencilerin kendi
alanları ile ilgili bilimsel bir makale çalışması için alt yapıyı oluşturması sağlanır.
Seçilebilecek dersler arasında; grafik
sanatlar (baskı), ambalaj tasarımı (branding), deneysel desen, bilgisayar oyunları,

estetik, sanatta görme biçimleri, sağduyulu tasarım, profesyonel tasarım üretim
teknikleri, tasarım tarihi ve kritiği, müzik
teorileri, müzikal performans, film tasarımı,
film çözümlemeleri, video art, yerleştirme
gibi güncel sanat uygulamaları ve güncel
sanat teorileri bulunmaktadır. Farklı sanat
ve tasarım disiplinlerinden mezun olan
öğrenciler için Sanat ve Tasarım yüksek
lisans programı çok yönlü, disiplinler arası
bir içerik ile yürütülmektedir, böylece bu
programdan mezun olan öğrenciler hem
kendi temel alanlarında uzmanlaşıp ilerleme, hem de diğer disiplinlerle iş birliği
yapma potansiyellerini geliştirmiş olacaktır. Akademik olarak teorik ve uygulamalı
çalışmalarla programdan mezun olan
yüksek lisans öğrencileri gerek sektöre,
tasarım ve güncel sanat dünyasına donanımlı bireyler olarak adım atabilirler,
gerekse üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilirler.

styltezli.yasar.edu.tr

SANAT VE TASARIM TEZL İ YÜ K S E K L İS A N S PROGRA MI ( T Ü RKÇE)
“Yeni tasarımsal anlayışlar ve teknolojiler ışığında; sanat alanlarındaki güncel
dinamikleri takip ederek; yetkin sanatçılarla disiplinler arası kuramsal ve
uygulamalı çalışmalar yaparak; uzmanlaşma yolunda öz farkındalığı yüksek
eserler ortaya koymak”
Sanat ve Tasarım yüksek lisans programları, sanat ve tasarım üzerine disiplinler
arası bir ortamda, teorik araştırmaları ve
uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.
Programlara Güzel Sanatlar, Sanat ve
Tasarım, İletişim, Mimarlık ve Konservatuarların Sanat Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri mezunları başvurabilir. Programa başvurmak
için ALES koşulu aranmamaktadır, ancak
adayların YDS puanı en az 65 olarak belirlenmiştir. Farklı disiplinleri bir araya getiren
programımızda akademik araştırma ve
çalışmalara temel oluşturmak için gerekli
olan Araştırma Yöntemleri dersi zorunlu
olarak alınır ve öğrencilerin kendi alanları
ile ilgili bilimsel bir makale yazabilmesi için
alt yapı oluşturulur. Seçilebilecek dersler
arasında; grafik sanatlar (baskı), ambalaj
tasarımı (branding), deneysel desen, bilgisayar oyunları, estetik, sanatta görme

biçimleri, sağduyulu tasarım, profesyonel
tasarım üretim teknikleri, tasarım tarihi ve
kritiği, müzik teorileri, müzikal performans,
film tasarımı, film çözümlemeleri, video art,
yerleştirme gibi güncel sanat uygulamaları ve güncel sanat teorileri bulunmaktadır. Farklı sanat ve tasarım disiplinlerinden
mezun olan öğrenciler için Sanat ve Tasarım yüksek lisans programı çok yönlü,
disiplinler arası bir içerik ile yürütülmektedir. Böylece bu programdan mezun olan
öğrenciler hem kendi temel alanlarında
uzmanlaşıp ilerleme, hem de diğer disiplinlerle iş birliği yapma potansiyellerini
geliştirmiş olacaktır. Akademik olarak
teorik ve uygulamalı çalışmalarla programdan mezun olan yüksek lisans öğrencileri, tasarım sektörüne ve güncel sanat
dünyasına donanımlı bireyler olarak adım
atabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmeyi de seçebilirler.

thmnmawt.yasar.edu.tr

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Geleceğin turizm liderlerinin tercihi…”
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, turizm alanındaki bilgi düzeyini geliştirerek uzmanlaşmak isteyen, akademik
kariyer yapmayı hedefleyen veya turizm
sektörüne ilgi duyan girişimcilere yönelik
bir programdır. Dünya’da ve Türkiye’de
hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaç
duyduğu nitelikli yöneticiler, girişimciler ve
akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizm pazar araştırmaları,
e-turizm, destinasyon rekabeti gibi konularda verilmekte olan dersler doğrultusunda, öğrenciler turizm endüstrisi ilgili
sorunları araştırmak ve değerlendirmek,
turizmin değişen yapısını tüm dinamikleri
ile birlikte çözümlemek ve edindikleri
bilgileri en uygun şekilde iş yaşamına
aktarmak gibi becerileri önemli ölçüde
geliştireceklerdir.
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Bu sayede öğrenciler, turizmin genel eğilimlerini yakından izleyebilen, ulusal ve
uluslararası turizm endüstrisinin kaynakları ile çevresel değişkenlerini iyi yorumlayabilen, yaratıcı ve yenilikçi bir anlayış ile
çözüm üretebilen bireyler olarak turizm
endüstrisindeki yönetsel pozisyonlar için
hazırlanmaktadırlar. Program uluslararası
öğrenci kabul etmektedir ve Erasmus
değişim programı çerçevesinde Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden öğrenciler
de bu programı tercih etmektedir. Bu
doğrultuda, programa kayıt olan yüksek
lisans öğrencileri, uluslararası etkileşimin
yüksek olduğu bir ortamda öğrenim görmektedir.

Program, İngiltere, Almanya, Fransa,
Kanada gibi ülkelerde toplam 12 prestijli
üniversitenin dâhil olduğu Uluslararası
Turizm Yüksek Lisans Birliği (ITMN) üyesidir. Ders veya tez aşamasındaki öğrenciler, İngiltere’deki Bournemouth Üniversitesi veya Fransa’daki Savoie USMB Üniversitesi gibi turizm eğitiminde ön plana çıkan
üniversitelerde eğitim görebilmektedirler.
Program ayrıca, Türkiye’den tek üye
olarak ACEEPT (Avrupa Turizm Eğitim
Kurumları Birliği) üyesidir.

Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler uluslararası bir ortamda
kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirme
şansı elde ederken, sertifika almaya da
hak kazanırlar. Program öğrencilerine
Erasmus değişim programı çerçevesinde
Avrupa’da çeşitli üniversitelerde eğitim
alma fırsatı sunmaktadır.

inrlmawt.yasar.edu.tr

U L U S L A R A RA S I İ L İ Ş Kİ L E R Y ÜK SEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ / İNG İ Lİ ZC E )
“Dünya'daki gelişmeleri, uluslararası politik, ekonomik ve toplumsal olayları
anlayan, açıklayan ve anlatanların bölümü”
Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistemde
yer alan ve en temel aktör olarak kabul
edilen devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz eden, aynı zamanda da devletler, uluslararası/bölgesel örgütler, bireyler
ve ulus aşırı aktörler arasındaki etkileşimi
inceleyen bir disiplindir. Yaşar Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek
Lisans Programının temel amacı, öğrencilere bir disiplin olarak uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini benimsetmek, uluslararası ilişkileri çok boyutlu ve eleştirel bir
bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi
kazandırmak, analitik düşünebilen ve
çözüm üretme yeteneğini kazanmış akademik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
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Bu temel amaçlar çerçevesinde program
aynı zamanda öğrencileri hükümetler
arası ve hükümet dışı örgütler, çokuluslu
şirketler, Dışişleri Bakanlığı ve düşünce
kuruluşlarındaki
meslek
yaşamlarına
hazırlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler
programdan mezun olduklarında uluslararası ilişkilerdeki kavramsal çerçevelere
ve teorik yaklaşımlara hâkim, hem iç hem
de dış politika hakkında gerekli bilgi ve
yetkinliklere sahip, bilimsel araştırma
sonucunda elde edilen bilgileri derinlemesine analiz edebilen ve yorumlayabilen uzmanlar olacaklardır.

Programın Sağladığı Olanaklar
Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
İngilizce- Tezli Yüksek Lisans programı çok
çeşitli çalışma alanlarına sahip deneyimli
öğretim üyelerinden oluşan seçkin bir
akademik kadroya sahiptir. Kadrosunda
yer alan öğretim üyelerinin Avrupa Birliği,
Türk-Amerikan İlişkileri, Göç ve İltica Politikaları, Güvenlik, Uluslararası Politik Ekonomi, Enerji Politikaları, Balkan Siyaseti, Orta
Doğu Siyaseti gibi farklı alanlarda uzmanlıkları bulunmaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri sırasında ulusal ve uluslararası
staj imkanlarından faydalanıp, farklı
bilimsel projelerde de çalışabilmektedirler. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler Model Birleşmiş Milletler simülasyonu
gibi uygulamalar aracılığıyla hem diplomasi ve müzakerenin inceliklerini öğrenme hem de edindikleri teorik bilgileri pratikte kullanma ayrıcalığına sahip olabilmektedirler. Programın eğitim ve öğretim
dilinin %100 İngilizce olması ve uygulamaya önem veren aktif katılımlı eğitim anlayışı, mezunların kendilerini yabancı bir
dilde ifade etme becerilerini pekiştirmeleri
hususunda benzersiz bir fırsat yaratmaktadır.

İş Olanakları
Uluslararası ilişkiler disiplininin hukuk, sosyoloji, tarih, ekonomi, siyaset bilimi gibi
sosyal bilimlerin diğer dalları ile yakın ilişki
içinde olması öğrencilerin istihdam olanaklarını arttırmaktadır. Program mezunları bireysel tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda uluslararası alan, kamu sektörü ve özel sektör olmak üzere farklı alanlarda çalışma imkânına sahip olmaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler için
kamu sektöründe başta Dış İşleri Bakanlığı
olmak üzere, çeşitli bakanlıkların ve diğer
kamu kuruluşlarının kadrolarında istihdam imkânı mevcuttur. Mezunlar ayrıca
uluslararası ve bölgesel örgütlerde, araştırma merkezlerinde, çok uluslu şirketlerde, medya kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası danışmanlık firmalarında görev
alabilmektedirler.
Ders Programı
Yaşar Üniversitesi-İngilizce Tezli Yüksek
Lisans programının uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek güncellediği
kapsamlı ders içeriklerine sahip bir müfredatı bulunmaktadır. Bu müfredat içinde
yer alan “Uluslararası İlişkiler Teorileri” ve
“Araştırma Yöntemleri” gibi zorunlu dersler aracılığıyla öğrenciler, hem analitik
düşünme becerilerini geliştirebilmekte
hem de kapsamlı bilimsel araştırma yürütebilmek için gereken yöntem ve donanımları elde edebilmektedirler. Öğrenciler
ayrıca birçok farklı alanda zengin içeriğe
sahip seçmeli ders listesinden istedikleri
dersleri seçerek, ilgi duydukları konularda
uzmanlaşabilmektedirler.

logimawt.yasar.edu.tr

U LU SLAR ARAS I LO JİS TİK YÖNET İ Mİ T EZ Lİ YÜ K S EK Lİ S A N S P ROG RAMI (İ NG İ L İ ZC E )

“Küresel pandemi bile beni ürün ve hhizmetleri ulaştırmaktan alıkoyamaz
diyorsanız doğru yerdesiniz”
Tüketici
taleplerinin
değişkenliğinin
yüksek olduğu, buna bağlı olarak küresel
pazarlara sunulması gereken ürün ve
hizmet çeşitliliğinin arttığı günümüzde,
tedarik zincirlerinin arasındaki rekabet
gittikçe yoğunlaşmakta, yapıları ise gittikçe uzamakta ve karmaşık hale gelmektedir. Gerek tüketici pazarları, gerekse de
endüstriyel pazarlar arasındaki değişimleri mümkün kılan lojistik sistemlerinin
anlaşılması, etkin ve verimli bir şekilde
yönetilmesi küresel pazarda rekabet
üstünlüğü elde edebilmek açısından
yüksek önem taşımaktadır.
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Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik
Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının
temel amacı, günümüzün bu ihtiyaçlarına
yanıt verecek, uygulamalı lojistik yönetimi
bilgisinde uzmanlaşmış, alandaki sorunları bilimsel olarak analiz edebilen, eleştirel düşünebilen ve teorik mesleki bilginin
uygulamada nasıl kullanıldığını öğrenmiş
bireyler yetiştirmektir. Program kapsamında, alanında uzmanlaşma gerektiren
araştırmalar, diğer ilgili alanlarla disiplinler arası diyaloglarla desteklenmektedir.
Program bir yandan temel lojistik süreçlerine ilişkin çalışmaları, bir yandan da lojistik alanını etkileyen sürdürülebilir kalkınma, yeşil lojistik, elektronik ticaret gibi yeni
akımların lojistik alanına etkilerini farklı
yönleri ile mezunlarına aktarmaktadır.

