
1. PROGRAM 2. PROGRAM

ENSTİTÜLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

PROGRAMIN ADI Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
PROGRAMIN STATÜSÜ (TEZLİ YL, DOKTORA VB.) Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

PROGRAMIN AMACI (ÖZETİ)

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal 

sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları 

oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi; 

bireylere onların besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri 

belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve 

diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu

 beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, 

yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip, besinlerin insan sağlığına 

etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve

 geliştirmede deneyim kazanmış, değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, 

hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli 

alt yapıyı oluşturabilen, akademik alanda gelişmeleri

 izleyebilen; yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile 

donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programının 

amacı,sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin uygulandığı 

tüm alanlarda çocukların (0-18 yaş) fiziksel, bilişsel, sosyal-

duygusal, dil gelişimlerinin desteklenmesinde, öz bakım 

becerilerinin geliştirilmesinde, ruhsal ve fiziksel sağlığın 

korunması ve geliştirilmesinde, etkili ve kaliteli tanı ve 

değerlendirmenin sağlanmasında ve özel eğitim gerektiren 

süreçlerde uygulamanın ve yönlendirmenin yapılmasında 

teorik bilgi kazandırmak ve kazanılan bilgileri uygulayabilen, 

araştıran, sorgulayan, alanı ile ilgili problemleri 

tanımlayabilen, bilimsel yöntemi anlamış ve 

benimsemiş,disiplinler arası çalışmaya yatkın çocuk gelişimi ve 

eğitimi bilim uzmanları yetiştirmektir.

PROGRAMIN TOPLAM ÜCRETİ

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Doktora: 32.000 TL + KDV

Tezsiz: 12.900 TL + KDV

Tezli: 15.000 TL + KDV

THY PERSONELİ YA DA PERSONEL YAKINI İÇİN 

UYGULANACAK  ÖZEL PROGRAM TOPLAM ÜCRETİ

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Doktora: 22.400 TL + KDV

Tezsiz: 9.030 TL + KDV

Tezli: 10.500 TL + KDV

DETAY BİLGİ ALINABİLECEK WEB ADRESİ http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/beslenme-ve-diyetetik-yuksek-lisans-programi http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/cocuk-gelisimi-ve-egitimi-tezli-tezsiz 

DETAY BİLGİ ALINABİLECEK TELEFON NUMARASI 0 212 212 65 26 (122) 0 212 212 65 26 (122)

DETAY BİLGİ ALINABİLECEK İLGİLİ KİŞİ BİLGİSİ Görkem SARILAR Görkem SARILAR

http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/beslenme-ve-diyetetik-yuksek-lisans-programi
http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/cocuk-gelisimi-ve-egitimi-tezli-tezsiz


3. PROGRAM 4. PROGRAM 5. PROGRAM 6. PROGRAM

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi Sağlıkta Kalite Yönetimi
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı’nın temel 

amacı; dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve 

uygulamalı bilgileri derinleştirmiş, bilimsel araştırma 

yapabilmenin temellerini öğrenmiş, klinik bilgileri geliştirerek 

farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini spesifik olarak 

uygulayacak duruma gelmiş, mesleki konularda bilgi edinme 

yollarını, bilgiyi sunmayı, paylaşmayı, üzerinde tartışmayı 

öğrenmiş, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim 

programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde 

uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı 

zamanda üniversite ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu 

öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımını yerine getirmektir.

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik 

hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek üzere 

planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; 

kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli moral, entellektüel 

ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde 

bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde uzman hemşire 

yetiştirmektir.Ayrıca, toplumun değişik kesimleri ile iletişim 

kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik 

alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı nitelikleri taşıyan 

bilim uzmanı hemşire yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sağlık sektöründe çalışan ya da çalışmayı düşünen yönetici 

adayları için sağlık politikaları, yönetim organizasyon, sağlık 

ekonomisi, biyoistatistik, toplam kalite, finansal yönetim, sağlık 

pazarlaması, sağlık hukuku ve mevzuatı, epidemiyoloji, insan 

kaynakları, stratejik yönetim, reklam ve halkla ilişkiler gibi 

hastane yöneticiliğinin önemli kavramlarını uygulamaya aktaran 

bir eğitimdir.

