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Programı tamamlayan adaylar, çoğunlukla akademik kariyer sürdürmekte, ya
da bulundukları kurumlarda konularında
uzmanlaşmaktadırlar. Bu nedenle doktora eğitimleri süresince seçtikleri dersler ve
uzmanlık konuları önem taşımaktadır.

E KONOMİ DO KTO RA PROG RA M I (İN G İLİZ C E )
Ekonomi İngilizce Doktora Programı’nın
öncelikli amacı uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca
farklı disiplinlerde lisans eğitimi almış olan
bireylerin ekonomi teorisine ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olarak, ekonomi politikalarını değerlendirebilme ve görgül
araştırma teknikleri ışığında analitik düşünebilme yeteneklerini geliştirmektir. Adaylar, bir Yüksek Lisans veya eşdeğerini tamamladıktan sonra programa kabul edilir.
Öğrencilerin programı tam zamanlı olarak
takip etmeleri beklenir. Doktora programı,
kendilerini akademide öğretim ve araştırmaya hazırlamak ya da devlette, araştırma kuruluşlarında veya ticari işletmelerde
sorumlu pozisyonlara hazırlamak isteyen
gelecek vaad eden öğrencilere yöneliktir.

12

Ekonomi Doktora Programı uluslararası
bilimsel standartlarda bilimsel beceri kazanımını gerektiren bir programdır. Kabul
edilen öğrencilerin kalkülüs, lineer cebir,
ekonometri ve istatistik alanlarında yeterince hazırlıklı olmaları beklenmektedir.
Tüm öğrenciler ortak bir ana müfredatı
takip ederek başladıkları eğitimlerine istedikleri alanda uzmanlaşmalarına fırsat
verecek şekilde dal seçerek devam ederler. Seçilebilecek uzmanlaşma alanları
arasında uygulamalı ekonomik modelleme, uluslararası ekonomi, makroekonomi,
mikroekonomi ve ekonometri bulunmaktadır. İyi hazırlanmış olan öğrenciler yaklaşık iki yıl içerisinde ders yükümlülüklerini
tamamlayacaklarını, takip eden iki yıl içerisinde de seminerler, bağımsız çalışma ve
teze yönelik araştırmalara katılacaklarını
öngörebilirler.

Program, öğrencileri ekonomist olarak
üretken ve dinamik kariyerlere hazırlar.
Bölüm tarafından sunulan kurslar ve seminerler, entelektüel olarak aktif ve canlı
bir ortamı teşvik eder. Bölüm iki haftada
bir çevre ekonomisi, ekonomik modelleme, ekonomik büyüme ve kalkınma, para
ve maliye politikası, uluslararası ekonomi, endüstriyel organizasyon, davranışsal
ekonomi, sağlık ekonomisi, çalışma ekonomisi ve ekonomi tarihi gibi konularda
farklı seminerler düzenlemektedir. Hem
İzmir’den hem de ulusal ve uluslararası
kurumlardan önde gelen akademisyenler
seminerlerde davetli konuşmacılar olarak
yer almaktadır. Bölümdeki öğrenciler, üniversite genelindeki akademisyenlerin yanı
sıra bu akademisyenlerle de araştırma işbirlikleri kurma fırsatı bulmaktadırlar.
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ve teknoloji hukuku alanında uzmanlaşmış
ve bu konuda karşılaştığı sorunlara kolaylıkla çözüm üretebilen bireylerin eğitilmesi
planlanmaktadır. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, Yaşar Üniversitesi olarak bilişim hukuku
konusunda sahip olduğumuz bilgi, birikim
ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Ülkemizde açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli bireylerin
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

BİL İŞ İM V E TEKN O LO Jİ H U K U K U
T EZ L İ Y ÜKSEK Lİ SAN S PRO G RA M I (T Ü RK Ç E )
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı bilişim sektörünün ihtiyaç
duyduğu; bilişim hukukuna vakıf, deneyimli, konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır. Bugün neredeyse tüm sektörler, kurumlar, bireyler
bilişimle iç içe bir hayat sürmektedir. Bu
alanda gerçekleşecek hukuki zemini olmayan bir gelişmenin olumsuz etkisi de
oldukça büyük olacaktır. Özel bir uzmanlık
alanı gerektiren bilişim ve teknoloji hukuku
sorunları hakkında tüm katılımcıların bilgi
sahibi olmasını amaçlayan program, aynı
zamanda güncel bilgilerle yeni gelişmelerden haberdar etmeyi de amaçlamaktadır.
Bilişim ve Teknoloji Hukuku, hukuk branşı
içinde ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren ayrı bir daldır. Çok disiplinli ve disiplinler arası uzmanlık gerektiren bilişim
32