İş Olanakları
Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası
lojistik firmalarında, üretim ve servis sektöründeki firmaların lojistik, satın alma/satış, tedarik zinciri yönetimi departmanları, kargo ve taşımacılık firmaları, modern
lojistik köyleri, hava ve deniz limanları,
marinalar, charter işletmeleri, kruvaziyer
işletmeleri, modern lojistik köyleri, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları, AFAD ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile,
kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarında (STK) çalışabilecekleri gibi, gelecekte bu alanlarda kendi
işletmelerini kurabilecek girişimci özellikleri de kazanırlar. Tüm bu olanaklara ek
olarak, tezli yüksek lisans programından
mezun olan öğrenciler doktora eğitimine
devam edebilir ve dilerlerse akademik
kariyere yönelebilirler.
Ders Programı
Öğrencilere eğitim süreleri boyunca
tedarik zinciri yönetiminin ilkeleri, lojistikte
güncel konular gibi kavramsal bilgiyi
arttırmaya yönelik derslerin yanında lojistikte simülasyon, yalın lojistik, uygulamalı
karar verme modelleri ve kalite yönetimi
gibi teorik bilginin uygulamaya geçirildiği
dersler sunulmaktadır. Program, 2 zorunlu
ve 5 seçmeli ders olmak üzere toplamda 7
dersten oluşmaktadır.
Öğrencilerin
mezun olabilmek için toplamda 120
AKTS’yi oluşturacak şekilde, aldıkları 7
derse ek olarak zorunlu kategorisinde
bulunan seminer dersini almakla ve
yüksek lisans tezlerini sunmakla yükümlüdür. Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezli
Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili 100%
İngilizcedir.

intfmawt.yasar.edu.tr

U L U SL ARA RA S I Tİ CA RET V E FİNANS TEZ Lİ Y ÜKSEK LİSANS
P R O GR AMI TA N I TI MI (İ NGİLİZ CE)
“Ticaret ve finansın global yöneticilerinin adresi”
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Modern işletmeler, uluslararası ticaret,
finans ve ekonomi çevrelerinde ortaya
çıkan gelişmelerden daha fazla etkilenmektedirler. Günümüz yöneticileri bu
gelişmeleri kavrayıp yorumlayarak karar
alma süreçlerine dâhil etmek durumundadırlar. Finansal entegrasyonun artacağı, uluslararası ticaret kısıtlamalarının
daha da azalacağı ve bunların sonucu
olarak küreselleşen rekabet ortamında
yöneticilerin daha kapsamlı, isabetli ve
hızlı kararlar almaları gerekecektir. Bu
açıdan, uluslararası ticaret ve finans
alanlarında
globalleşmenin
getirdiği
değişime ayak uydurabilecek nitelikteki
yöneticilere duyulan ihtiyaç her geçen
gün artmaktadır. Program mezunları,
güçlü bir finansman alt yapısına sahip,
teorik bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını kavrayabilen, kapsamlı küresel
ticaret süreçleri ile uluslararası finans ve

ekonomi çevreleri arasındaki etkileşimi
değerlendirebilecek yöneticiler olarak
uzmanlaşırlar. Aynı zamanda, farklı ülke
insanlarının bir arada çalıştığı, çok uluslu
ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan
sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olacaklardır. Bunun
yanında, günümüzün küresel ekonomisinin unsurları olan döviz kuru ve faiz oranı
riski gibi riskleri yönetebilecek; kısa vadeli
ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse
senetleri ve finansal türev araçları gibi
enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir
hale geleceklerdir. Uluslararası Ticaret ve
Finansman Yüksek Lisans Programı
öğrencileri uluslararası ticaret modelleri,
dış ticaret yönetimi, finansal yönetim,
finansal planlama ve çalışma sermayesi
yönetimi, uluslararası finansal yönetim,
finansal türev araçlar, yatırım analizi ve

portföy yönetimi, uluslararası finansal
piyasalar ve kurumlar, bankacılık, proje
finansmanı gibi alan dersleri alarak mesleki altyapılarını oluştururken diğer disiplinlerden alacakları seçmeli dersler ile de
çok fonksiyonlu bireyler haline gelirler.
Bunun yanında Uluslararası Ticaret ve
Finansman Anabilim Dalı bünyesinde
faaliyet gösteren Finans Laboratuvarı,
finansal işlem yapma platformlarına
erişim sağlayarak öğrencilerin Finans
alanında uzmanlaşmalarına yardımcı
olmaktadır. Program mezunları, dış ticaret
şirketlerinde, dışa açılma süreçlerindeki
KOBİ’lerde, yabancı sermayeli firmalarda,
dış ticaret müsteşarlığı temsilciliklerinde,
sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsaları,
ihracatçı

birlikleri, esnaf birlikleri gibi kuruluşlarda
ulusal/uluslararası işletmelerin dış ticaret
bölümlerinde, lojistik firmalarında, ulusal/
uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, yatırım
danışmanlığı firmalarında; uzman yardımcısı, uzman, yönetici adayı, portföy
yöneticisi, yatırım danışmanı, ithalat/ihracat uzmanı gibi pozisyonlarda kariyerlerine ilk adımlarını atmaktadırlar. Ayrıca,
program mezunları Uluslararası Ticaret ve
Finansman Anabilim Dalı’nda yürütülen
Finans Doktora Programına devam
ederek ileri düzey uzmanlaşma ve akademik kariyere yönelme fırsatlarını da yakalamaktadır.

compmscwot.yasar.edu.tr

B İL GİS A YA R M ÜH E ND İ S L İ Ğİ TEZSİZ YÜ K SEK LİSANS PROGRAMI (İN G İ Lİ ZC E )
“Bilgisayar mühendisliği ile ilgili alanlarda ihtisaslaşmak isteyenler için bir
yüksek lisans programı...”
Günümüzde bilgisayar sistemleri, endüstri, ticaret, bankacılık, sigortacılık, sağlık,
şirket yönetimi, telekomünikasyon ve
Internet, otomotiv, inşaat, kara/hava/deniz taşımacılığı gibi hemen hemen tüm
alanlarda çok önemli ve kritik bir parça
olarak yer almakta ve kullanılmaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği, diğer mühendislik
alanlarıyla karşılaştırıldığında oldukça
yeni bir mühendislik dalıdır ve bilgisayar
sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi, işletilmesi ve
diğer sistemlere entegrasyonunu hedefler. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde
kullanıldığından, Bilgisayar Mühendisliği
disiplinler arası uygulamaları olan ve tüm
disiplinlerde rol oynayan bir alandır.
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Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programı'nın ana hedefi, 4 yıllık
üniversite/yüksekokul lisans programlarını bitiren kişilere bilgisayar mühendisliğinde belirli alanlarda teoride ve uygulamalarda ihtisas eğitimi verilmesidir. Programı başarıyla bitirenlere “Bilgisayar
Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması”
verilmektedir.
Söz konusu ihtisas eğitimi alanları arasında, Anabilim Dalı’nda yer alan öğretim
üyelerinin araştırma ilgi alanları doğrultusunda, Adli Bilişim, Anlamsal Web, Ayrık
Eniyileme, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar
Güvenliği, Bilgisayar Sistemleri Tasarımı,
Bulut Bilişim, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dağıtık Sistemler, Formel Spesifikasyon ve
Doğrulama, Gömülü Sistemler, Görüntü