ve teknoloji hukuku dersleri, her meslekten
kişilerin karşısına çıkabilecek ve mutlaka
bilişim ve teknoloji hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunların
çözümünde çok büyük bir öneme sahiptir.
“Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı” dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli
konularda spesifik olarak uzmanlaşmayı
da sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.
Program bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle bireylerin ihtiyaç
duydukları her konuda bilgi ve fikir sahibi
olmaları sağlanacaktır.
Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü “Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Tezli Yüksek Lisans Programı” ile bu alanda
karşılaşacakları problemlere çözüm sağlayacak bireylerin eğitimi hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemiz içerisinde bilişim
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öğrenciler sanat, iletişim ve kültür alanında bilgi ve yeteneklerini geliştirirken, girişimci yönlerini keşfedecek ve yaratıcı endüstrilerinin farklı alanlarında kendilerine
yer bulacakları bir alt yapıyı oluşturacaklardır.

Program Yapısı

KÜLTÜR VE SANAT YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
“Yaratıcı endüstrilerle yaşama dokunmak…”
Tanımları itibariyle tartışmalı olsa da sanat ve kültür kavramları kitleleri cezbeden
insanın içkin bir özelliğidir. Yakın zamanlarda yaratıcı endüstri ya da kültür endüstrisi olarak tanımlanan ve içine müzik,
edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema
gibi sanatsal üretimin başat disiplinleri
katan bu alan artık yönetilmesi gereken
bir faaliyetler bütününe dönüşmüştür. Yaratıcı endüstriler yerel ya da ulusal yönetimlerin ve özel girişimlerin yatırımda bulunduğu temel alanlar haline gelmiştir. Bu
da özellikle sanat ve kültür alanında yetkin
profesyonel idarecilik yeteneklerine sahip
yöneticilere gereksinimi ortaya çıkarmıştır.
Temel amacı sanatçının üretimini (ya da
yaratısını) izleyicilerle buluşturmak olan
bu rekabetçi ve dinamik alan, farklı türde
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müzelerde, arkeolojik alanlarda, konser
salonlarında, kültür merkezlerinde, galerilerde ve sergi salonlarında pazarlama ve
fonlamada yenilikçi modeller ile yeni nesil
bir işletmeciliğe ihtiyaç duyar. Üstelik bu
alan işletmeciliği, sanatsal ve organizasyon yetileriyle birlikte kullanılmasını sağlayan heyecan verici bir alandır ve ortaya
çıkan iş bireylerin yaşamlarına dokunurken profesyonel doyumu da beraberinde
getirir.
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Kültür ve Sanat
Yönetimi Yüksek Lisans Programı işletme,
sanat, ve iletişim alanlarından mezun olmuş bireylere yönelik geliştirilmekle birlikte, herhangi bir alanda lisans diploması
olanlara da açıktır. Programa dahil olan

Programa herhangi bir lisans diplomasına
sahip olan adaylar başvurabilir. Başvuru
koşulları arasında 65 İngilizce puanı (YDS
veya eşdeğeri bir sınav, veya 78 TOEFL IBT
puanı) ve 60 ALES sayısal puanı gerekmektedir.
Programda 7 ders, bir seminer ve tez yer
almaktadır. Zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Sanat, Kültür ve
Yönetim ile Kültürel Yenilik ve Girişimcilik
derslerinin yanı sıra sanat, kültür, işletme
ve iletişim üzerine zengin bir seçmeli ders
havuzu mevcuttur. Öğrencinin yazacağı
tez ise kültür ve sanat yönetiminin özel bir
alanında uzmanlaşmasını sağlayacaktır.

lengmscwt.yasar.edu.tr
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LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)

M İ M A R L I K TE ZL İ Y ÜK S E K L İ S ANS P R O GR A M I ( İNGİL İZCE)

“Lojistik süreçlerini iyileştirmeye ve verimlilik arttırmaya odaklı mühendislerin
ve lojistikçilerin programı”

“Gelişen teknolojilere ve onların yapılı çevre ve toplumlar ile ilişkisine yeni
bakış açıları’’

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.

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.

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.

mssyltezli.yasar.edu.tr

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

54

Ülkemizde Müzik ve Sahne Sanatları Lisansüstü Programları, gençlerimize evrensel
bir sanat eğitimi vermek ve sanat kurumlarına yorumcu, uygulayıcı ve araştırıcı
sanatçılar yetiştirmek üzere kurulan programlar olarak nitelendirilmektedir. Daha
fazla sayıda nitelikli sahne sanatçısı ve
akademisyen yetiştirmek, Yaşar Üniversitesi’nin önde gelen amaçlarından biridir.
Bu amaca hizmet etmek üzere, “Müzik ve
Sahne Sanatları Türkçe Tezli Yüksek Lisans
Programı”, alanlarında edinecekleri ileri
derece akademik bilgilerin uygulamasını da sağlayacak bir eğitim vermek üzere
tasarlanmıştır. Adaylara, alanlarıyla ilgili
sanatsal ve kültürel bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olarak
mezun olabilecekleri bir ortam ve eğitim
sunmak programın temel amacıdır. Programın hedefi, liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma
yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve
akademik çevrelere katılımları sayesinde,
müzik araştırmalarına yön verecek akademisyenler, besteciler, teorisyenler, mü-

zikbilimciler, müzik teknologları ve performans sanatçıları yetiştirmektir.
Türkçe olarak yürütülen programa başvurmak için ALES koşulu aranmamaktadır. Adayların YDS puanı en az 60 olarak
belirlenmiştir. Adaylarda, müzik ve sahne
sanatları alanlarından mezun olmak şartı
aranmaktadır. Anasanat Dalı “Müzik” olan
program, Tiyatro ve Bale alanlarını kapsamamaktadır.
Program mezunları, çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla ilgili
konularda çalışabilecekler ve “Müzik Doktorası” yapabilme şansı bulacaklardır.
Son yıllarda, Türkiye’de ve özellikle İzmir’de
sanat çevresi gelişmekte, akademisyen
talepleri büyümekte, nitelikli eleman ihtiyacı artmaktadır. Performans, Bestecilik,
Müzik Teorisi, Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri alanları ise büyük bir ivme kazanmıştır.
Program, bu talepleri karşılayabilecek bireylerin eğitimini hedeflemiştir.

ohyltezli.yasar.edu.tr
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Sektörünün ihtiyaç duyacağı nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında katkıda
bulunmak üzere Tarım İşletmeciliği ve Ticareti yüksek lisans programı hazırlanmıştır.
Programlar Türkçe-tezsiz, İngilizce-tezli
ve İngilizce tezsiz olmak üzere üç seçenek
sunmaktadır. Tarım sektöründe faaliyet
gösteren kurum ve kuruluş yöneticileri ile
çalışanları, sektör yatırımcıları, Belediyeler,
kooperatifler ve sektörün diğer bütün paydaşları programlara katılabilirler.

T ARI M İŞL E T M E CİL İĞİ VE T İ C A R E T İ
T EZLİ YÜ KSE K L İSA NS P R O G R AMI (İ N G İ Lİ Z C E )
Tarım sektörünün değer zinciri içinde, küçük üreticiler, büyük çiftlikler, aracı kuruluşlar, tedarik zincirleri çeşitli şekillerde
bölgesel ve ulusları düzeylerde yer almaktadır. Bu kurum ve kuruluşların değer zinciri içinde yer alması, çeşitli büyüklüklerdeki
üreticilerin sağladığı girdiler, bu tarımsal
ürünlerin işlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması aşamalarında büyük bir istihdam
olanağı yaratmakta ve yükselen piyasalarda ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Diğer taraftan bu gelişmeler küresel
düzeyde açlıkla mücadele ve gıda güvenliği gibi sorunların çözülmesi bakımından
da önem taşımaktadır.
Gıda güvenliği, doğal kaynakların verimli
kullanımı, çevresel sorunlar, en az atık, geri
dönüşüm, enerji verimliliği ve çevrimsel
ekonomi gibi kavramlar iş ortamını ve yö60