İşleme, Hastane Haberleşme Sistemleri,
Hesaplama Kuramı, İş Zekâsı, İşletim
Sistemleri, Kriptografi, Makine Öğrenmesi,
Ontoloji, Robot Hareket Planlaması, Sayılar
Kuramı, Sınama Kuramı, Siber Güvenlik
Sistemleri, Siber Savaş Benzetimi, Veri
Bilimi, Veri Madenciliği, Veri Tabanları,
Yapay Zeka, Yazılım Geliştirme ve Yazılım
Mühendisliği sayılabilir.
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programı’nın yürütüldüğü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinde yer alan, Aralık 2020 itibariyle 14 doktoralı öğretim üyesinden
oluşan oldukça büyük bir öğretim üyesi
kadrosuna sahiptir.
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, üç yarıyılda bitirilecek
şekilde planlanmıştır Dersler, önkoşul
dersleri, zorunlu dersler ve seçmeli dersler
olarak üç gruba ayrılmıştır. Bilgisayar
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
lisans mezunu olmayan öğrencilerin en
fazla iki yarıyıl boyunca bazı önkoşul derslerini başarıyla tamamladıktan sonra
yüksek lisans programına başlamaları
beklenmektedir. Yüksek lisans tezi yerine,
tek başına ve takım halinde yapılacak
projeleri kapsayan uygulama dersleri ile
kişisel projeleri hedefleyen dersler vardır.
Eğitim dili İngilizce’dir. Dersler, gündüz ya
da çalışanların gereksinimleri doğrultusunda mesai saatleri dışında akşamları
ve hafta sonları yapılabilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları,
özel ve kamu kuruluşlarında yüksek mühendis ve/veya araştırmacı olarak çalışabilmekte, ayrıca yaratıcılığı, yenilikçiliği ve
girişimciliği hedefleyen yeni kuruluşlarda
yer alabilmektedir. Program oldukça uzun
bir süre önce tanımlanmış olmasına
rağmen, daha önce Tezli Yüksek Lisans
Programı’na ağırlık verilmiş olduğundan,
ancak son birkaç yılda öğrenci kabulüne
başlamıştır, henüz mezun vermemiştir.

eeemscwot.yasar.edu.tr

E L E K T R İ K- ELEKTRO N İ K MÜHENDİSLİĞİ TEZ SİZ YÜKSEK LİSA NS
P R O G R AM I (İ N Gİ Lİ ZCE)
“Elektrik ve elektronik mühendisliğini teorik ve uygulamalı araştırmalar ile
birleştiren bir yüksek lisans programı...”
Yaşar
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans
Programı’nda amaç, çok hızlı gelişen
elektrik ve elektronik alanlarında teknik
eğitim vererek, öğrencilere son teknolojik
gelişimler konusunda uzmanlık kazandırmak, elektrik ve elektronik mühendisliğinin
farklı alanlarında gelişmelerini sağlamak
ve yenilikçi yaklaşımlarla uygulamalı
deneyim kazandırmaktır. Bu doğrultuda
öğrenciler, uygulamalı ve gerçek hayattaki doğrudan kullanabilecekleri dersler
alarak pratik çalışmalarla teknik becerileri
artıracak ve çağdaş ve profesyonel
düzeyde yetiştirileceklerdir. Öğrenciler ilgi
alanlarına göre seçecekleri derslerle
uzmanlık alanlarını belirleyebileceklerdir.
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Bu doğrultuda, programı bitiren öğrencilerin ilgili sektörde tam donanımlı olarak iş
olanakları bulması ve/veya iş piyasasına
hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce
Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği uzmanlık dallarını
kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu
dalların yanında ülkemizin öncelikleri
alanları içerisinde olan yapay zekâ gibi
Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri 4.0
yaklaşımına uygun olarak Endüstri
Mühendisliği alanlarından da konuları
içermektedir.

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Tezsiz
Yüksek Lisans Programı mezunlarının
kazandıkları uzmanlık ile ülkemizde özellikle telekomünikasyon, otomasyon, kontrol, sinyal işleme, mikroişlemciler ve elektrik endüstrilerinde uygulama bakış açısı
ve becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndaki bu çalışma alanlarını kapsayan laboratuvar
altyapısı ve diğer olanaklar ile öğrenciler
alanında bağımsız araştırma yapabilmesi
için gerekli yetenekleri geliştirebilecek ve
gerçek hayat mühendislik problemlerini
analiz edebilme yeteneği edinebilecek
olup problemleri daha geniş bir bakış
açısıyla inceleyebileceklerdir.

inarmscwot.yasar.edu.tr

İÇ MİMARLIK TEZSİZ YÜK S E K L İS A N S PROGRA MI ( İN GİL İZ CE)
“İç mimarlık alanındaki çağdaş söylemlerin ışığında uygulamaya dönük bilgide
uzmanlaşma sağlamak, iç mimarlık alanına özgü bilgi ve eleştirel düşünce ışığında
alana ilişkin problemleri bilimsel olarak analiz edip sentezleyebilmek ve mesleki
bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını ortaya çıkarmak”
İç Mimarlık Tezsiz (Yüksek Lisans Programında; öncelikli olarak İç Mimarlık, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış olan
mezunların, iç mekân tasarımı ve söylemleri üzerine araştırma yapmaları hedeflenmektedir. Programın temel amacı, iç
mimarlık alanındaki çağdaş söylemlerin
ışığında uygulamalı bilgide uzmanlaşma
sağlamak, iç mimarlık alanına özgü bilgi
ve eleştirel düşünce ışığında alana ilişkin
problemleri bilimsel olarak analiz edip
sentezleyebilmek ve mesleki bilginin
uygulamada nasıl kullanılacağını ortaya
çıkarmaktır.
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Program dâhilinde alanda uzmanlaşmayı
gerektiren araştırmalar, disiplinler arası
iletişim ile aynı zamanda diğer tasarım
alanları ve ilgili alanlarından da beslenmektedir.
Program kapsamında üç temel ALAN
tanımlanmıştır: A. İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON; B. TASARIM VE KÜLTÜR; C. ÇEVRESEL
SİSTEMLER. İç Mimarlıkta Restorasyon,
Müdahale, Dönüşüm, Modifikasyon Alanı’nda öğrenciler, sürdürülebilir tasarım
için strateji olarak mevcut binaları
koruma, müdahale etme ve uyarlamaya
odaklanan tartışmalar yapabilmekte ve
bu bilginin uygulamadaki karşılıklarını