netim anlayışlarını etkilemekte, işletmeler
ve özellikle tarım sektörü bu etkilenmeler
ışığında karlılıklarını ve varlıklarını sürdürme mücadelesi vermektedir. Sözü edilen
ekonomik ve sosyal koşullarda başarılı bir
iş hayatı için, küresel rekabet koşullarına
uygun hareket etmek, yerelden kaynaklanan göreli avantajları bu fırsatları değerlendirmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamakla mümkün olacaktır.
Tarım ve gıda alanının bu durumu, sektördeki yönetim anlayışı için, yeni teknolojiler, yeni bilgi birikimi, yeni finansman
kaynakları, yönetim araçları ve yenilikçilik
gibi faktörler ışığında küresel anlamda bir
dönüşüm ihtiyacını işaret etmektedir.
Yükseköğretim Kurlu Başkanlığının da öncelikli alanlar arasında yer verdiği Tarım
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YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)
“Bilimsel-teknolojik araştırmaları ve sağlıktan endüstriye yaşamın her alanını
yeniden tanımlayan bir yüksek lisans programı…”
Yaşar Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı,
öğrencilerine yapay zekâ mühendisliğinin temel bilimsel yöntemleri ve geniş bir
yelpazede uygulama alanları üzerine bilgi
ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. 19’uncu yüzyılda elektrik fiziğindeki
ilerlemeler elektrik-elektronik mühendisliğinin ortaya çıkmasına ön ayak olduğu
gibi, elektrik-elektronik mühendisliği de
20’inci yüzyılda mikro-elektronik teknolojisi sayesinde, giderek küçülürken üst düzeyde artan bellek ve işlem hızlarına sahip
günümüz sayısal bilgisayarlarının ortaya
çıkmasına ve bağımsız dallar olarak bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu ilerlemelerin
doğal bir sonucu olarak yükselen Yapay
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Zekâ Mühendisliği de sayısal bilgisayarların, genel olarak makinelerin, zekâ gerektiren işlevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilmesine ve otonom biçimde
veriden öğrenebilmesine olanak tanıyan
bir konuma gelmiştir. Yapay Zekâ Mühendisliği, görüntü ve ses tanıma ile kablolu
ve kablosuz iletişimden, akıllı kentler, akıllı şebekeler, nesnelerin interneti, otonom
araçlar, robotik gibi çok farklı mühendislik alanlarından neredeyse tüm teknolojik,
ekonomik ve toplumsal alanlarda uygulama bulan ve yerleşik yöntemlerden daha
yüksek başarımlar gösteren çözümler veren bir mühendislik alanı olarak kendisini göstermiş ve gelişimini artan bir hızda
sürdürmektedir. Yapay Zekâ Mühendisliği
İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, öğ-

rencilere yapay zekâ mühendisliği alanının makine öğrenimi ve veri mühendisliği
gibi temel kuramsal bilgilerini, yapay zekâ
algoritmalarını programlama becerilerini
ve öğrencilerin alt yapıları ile araştırma ilgilerine uygun olmak üzere farklı alanlarda
uygulama yapabilme yeteneği kazandıracak biçimde yapılanmıştır. Program, yapay zekâ mühendisliği alanında akademik
olarak kendisine kariyer oluşturan, yapay
zekâ ürünleri ve çözümleri geliştirmek üzere kendi işlerini kuran veya Sanayi ya da
Kamu Kuruluşlarında yapay zekâ üzerine
teknoloji odaklı proje üreten ve gerçekleştiren mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
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BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, son zamanlarda çok hızlı
bir şekilde gelişen ve büyüyen “Bilişim ve
Teknoloji Hukuku” alanında uzmanlaşmak
ve bu konuda profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilişim ve Teknoloji
Hukuku üzerine bireysel yetkinlik kazanımı sağlayarak bu alanda gerçekleşecek
gelişmeleri hukuki zemine yerleştirebilecek bireyler yetiştirme, Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar
üretmek amaçlarıyla “Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı”
hazırlanmıştır. Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı, bilişim çağının eksik kalan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına karşılık verebilmek
amacına dayanmaktadır. Bilgi çağı olarak
adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu yüzyılı
karakterize eden olgu bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim huku74

kunun çözümlemesi gereken ve herkesin
bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları
karşımıza çıkmaktadır.
Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü “Bilişim ve Teknoloji
Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile
bu alanda karşılaşacakları problemlere
çözüm sağlayacak bireylerin eğitimi hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemiz içerisinde bilişim ve teknoloji hukuku alanında
uzmanlaşmış ve bu konuda karşılaştığı
sorunlara kolaylıkla çözüm üretebilen bireylerin eğitilmesi planlanmaktadır. Bilişim
ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans
Programının amacı, Yaşar Üniversitesi olarak bilişim hukuku konusunda sahip
olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Ülkemizde
açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna
vakıf, deneyimli bireylerin yetiştirilmesine
katkıda bulunmaktır.

econyltezsiz.yasar.edu.tr

EKONOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
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 Tezsiz
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. Ekonomi Yüksek Lisans derecesini alan mezunlarımız

edindikleri teknik ve alan uzmanlığıyla
hem özel sektörde, hem kamuda çeşitli
uzman pozisyonlarında çalışma imkanına
sahip olurlar.
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GR AFİK TASARI MI TEZSİ Z Y Ü K SE K LİSA N S
PR OGR A MI (TÜRKÇE)
Grafik Tasarım Yüksek Lisansı, araştırma ve
problem çözmeye vurgu yaparak bir grafik
tasarımcının uygulamalarını yetenekli bir
profesyonel iletişimci olarak geliştirmesine olanak sağlayacak araçları ve eğitimi vermektedir. Bu programdaki öncelik
çalışmaların bilinçli ve bağımsız olmasını sağlarken, öğrencilerin kendi benzersiz
tarzlarına ve görsel dillerine hakim olabilmelerine yardımcı olmaktır. Program genelinde görsel dilin farklı uygulamaları ve
öğrencilerin farklı uzmanlık alanlarıyla olan
ilişkileri keşfedilecektir. Aynı zamanda, öğrencilerin yaptıkları işlerin estetik ve ticari
değerleri hakkında anlayışları gelişecek ve
uygulamalar daha yenilikçi hale getirilerek
profesyonel bir deneyim kazandırılacaktır.
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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.

İŞ L ET ME TEZSİ Z YÜKSEK LİSA N S P RO G RA M I (T Ü RK Ç E )
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. Eğitim dili %100 Türkçe’dir. 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.
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İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
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 doldurmayı hedefler. Günümüzün iş ortamı,
her şeyin üzerinde beceri kümelerine değer verir. Bu beceri kümeleri İşletmelerin
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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 Türkçe 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.
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K ÜL TÜR V E S ANA T Y Ö NE Tİ M İ TE ZS İ Z Y ÜK S EK L İSA NS
P R O GR A M I ( İ NG İ L İ ZC E )
“Yaratıcı endüstrilerle yaşama dokunmak…”
Tanımları itibariyle tartışmalı olsa da sanat ve kültür kavramları kitleleri cezbeden
insanın içkin bir özelliğidir. Yakın zamanlarda yaratıcı endüstri ya da kültür endüstrisi olarak tanımlanan ve içine müzik,
edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema
gibi sanatsal üretimin başat disiplinleri
katan bu alan artık yönetilmesi gereken
bir faaliyetler bütününe dönüşmüştür. Yaratıcı endüstriler yerel ya da ulusal yönetimlerin ve özel girişimlerin yatırımda bulunduğu temel alanlar haline gelmiştir. Bu
da özellikle sanat ve kültür alanında yetkin
profesyonel idarecilik yeteneklerine sahip
yöneticilere gereksinimi ortaya çıkarmıştır.
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Temel amacı sanatçının üretimini (ya da
yaratısını) izleyicilerle buluşturmak olan
bu rekabetçi ve dinamik alan, farklı türde
müzelerde, arkeolojik alanlarda, konser
salonlarında, kültür merkezlerinde, galerilerde ve sergi salonlarında pazarlama ve

fonlamada yenilikçi modeller ile yeni nesil
bir işletmeciliğe ihtiyaç duyar. Üstelik bu
alan işletmeciliği, sanatsal ve organizasyon yetileriyle birlikte kullanılmasını sağlayan heyecan verici bir alandır ve ortaya
çıkan iş bireylerin yaşamlarına dokunurken profesyonel doyumu da beraberinde
getirir.
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Kültür ve Sanat
Yönetimi Yüksek Lisans Programı işletme,
sanat, ve iletişim alanlarından mezun olmuş bireylere yönelik geliştirilmekle birlikte, herhangi bir alanda lisans diploması
olanlara da açıktır. Programa dahil olan
öğrenciler sanat, iletişim ve kültür alanında
bilgi ve yeteneklerini geliştirirken, girişimci
yönlerini keşfedecek ve yaratıcı endüstrilerinin farklı alanlarında kendilerine yer
bulacakları bir alt yapıyı oluşturacaklardır.

lengmscwot.yasar.edu.tr
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M ÜZİ K V E S AHNE S A NATL A R I TE ZS İ Z Y ÜK S EK L İSA NS
P R O GR A M I ( İ NG İ L İ ZC E )

96

Ülkemizde Müzik ve Sahne Sanatları Lisansüstü Programları, gençlerimize evrensel bir sanat eğitimi vermek ve sanat
kurumlarına yorumcu, uygulayıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştirmek üzere kurulan
programlar olarak nitelendirilmektedir.
Daha fazla sayıda nitelikli sahne sanatçısı
ve akademisyen yetiştirmek, Yaşar Üniversitesi’nin önde gelen amaçlarından biridir.
Bu amaca hizmet etmek üzere, “Müzik ve
Sahne Sanatları İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, alanlarında edinecekleri
ileri derece akademik bilgilerin uygulamasını da sağlayacak bir eğitim vermek üzere tasarlanmıştır. Adaylara, alanlarıyla ilgili
sanatsal ve kültürel bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olarak
mezun olabilecekleri bir ortam ve eğitim
sunmak programın temel amacıdır. Programın hedefi, liderlik özelliklerine, ileri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma
yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve

akademik çevrelere katılımları sayesinde,
müzik araştırmalarına yön verecek akademisyenler, besteciler, teorisyenler, müzikbilimciler, müzik teknologları ve performans sanatçıları yetiştirmektir.
İngilizce olarak yürütülen programa başvurmak için ALES koşulu aranmamaktadır. Adayların YDS puanı en az 65 olarak
belirlenmiştir. Adaylarda, müzik ve sahne
sanatları alanlarından mezun olmak şartı
aranmaktadır. Anasanat Dalı “Müzik” olan
program, Tiyatro ve Bale alanlarını kapsamamaktadır.
Program “Nitelikli Sanatçı”ya duyulan ihtiyaç konusuna çözüm getirmenin yanı sıra
konusunda uzmanlaşmış akademik personel yetiştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Program mezunları, çeşitli kamu kurum
ve kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla
ilgili konularda çalışabileceklerdir.