analiz etmektedir. Tasarım ve Kültür Alanı,
içmimarlık kuramının sosyo-kültürel çerçevesini içine alan tartışmaları incelemekte ve mesleki uygulama açısından bu
bilgiyi incelemektedir. Çevresel Sistemler
Alanı’nda ise öğrenciler iç mekânın çevresel kalitesi, konfor şartları, havalandırma /
ısıtma / soğutma stratejileri, günışığı,
yapay aydınlatma ihtiyaçları ve sağlıklı
malzeme seçimleri ile ilgili çevresel etkilerin anlaşılması üzerine yoğunlaşmakta ve
örnekler ve uygulamalar üzerinden
mevcut bilgiyi kullanmaktadırlar.
Program, en az 90 AKTS toplamında, 4ü
zorunlu olan en az 11 dersin tamamlanmasını gerektirir. 11 dersin biri kuramsal ya
da uygulamaya dönük olarak geliştirilebilecek bir dönem proje raporunun üretildiği
Dönem Projesi dersidir.

Program dâhilindeki seçmeli derslere ek
olarak, diğer yüksek lisans programlarından da (örn. Mimarlık Yüksek Lisans Programı) belirlenen sayıda ders seçilebilmektedir. Programa başlayacak öğrencilerin İç Mimarlık ve Mimarlık dışında kalan
dışında kalan disiplinlerden gelmesi
durumunda Bilimsel Hazırlık programı
uygulanacaktır. Farklı dallardan gelen
öğrencilere öğrencinin danışmanı tarafından kendi alanlarına göre lisans derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık Programı
oluşturulmaktadır. İç Mimarlık Yüksek
Lisans Programına yurtiçi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edilen yurtdışı üniversitelerin lisans Programları mezunları da başvurabilmektedir.
“Msc in Interior Architecture (without
thesis)” derecesi veren ve eğitim dili %100
İngilizce olan yüksek lisans programını
tamamlama süresi en fazla üç yarıyıldır.

mngtmbawot.yasar.edu.tr

İ Ş L E T M E TEZS İ Z YÜ KS EK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZ CE)
“Geleceği yönlendiren girişimcilerin ve liderlerin bölümü”
İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı; çokuluslu veya ulusal organizasyonlarda, devlet kurum ve kuruluşlarında
çalışan ve çalışmayı planlayan kişilerin
işyerindeki başarısını artırmak için işletmecilik alanında eğitim vererek sağlam
bir yönetim altyapısı ve rekabet gücü
sağlamayı amaçlar. Ayrıca ileri düzey
işletme alanlarında risk yönetimi, liderlik,
strateji geliştirme ve girişimcilik gibi kişilerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmayı hedefler, teknolojik gelişmeler de
göz önüne alındığında, günümüz dünyasında yer alan büyük şirketler, kamu kuruluşları ve ekonomik sistemler üzerine
dersler verir ve araştırmalar yapar. Tezsiz
programımız, öğrencilere işletmelerin
pazarlama, muhasebe, üretim ve yönetim
alanlarında uzmanlaşmalarına olanak
sağlar.
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Yetkin işadamları, öncül liderler ve yenilikçi
girişimciler yetiştirmek, programın ana
çıktıları arasındadır. %100 İngilizce olan
eğitim dilimiz öğrencilere dillerini geliştirme
fırsatı verir.
Yüksek lisans mezunlarımızın çok geniş
çalışma alanları bulunmaktadır. Mezunlarımız pazarlama, denetim, otelcilik, sigortacılık, bankacılık, finans, turizm, danışmanlık
gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların
farklı kademelerinde rol alabilirler. Bunun
yanı sıra kamu alanında Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığında
çalışma fırsatları da bulunmaktadır. Tezsiz
Yüksek Lisans programımız farklı sektör ve
pozisyonlardan gelecek katılımcılara, kariyerleri için gerekli olacak bir sonraki adımı
atma hususunda yardım etmekte olup aynı
zamanda da kendi girişimlerini kurarken
faydalanacakları birçok yetenek kazandıracaktır.

Programı Öne Çıkaranlar
1. Uluslararası Fırsatlar: Yaşar Üniversitesi
İşletme Bölümü, Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerine
en çok öğrenci gönderen bölümler arasındadır. %100 İngilizce olan eğitim dili,
bölüm öğrencilerine küresel dünyada
daha etkili iletişim kurabilme olanağı
sağlar.

2. Özel Sektörle Entegre Eğitim Sistemi:
Tezsiz Yüksek Lisans programımız, özel
sektördeki gelişmeleri yakından takip
ederek hazırlanır ve sürekli gelişen dünyayı takip eder. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, çalışmak istedikleri alanın gerektirdiği yetkinliklere sahip olurlar. Ayrıca
alanlarında profesyonelleşmiş misafir
konuşmacılar sayesinde öğrencilerimiz iş
dünyası hakkında bilgi alabilir, konunun
uzmanlarından derinlemesine bilgi elde
edebilirler.

inovmscwot.yasar.edu.tr

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Hayallerinizi Gerçekleştirin! Girişimcilik Temelli İş ve İşletme Tasarımı”
İşletme Mühendisliği, inovasyon temelli
yeni iş kolları ve ticari işletmelerin tasarımı
ile ilgilenir. İşletme Mühendisliği bağımsız
iş kolları (makro düzeyde) ve işletmelerin
(mikro düzeyde) kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturma, yeni ürün geliştirme ve kuluçka süreçleri, inovasyon
finansmanı, pazar geliştirme ve çeşitlendirme, risk yönetimi, dağıtım kanalları
yönetimi gibi tüm işletmecilik faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve kontrol
süreçlerini içermektedir.
Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği
Tezsiz Yüksek Lisans Programı kendisini
özellikle İşletme ve Endüstri Mühendisliği'nin kesişme noktasında konumlandırır.
Program, özellikle teknik geçmişleri olup,
kendilerine, işletme ve yönetim becerilerini de eklemiş çalışan profil boşluğunu
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doldurmayı hedefler. Günümüzün iş
ortamı, her şeyin üzerinde beceri kümelerine değer verir. Bu beceri kümeleri İşletmelerin inovasyon ve yeni faaliyetler
yaratma yoluyla teknolojileri fırsatlara
dönüştürmesini sağlayacaktır.
Mezun Profili ve Kadro
Küresel iş dünyası girişimcilik ve inovasyon içeren beceri kümelerine büyük değer
verir. Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, özellikle girişimcilik ve inovasyon temelli yeni
iş kolları ve/veya işletmeleri tasarlayabilecek, geliştirebilecek profilde mezunlar
vermeyi hedefler. Bu doğrultuda, akademik ve sanayi deneyimi yüksek eğitimci
kadrosuyla, güncel konular üzerine zengin
yelpazede dersler sunar.