ohyltezsiz.yasar.edu.tr
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TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARETİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
Tarım sektörünün değer zinciri içinde, küçük
üreticiler, büyük çiftlikler, aracı kuruluşlar, tedarik zincirleri çeşitli şekillerde bölgesel ve
ulusları düzeylerde yer almaktadır. Bu kurum
ve kuruluşların değer zinciri içinde yer alması, çeşitli büyüklüklerdeki üreticilerin sağladığı girdiler, bu tarımsal ürünlerin işlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması aşamalarında
büyük bir istihdam olanağı yaratmakta ve
yükselen piyasalarda ekonomik büyümeyi
desteklemektedir. Diğer taraftan bu gelişmeler küresel düzeyde açlıkla mücadele ve
gıda güvenliği gibi sorunların çözülmesi bakımından da önem taşımaktadır.
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Gıda güvenliği, doğal kaynakların verimli
kullanımı, çevresel sorunlar, en az atık, geri
dönüşüm, enerji verimliliği ve çevrimsel
ekonomi gibi kavramlar iş ortamını ve yönetim anlayışlarını etkilemekte, işletmeler ve
özellikle tarım sektörü bu etkilenmeler ışığında karlılıklarını ve varlıklarını sürdürme mücadelesi vermektedir. Sözü edilen ekonomik
ve sosyal koşullarda başarılı bir iş hayatı için,
küresel rekabet koşullarına uygun hareket

etmek, yerelden kaynaklanan göreli avantajları bu fırsatları değerlendirmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamakla mümkün
olacaktır.
Tarım ve gıda alanının bu durumu, sektördeki yönetim anlayışı için, yeni teknolojiler,
yeni bilgi birikimi, yeni finansman kaynakları,
yönetim araçları ve yenilikçilik gibi faktörler
ışığında küresel anlamda bir dönüşüm ihtiyacını işaret etmektedir.
Yükseköğretim Kurlu Başkanlığının da öncelikli alanlar arasında yer verdiği Tarım Sektörünün ihtiyaç duyacağı nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında katkıda bulunmak
üzere Tarım İşletmeciliği ve Ticareti yüksek
lisans programı hazırlanmıştır. Programlar
Türkçe-tezsiz, İngilizce-tezli ve İngilizce tezsiz olmak üzere üç seçenek sunmaktadır.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren kurum
ve kuruluş yöneticileri ile çalışanları, sektör
yatırımcıları, Belediyeler, kooperatifler ve
sektörün diğer bütün paydaşları programlara katılabilirler.

ttiyltezsiz.yasar.edu.tr

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARETİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
Tarım sektörünün değer zinciri içinde, küçük
üreticiler, büyük çiftlikler, aracı kuruluşlar, tedarik zincirleri çeşitli şekillerde bölgesel ve
ulusları düzeylerde yer almaktadır. Bu kurum
ve kuruluşların değer zinciri içinde yer alması, çeşitli büyüklüklerdeki üreticilerin sağladığı girdiler, bu tarımsal ürünlerin işlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması aşamalarında
büyük bir istihdam olanağı yaratmakta ve
yükselen piyasalarda ekonomik büyümeyi
desteklemektedir. Diğer taraftan bu gelişmeler küresel düzeyde açlıkla mücadele ve
gıda güvenliği gibi sorunların çözülmesi bakımından da önem taşımaktadır.
Gıda güvenliği, doğal kaynakların verimli
kullanımı, çevresel sorunlar, en az atık, geri
dönüşüm, enerji verimliliği ve çevrimsel
ekonomi gibi kavramlar iş ortamını ve yönetim anlayışlarını etkilemekte, işletmeler ve
özellikle tarım sektörü bu etkilenmeler ışığında karlılıklarını ve varlıklarını sürdürme mücadelesi vermektedir. Sözü edilen ekonomik
ve sosyal koşullarda başarılı bir iş hayatı için,
küresel rekabet koşullarına uygun hareket

etmek, yerelden kaynaklanan göreli avantajları bu fırsatları değerlendirmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamakla mümkün
olacaktır.
Tarım ve gıda alanının bu durumu, sektördeki yönetim anlayışı için, yeni teknolojiler,
yeni bilgi birikimi, yeni finansman kaynakları,
yönetim araçları ve yenilikçilik gibi faktörler
ışığında küresel anlamda bir dönüşüm ihtiyacını işaret etmektedir.
Yükseköğretim Kurlu Başkanlığının da öncelikli alanlar arasında yer verdiği Tarım Sektörünün ihtiyaç duyacağı nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında katkıda bulunmak
üzere Tarım İşletmeciliği ve Ticareti yüksek
lisans programı hazırlanmıştır. Programlar
Türkçe-tezsiz, İngilizce-tezli ve İngilizce tezsiz olmak üzere üç seçenek sunmaktadır.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren kurum
ve kuruluş yöneticileri ile çalışanları, sektör
yatırımcıları, Belediyeler, kooperatifler ve
sektörün diğer bütün paydaşları programlara katılabilirler.
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U L U S L ARARASI LO Jİ STİ K Y Ö N E T İMİ T E Z SİZ Y Ü K SE K LİSA N S
PR OGR A MI (TÜRKÇE)

106

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 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.
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U L U S L ARARASI Tİ CARET VE F İN A N SMA N T E Z SİZ
Y Ü KS E K Lİ SAN S PRO GRA M I (İN G İLİZ C E )
“Ticaret ve finansın global yöneticilerinin adresi”
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Bu programın amacı ulusal ve uluslararası
ölçekte faaliyet gösteren şirketler için küresel pazarlarda yatırım fırsatlarını değerlendirme ve finansal riskleri yönetme becerilerine sahip uzmanlar, yönetici adayları ve
yatırımcılar yetiştirmektir. İşletmeler ve yatırımcılar, uluslararası fırsatları tespit etmek
ve riskleri yönetmek için geçmiş ve mevcut
veriler ışığında geleceğe yönelik kısa ve uzun
vadeli iş planlaması ve finansal planlama
yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu da
farklı disiplinlerin etkileşimiyle ortaya çıkan
çok boyutlu ve global bir bakış açısı gerektirmektedir. Uluslararası ticaret ve finansman
tezsiz yüksek lisans programı, bu gereksinimlere hem teorik bir bilgi altyapısı sunan
hem de uygulama pratiklerini kazandırmayı amaçlayan zengin bir ders müfredatı
ile cevap vermektedir. Program mezunları,
güçlü bir finansman alt yapısına sahip, teorik bilgilerin uygulamaya dönük yansıma-

larını 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.
Programın amaçları doğrultusunda zengin
bir ders içeriği bulunmaktadır. Bu dersleri üç grupta sınıflandırabiliriz: i) Uluslararası
ticaret, ii) Kurumsal finans ve yönetişim, iii)
Varlım fiyatlama ve portföy teorisi. Ulus-

lararası ticaret ile ilgili dersler arasında dış
ticaret yönetimi, uluslararası ticaret modelleri, küreselleşme ve uluslararası ticaret politikaları, deniz ticareti, uluslararası rekabet
stratejileri, enerji piyasaları ve karbon ticareti gibi dersler yer almaktadır. Kurumsal finansman ve yönetişim grubunda kurumsal
finansmanın temelleri, proje finansmanı, finansal yönetim, finansal planlama ve çalışma sermayesi yönetimi, uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, banka yönetimi,
uluslararası bankacılık, finansal piyasalarda
kurumsal yönetişim dersleri yer almaktadır.
Son grupta ise yatırım analizi ve portföy yönetimi, finansal türevler, uluslararası finansal yönetim, kredi derecelendirme dersleri bulunmaktadır. Dersler hafta içi 18:30’da
başlamakta olduğundan, program çalışan
adaylar tarafından da takip edilebilmektedir.
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.
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U L U S L ARARASI Tİ CARET VE F İN A N SMA N T E Z SİZ
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Bu programın amacı ulusal ve uluslararası
ölçekte faaliyet gösteren şirketler için küresel pazarlarda yatırım fırsatlarını değerlendirme ve finansal riskleri yönetme becerilerine sahip uzmanlar, yönetici adayları ve
yatırımcılar yetiştirmektir. İşletmeler ve yatırımcılar, uluslararası fırsatları tespit etmek
ve riskleri yönetmek için geçmiş ve mevcut
veriler ışığında geleceğe yönelik kısa ve uzun
vadeli iş planlaması ve finansal planlama
yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu da
farklı disiplinlerin etkileşimiyle ortaya çıkan
çok boyutlu ve global bir bakış açısı gerektirmektedir. Uluslararası ticaret ve finansman
tezsiz yüksek lisans programı, bu gereksinimlere hem teorik bir bilgi altyapısı sunan
hem de uygulama pratiklerini kazandırmayı amaçlayan zengin bir ders müfredatı
ile cevap vermektedir. Program mezunları,
güçlü bir finansman alt yapısına sahip, teorik bilgilerin uygulamaya dönük yansıma-