Öğrenci Profili
İşletme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Programı, değişik geçmişlerden ve iş
kollarından gelen, karma bir öğrenci yapısına sahiptir. Özellikle tezsiz program, kendilerini daha çok sayıda ders alarak geliştirmek isteyen ve tez yerine bir proje ile
programı tamamlayacak her yaştan
öğrencilere yöneliktir. Ders ve proje çalışma ortamları, öğrencilere, birbirlerinden
ve bu çeşitlilikten yararlanarak kendilerini
geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortam
sağlar.
Çalışma hayatına Uygun Ders Programı
Program, çalışma hayatında olan öğrencilerinin durumunu da göz önüne alarak,
dersleri mümkün olduğunca olağan
mesai saatleri dışına planlar. Böylelikle,
çalışan öğrenciler, iş ve eğitim hayatlarını
beraber yürütebilirler. Derslerin tamamlanması ile, mezun adayları bir proje
çalışmasını
akademik
danışmanları
yönetiminde tamamlayarak mezun olurlar.

İş Olanakları
İşletme mühendisliği programının çok
yönlülüğü, mezunlarının iş alanlarının
çeşitliliğine de yansımaktadır. Mezunlar,
çalışıyorlarsa,
bulundukları
kurumda
inovasyon ve inovasyon temelli iş kollarının öncüleri olabildikleri gibi, çeşitli yeni
girişimcilik öykülerinin içinde de yer alabilmektedirler.

Ders Programı
Program üç zorunlu, 3 alan seçmeli, 4
serbest seçmeli olmak üzere toplam on
(10) dersten ve bir proje çalışmasından
oluşur. Öğrencilere, işletme ve endüstri
mühendisliği alanlarından kompozit geniş
bir ders havuzundan, kendi İşletme
Mühendisliği Yüksek Lisans programlarını
özelleştirebilme olanağı sunulur. Proje
çalışmasında ise ilgili bir gerçek hayat
problemi üzerine akademik danışman
yönetiminde çalışılır. Program öğrencileri
zorunlu olan İşlemler Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri derslerine ek olarak girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, üretim
yönetimi, planlama, optimizasyon ve veri
bilimi gibi güncel ve geçerli alanlardaki
derslerden seçerek programlarını oluştururlar.

umbawot.yasar.edu.tr

İŞLETME YÖNETİMİ UZAK T A N ÖĞRE T İM T E Z S İZ YÜ K S E K L İSANS
PROGRAMI (TÜ RKÇ E)
“Geleceği yönlendiren girişimcilerin ve liderlerin bölümü”
İşletme Bölümü Uzaktan Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı; çokuluslu veya
ulusal organizasyonlarda, devlet kurum
ve kuruluşlarında çalışan ve çalışmayı
planlayan kişilerin işyerindeki başarısını
bir üst seviyeye taşımayı hedeflemekte ve
işletmecilik alanında program katılımcılarının yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Program katılımcıları ayrıca bir
zaman harcamadan bulundukları yerden
akşam yapılan dersleri takip edebilmekte
ve katılamadıkları dersin tekrarlarını diledikleri zaman diledikleri platformdan gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle özellikle
yoğun temposu olan ve işletme alanında
kendini geliştirmek isteyen çalışanlar
programın ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.
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Programda işletme alanında ihtiyaç
duyulacak pazarlama, muhasebe, üretim
ve yönetim alanlarında dersler sunulmaktadır. Ayrıca ileri düzey işletme alanlarında risk yönetimi, liderlik, strateji geliştirme ve girişimcilik gibi kişilerin ihtiyaç
duyduğu
becerilerin
kazandırılması
hedeflenmektedir.
Yetkin
işadamları,
öncül liderler ve yenilikçi girişimciler yetiştirmek, programın ana çıktıları arasındadır. Yüksek lisans mezunlarımızın çok
geniş çalışma alanları bulunmaktadır.
Mezunlarımız pazarlama, denetim, otelcilik, sigortacılık, bankacılık, finans, turizm,
danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların farklı kademelerinde rol
alabilirler.

Bunun yanı sıra kamu alanında Hazine
Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Maliye
Bakanlığında çalışma fırsatları da bulunmaktadır. Hali hazırda program katılımcılarımız özel sektörde yönetici pozisyonuna
sahip kişilerden oluşmaktadır.
Tezsiz
Yüksek Lisans programımız farklı sektör ve
pozisyonlardan gelecek katılımcılara,
kariyerleri için gerekli olacak bir sonraki
adımı atma hususunda yardım etmekte
olup aynı zamanda da kendi girişimlerini
kurarken faydalanacakları birçok yetenek
kazandıracaktır.
Programı Öne Çıkaranlar:
1. Uzaktan Erişim: Günümüzün bilgi çağı
içinde çalışma saatlerinin, mekân ve
zaman sınırı tanımaması birçok yönetici
ve yönetici adayının eğitimde fırsat eşitliğinde geride bırakmakta olsa da İşletme
Yönetimi Uzaktan Öğretim Programı
adaylarımıza istedikleri anda, istedikleri
platformdan dersleri dinleme imkânı sunması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.
2. Özel Sektörle Entegre Eğitim Sistemi:
Tezsiz Yüksek Lisans programımız, özel
sektördeki gelişmeleri yakından takip
ederek hazırlanır ve sürekli gelişen dünyayı takip eder. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, çalışmak istedikleri alanın gerektirdiği yetkinliklere sahip olurlar. Ayrıca
alanlarında profesyonelleşmiş misafir
konuşmacılar sayesinde öğrencilerimiz iş
dünyası hakkında bilgi alabilir, konunun
uzmanlarından derinlemesine bilgi elde
edebilirler.

khyltezsiz.yasar.edu.tr

KAMU HUKU KU TEZSİZ Y Ü K S E K L İS A N S PROGRA MI ( T Ü RK Ç E)
“Kamu hukukunda uzmanlığa açılan kapı”
Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, günümüzde iş hayatındaki büyük yarışın eksik kalan nitelikli insan kaynağı
ihtiyacına karşılık verebilmek amaçlarıyla
oluşturulmuştur. Yaşar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü “Kamu Hukuku Tezsiz
Yüksek Lisans Programı” ile kamu hukuku
alanında karşılaşacakları problemlere
çözüm sağlayacak bireylerin eğitimi
hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemiz
içerisinde kamu hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu konuda karşılaştığı sorunlara
kolaylıkla çözüm üretebilen bireylerin
eğitilmesi planlanmaktadır.
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Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, kamu hukuku konusunda
deneyimli akademik kadrosunun sahip
olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi talep
eden herkesle paylaşarak; ülkemizde
ihtiyaç duyulan ceza hukuku, idare
hukuku, uluslararası kamu hukukuna ve
anayasa hukukuna vakıf, deneyimli bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

lengmscwot.yasar.edu.tr

LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Verimlilik arttırmaya ve lojistik süreçlerini iyileştirmeye odaklı mühendislerin
ve lojistikçilerin programı”
Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
programı, öğrencilerine ürünlerin ilk üretildiği noktadan müşteriye ulaştığı noktaya
kadar gerçekleşen süreçleri kapsayan
tedarik zinciri içerisindeki çeşitli problemlere çözüm geliştirmede uzmanlaşma
olanağı sağlamaktadır. Bu problemler
maliyeti düşürmek, hizmet kalitesini arttırmak ve karbon salınımını azaltmak gibi
farklı amaçlara ve diğer taraftan bütçe, iş
gücü ve zaman gibi kısıtlara sahiptir. Her
problemin yapısı birbirinden farklıdır ve bu
yüzden öğrencilere gerekli olan problemlere farklı bakış açısı getirebilme kabiliyeti
bu programda kazandırılmaktadır. Teorik
ve uygulamalı dersler yardımıyla, öğrencilerin modelleme, optimizasyon ve simülasyon gibi yöntemlerde beceri sahibi
olması sağlanmaktadır.

Lojistik sektöründe rekabet gün geçtikçe
daha da artmakta, sektör daha kompleks
hale gelmekte ve sektörde kalifiye eleman
ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda, Lojistik
Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, problem çözme yeteneği gelişmiş,
yaratıcı çözümler sunabilen, analitik
düşünme kabiliyetine sahip ve lojistik sektörünün güncel konularına hâkim nitelikte
öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

İş olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler
ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde
üretici ve imalatçı firmalarda, lojistik
hizmet sağlayıcı firmalarda, ithalat, ihracat ve dış ticaret işletmelerinde, depo ve
antrepo işletmelerinde, lojistik bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcı işletmelerde ve
daha pek çok ilgili kuruluşta çalışabilmektedirler.

archmscwot.yasar.edu.tr

MİMARLIK TEZSİZ YÜ KSEK L İS A N S PROGRA MI ( İN GİL İZ CE )
“Mimarlık bilgi ve pratiğinde çağı yakalamak”
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programı,
mimarlık alanındaki güncel gelişmelere
yönelik araştırmaya dayalı tasarım yaklaşımlarını odağına alır. Yeni anlayışları ön
plana çıkaran entelektüel, etik ve destekleyici bir öğrenim ve araştırma ortamı ile
mimarlık bilgisi temelinden hareketle
meslek pratiğinde yeni teknik ve teknolojilerin bilgisi ile desteklenen bir uzmanlık
kazanma olanağı sağlar. Mimarlık, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir Bölge
Planlama gibi tasarım alanlarından lisans
derecesine sahip öğrencilere araştırma
yapma, kariyer geliştirme ve en önemlisi
Mimarlık alanında çağı yakalama fırsatı
verir. Program, öğrencilerin, kuramsal
derslerin yanı sıra, mesleğin güncel konularına yönelik seminerler ve saha çalışma
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ları ile desteklenen, uygulama laboratuvarları ve stüdyolardaki pratik çalışmalarla teknik bilgilerini artırmalarına ve profesyonel düzeyde becerilerini geliştirmelerine
olanak tanır. Seçtikleri konularda bilgi ve
yetkinlikle daha donanımlı hale gelen mezunlar, bu donanım ile özel sektörde ve /
veya kamu sektöründe edinecekleri iş
fırsatlarını artırdıkları gibi, kendi iş fırsatlarını yaratmalarına olanak tanıyacak yenilikçi ve özgün yaklaşımlar geliştirebilirler.

ohyltezsiz.yasar.edu.tr

ÖZEL HU KU K TEZSİZ YÜ K S E K L İS A N S PROGRA MI ( T Ü RK ÇE )
“Mesleğinde Fark Yaratmak İsteyen Hukukçuların Programı”
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
günümüzde iş hayatındaki büyük yarışın
eksik kalan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına karşılık verebilmek amaçlarıyla oluşturulmuştur. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk Tezsiz Yüksek
Lisans Programı” ile özel hukuk alanında
karşılaşacakları problemlere çözüm sağlayacak bireylerin eğitimi hedeflenmektedir.

Bu sayede ülkemiz içerisinde özel hukuk
alanında uzmanlaşmış ve bu konuda karşılaştığı sorunlara kolaylıkla çözüm üretebilen bireylerin eğitilmesi planlanmaktadır. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, özel hukuk konusunda
deneyimli akademik kadrosunun sahip
olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi talep
eden herkesle paylaşarak; ülkemizde
ihtiyaç duyulan medeni hukuk, ticaret
hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku, iş
hukuku ve uluslararası özel hukuka vakıf,
deneyimli bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

styltezsiz.yasar.edu.tr

SANAT VE TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
“Sanat ve Tasarım alanının seçtiğiniz bir dalında disiplinler arası ve kapsamlı bir
eğitim alarak hem teorik hem de pratik bağlamda mesleki bilginizi ve potansiyelinizi geliştirmek, alanında ileri gelen akademisyen ve sanatçılarla çalışmak”
Sanat ve Tasarım tezsiz yüksek lisans
programı, sanat ve tasarım üzerine disiplinler arası bir ortamda, teorik araştırmalar
ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Programa Güzel Sanatlar, Sanat ve
Tasarım, İletişim, Mimarlık ve Konservatuarların Sanat Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri
mezunları başvurabilir. Programa başvurmak için ALES ya da YDS koşulu aranmamaktadır. Farklı disiplinleri bir araya getiren programımızda akademik araştırma
ve çalışmalara temel oluşturmak için
gerekli olan Araştırma Yöntemleri dersi
zorunlu olarak alınır ve öğrencilerin kendi
alanları ile ilgili bilimsel bir makale yazabilmesi için alt yapı oluşturulur. Seçilebilecek dersler arasında; grafik sanatlar
(baskı), deneysel desen, bilgisayar oyunları, estetik, sanatta görme biçimleri,
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sağduyulu tasarım, profesyonel tasarım
üretim teknikleri, tasarım tarihi ve kritiği,
müzik teorileri, müzikal performans, film
tasarımı, film çözümlemeleri, video art,
yerleştirme gibi güncel sanat uygulamaları ve güncel sanat teorileri bulunmaktadır. Farklı sanat ve tasarım disiplinlerinden
mezun olan öğrenciler için Sanat ve Tasarım yüksek lisans programı çok yönlü,
disiplinler arası bir içerik ile yürütülmektedir. Böylece bu programdan mezun olan
öğrenciler hem kendi temel alanlarında
uzmanlaşıp ilerleme, hem de diğer disiplinlerle iş birliği yapma potansiyellerini
geliştirmiş olacaktır. Akademik olarak
teorik ve uygulamalı çalışmalarla programdan mezun olan tezsiz yüksek lisans
öğrencileri sektöre ve günümüz sanat
tasarımı dünyasına donanımlı bireyler
olarak adım atabilirler.