larını 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.
Programın amaçları doğrultusunda zengin
bir ders içeriği bulunmaktadır. Bu dersleri üç grupta sınıflandırabiliriz: i) Uluslararası
ticaret, ii) Kurumsal finans ve yönetişim, iii)
Varlım fiyatlama ve portföy teorisi. Ulus-

lararası ticaret ile ilgili dersler arasında dış
ticaret yönetimi, uluslararası ticaret modelleri, küreselleşme ve uluslararası ticaret politikaları, deniz ticareti, uluslararası rekabet
stratejileri, enerji piyasaları ve karbon ticareti gibi dersler yer almaktadır. Kurumsal finansman ve yönetişim grubunda kurumsal
finansmanın temelleri, proje finansmanı, finansal yönetim, finansal planlama ve çalışma sermayesi yönetimi, uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, banka yönetimi,
uluslararası bankacılık, finansal piyasalarda
kurumsal yönetişim dersleri yer almaktadır.
Son grupta ise yatırım analizi ve portföy yönetimi, finansal türevler, uluslararası finansal yönetim, kredi derecelendirme dersleri bulunmaktadır. Dersler hafta içi 18:30’da
başlamakta olduğundan, program çalışan
adaylar tarafından da takip edilebilmektedir.
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.
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veri mühendisliği gibi temel kuramsal bilgilerini, yapay zekâ algoritmalarını programlama becerilerini ve öğrencilerin alt yapıları
ile araştırma ilgilerine uygun olmak üzere
farklı alanlarda teknoloji ve mühendislik çözümlerine odaklı uygulama yapabilme yeteneği kazandıracak biçimde yapılanmıştır.
Program, yapay zekâ ürünleri ve çözümleri
geliştirmek üzere kendi işlerini kuran veya
Sanayi ya da Kamu Kuruluşlarında yapay
zekâ üzerine teknoloji ve mühendislik çözümleri odaklı proje üreten ve gerçekleştiren
mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Y APAY ZEKÂ MÜHEN Dİ SLİĞ İ T E Z SİZ Y Ü K SE K LİSA N S
PR OGR A MI (İ N Gİ Lİ ZCE)
“Sağlıktan endüstriye yaşamın her alanını yeniden tanımlayan uygulamalı
araştırma ve teknoloji odaklı bir yüksek lisans programı…”
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Yaşar Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
öğrencilerine yapay zekâ mühendisliğinin
temel bilimsel yöntemleri ve geniş bir yelpazede uygulama alanları üzerine bilgi ve
beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.
Yapay Zekâ Mühendisliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın tezli programdan
temel farkı, temel kuramsal bilgiler üzerinde
teknoloji ve mühendislik çözümlerine odaklı
olmasıdır. 19’uncu yüzyılda elektrik fiziğindeki ilerlemeler elektrik-elektronik mühendisliğinin ortaya çıkmasına ön ayak olduğu gibi,
elektrik-elektronik mühendisliği de 20’inci
yüzyılda mikro-elektronik teknolojisi sayesinde, giderek küçülürken üst düzeyde artan bellek ve işlem hızlarına sahip günümüz
sayısal bilgisayarlarının ortaya çıkmasına
ve bağımsız dallar olarak bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin gelişmesine neden

olmuştur. Bu ilerlemelerin doğal bir sonucu
olarak yükselen Yapay Zekâ Mühendisliği
de sayısal bilgisayarların, genel olarak makinelerin, zekâ gerektiren işlevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilmesine ve
otonom biçimde veriden öğrenebilmesine
olanak tanıyan bir konuma gelmiştir. Yapay
Zekâ Mühendisliği, görüntü ve ses tanıma ile
kablolu ve kablosuz iletişimden, akıllı kentler,
akıllı şebekeler, nesnelerin interneti, otonom
araçlar, robotik gibi çok farklı mühendislik
alanlarından neredeyse tüm teknolojik, ekonomik ve toplumsal alanlarda uygulama
bulan ve yerleşik yöntemlerden daha yüksek başarımlar gösteren çözümler veren bir
mühendislik alanı olarak kendisini göstermiş
ve gelişimini artan bir hızda sürdürmektedir.
Yapay Zekâ Mühendisliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilere yapay zekâ
mühendisliği alanının makine öğrenimi ve
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