thmnmawot.yasar.edu.tr

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Geleceğin turizm liderlerinin tercihi…”
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı,
turizm alanındaki bilgi düzeyini geliştirerek
uzmanlaşmak isteyen, akademik kariyer
yapmayı hedefleyen veya turizm sektörüne
ilgi duyan girişimcilere yönelik bir programdır. Dünya’da ve Türkiye’de hızla gelişen
turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli
yöneticiler, girişimciler ve akademisyenler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizm pazar
araştırmaları, e-turizm, destinasyon rekabeti gibi konularda verilmekte olan dersler
doğrultusunda, öğrenciler turizm endüstrisi
ilgili sorunları araştırmak ve değerlendirmek, turizmin değişen yapısını tüm dinamikleri ile birlikte çözümlemek ve edindikleri
bilgileri en uygun şekilde iş yaşamına
aktarmak gibi becerileri önemli ölçüde
geliştireceklerdir. Bu sayede öğrenciler,
turizmin genel eğilimlerini yakından izleyebilen, ulusal ve uluslararası turizm endüstrisinin kaynakları ile çevresel değişkenlerini
iyi yorumlayabilen, yaratıcı ve yenilikçi bir
anlayış ile çözüm üretebilen bireyler olarak
turizm endüstrisindeki yönetsel pozisyonlar
için hazırlanmaktadırlar. Program uluslararası öğrenci kabul etmektedir ve Erasmus

değişim programı çerçevesinde Avrupa’nın
çeşitli üniversitelerinden öğrenciler de bu
programı tercih etmektedir. Bu doğrultuda,
programa kayıt olan yüksek lisans öğrencileri, uluslararası etkileşimin yüksek olduğu
bir ortamda öğrenim görmektedir.
Program,
İngiltere,
Almanya,
Fransa,
Kanada gibi ülkelerde toplam 12 prestijli
üniversitenin dâhil olduğu Uluslararası
Turizm Yüksek Lisans Birliği (ITMN) üyesidir.
Ders veya tez aşamasındaki öğrenciler,
İngiltere’deki Bournemouth Üniversitesi
veya Fransa’daki Savoie USMB Üniversitesi
gibi turizm eğitiminde ön plana çıkan
üniversitelerde eğitim görebilmektedirler.
Program ayrıca, Türkiye’den tek üye olarak
ACEEPT (Avrupa Turizm Eğitim Kurumları
Birliği) üyesidir. Her yıl farklı bir tema ile
düzenlenen etkinlikte, öğrenciler uluslararası bir ortamda kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirme şansı elde ederken, sertifika
almaya da hak kazanırlar. Program öğrencilerine Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa’da çeşitli üniversitelerde
eğitim alma fırsatı sunmaktadır.

logimawot.yasar.edu.tr

U L U SL ARA RA S I LO Jİ S Tİ K YÖNETİMİ TEZ SİZ Y ÜKSEK LİSANS
P R O GR AM I (İ N Gİ Lİ ZCE)
“Küresel Pandemi Bile Beni Ürün ve Hizmetleri Ulaştırmaktan Alıkoyamaz
Diyorsanız Doğru Yerdesiniz”
Tüketici
taleplerinin
değişkenliğinin
yüksek olduğu, buna bağlı olarak küresel
pazarlara sunulması gereken ürün ve
hizmet çeşitliliğinin arttığı günümüzde,
tedarik zincirlerinin arasındaki rekabet
gittikçe yoğunlaşmakta, yapıları ise gittikçe uzamakta ve karmaşık hale gelmektedir. Gerek tüketici pazarları, gerekse de
endüstriyel pazarlar arasındaki değişimleri mümkün kılan lojistik sistemlerinin
anlaşılması, etkin ve verimli bir şekilde
yönetilmesi küresel pazarda rekabet
üstünlüğü elde edebilmek açısından
yüksek önem taşımaktadır. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek
Lisans Programlarının temel amacı, günümüzün bu ihtiyaçlarına yanıt verecek,
uygulamalı lojistik yönetimi bilgisinde
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uzmanlaşmış, alandaki sorunları bilimsel
olarak analiz edebilen, eleştirel düşünebilen ve teorik mesleki bilginin uygulamada
nasıl kullanıldığını öğrenmiş bireyler yetiştirmektir. Program kapsamında, alanında
uzmanlaşma gerektiren araştırmalar,
diğer ilgili alanlarla disiplinler arası diyaloglarla desteklenmektedir. Program bir
yandan temel lojistik süreçlerine ilişkin
çalışmaları, bir yandan da lojistik alanını
etkileyen sürdürülebilir kalkınma, yeşil
lojistik, elektronik ticaret gibi yeni akımların lojistik alanına etkilerini farklı yönleri ile
mezunlarına aktarmaktadır.

İş olanakları
Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası
lojistik firmalarında, üretim ve servis sektöründeki firmaların lojistik, satın alma/satış, tedarik zinciri yönetimi departmanları, kargo ve taşımacılık firmaları, modern
lojistik köyleri, hava ve deniz limanları,
marinalar, charter işletmeleri, kruvaziyer
işletmeleri, modern lojistik köyleri, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları, AFAD ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile,
kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarında (STK) çalışabilecekleri gibi, gelecekte bu alanlarda kendi
işletmelerini kurabilecek girişimci özellikleri de kazanırlar.
Ders Programı
Öğrencilere eğitim süreleri boyunca
tedarik zinciri yönetiminin ilkeleri, lojistikte
güncel konular gibi kavramsal bilgiyi
arttırmaya yönelik derslerin yanında lojistikte simülasyon, yalın lojistik, uygulamalı
karar verme modelleri ve kalite yönetimi
gibi teorik bilginin uygulamaya geçirildiği
dersler sunulmaktadır. Program, 2 zorunlu
ve 8 seçmeli ders olmak üzere toplamda
10 dersten oluşmaktadır.
Öğrencilerin
mezun olabilmek için 3. dönemleri sonunda hazırlamakla yükümlü oldukları mezuniyet projesini de kapsayacak şekilde 90
AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek
Lisans Programı’nın eğitim dili 100% İngilizcedir.
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