Bu programda; sağlık hizmetlerinin sorunlarını 

görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirliyerek uygun 

planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, 

uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim 

sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında 

kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, 

sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan 

donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek 

amaçlanmaktadır.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 12.900 TL + KDV

Tezli: 15.000 TL + KDV

Doktora: 29.500 TL + KDV

Tezsiz: 12.900 TL + KDV

Tezli: 15.000 TL + KDV

Doktora: 29.500 TL + KDV

Tezsiz: 12.900 TL + KDV

Tezli: 15.000 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 9.030 TL + KDV

Tezli: 10.500 TL + KDV

Doktora: 20.650 TL + KDV

Tezsiz: 9.030 TL + KDV

Tezli: 10.500 TL + KDV

Doktora: 20.650 TL + KDV

Tezsiz: 9.030 TL + KDV

Tezli: 10.500 TL + KDV

http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon-yuksek-lisans-programi http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/hemsirelik-yuksek-lisans-programi http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/saglik-yonetimi-3 http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/saglikta-kalite-yonetimi 
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http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon-yuksek-lisans-programi
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7. PROGRAM 8. PROGRAM 9. PROGRAM 10. PROGRAM 11. PROGRAM

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Spor Fizyolojisi Bankacılık Çeviribilim Eğitim Yönetimi ve Denetimi İşletme (Türkçe)
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Örgün Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans / Doktora /Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Örgün Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans / Doktora

Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı, spor 

ve sağlık sektöründe çalışan profesyonellere 

ve bu sektörde akademik bilgi temelli yetişmiş 

personel olmak isteyen kişilere yönelik 

düzenlenmiştir. Bu bağlamda sektördeki spor 

federasyonları ile yapılacak akademik ve 

eğitsel işbirliği çalışmaları programa katılan 

öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçlarına göre 

yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Ülkemizde bankacılık, hızla büyüyen ve 

uluslararası piyasalar ile entegrasyonda öncü bir 

sektör konumundadır. Bu nedenle son yıllarda 

ülke genelinde bankaların; bireylere, şirketlere ve 

özellikle reel kesime, küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere yönelik hizmetlerinin genişlemesi, 

mortgage sisteminin devreye girmesiyle kredi ve 

finansal ürün portföylerinin çeşitlendirilmesi 

yönündeki eğilimlerinin giderek arttığı 

görülmektedir.

Çeviribilim programı, akademik çalışmalar 

yapmayı hedefleyen araştırmacılara yönelik 

tezli bir programdır. Programın amacı, 

Türkiye’nin pek çok üniversitesinde açılmış ve 

açılmakta olan mütercim-tercümanlık 

bölümlerinin ihtiyacı olan bilimsel donanımlı 

öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda 

bulunmaktır. 

Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev 

yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, 

denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili 

eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini 

geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları 

bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve 

çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. 

Günümüz koşullarında işletme, mühendislik, 

hukuk gibi birbirinden farklı disiplinlerden gelen 

yöneticilerin iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel 

gelişmeleri takip ederek, öğrenmiş oldukları teorik 

bilgileri pratikte de karşılaştıkları problemleri 

çözmede kullanabilmesi beklenmektedir. Bu 

programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa 

şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, 

dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip 

yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

Tezsiz: 12.900 TL + KDV

Tezli: 15.000 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 7.500 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 11.750 TL + KDV

Tezli: 12.500 TL + KDV

Doktora: 27.500 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 7.500 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Tezsiz: 9.030 TL + KDV

Tezli: 10.500 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 5.250 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 8.225 TL + KDV

Tezli: 8.750 TL + KDV

Doktora: 19.250 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 5.250 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

http://saglikbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/spor-fizyolojisi-tezli-tezsiz http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-14http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-33http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-16http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/program-amaci-5
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12. PROGRAM 13. PROGRAM 14. PROGRAM 15. PROGRAM 16. PROGRAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (İngilizce) Satış ve Pazarlama Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Örgün Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Yüksek LisansTezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Günümüz koşullarında işletme, mühendislik, 

hukuk gibi birbirinden farklı disiplinlerden gelen 

yöneticilerin iş yaşamlarına ara vermeden 

bilimsel gelişmeleri takip ederek, öğrenmiş 

oldukları teorik bilgileri pratikte de karşılaştıkları 

problemleri çözmede kullanabimesi 

beklenmektedir.  Bu programın amacı, sürekli 

gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini 

yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik 

düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek 

iş hayatına kazandırmaktır.

Günümüz koşullarında rekabet ortamında 

ayakta kalabilmek için satış ve pazarlama 

konusunda yetenekli ve bilgili yöneticilere 

ihtiyaç bulunmaktadır. Üstelik yeni işe alımlar 

açısından bakıldığında birçok yönetici satış ve 

pazarlama kavramını önemsemekte ve bu 

konuda uzman kişilerle çalışmak istemektedir. 

Gayrimenkul sektörü, emeğin yoğun olarak 

kullanıldığı katma değeri yüksek bir çok yan 

sektörü de harekete geçiren ve ekonominin 

canlanmasını sağlayan lokomotif sektör 

durumundadır. Ancak, stratejik coğrafi 

konumuna, yüksek kalitede ara mal tedariki 

sağlayabilen güçlü bir yerel sanayiinin, 

gelişmiş altyapısının ve genç nüfusunun 

varlığına karşın Türkiye’nin doğrudan 

yatırımları cezbetmek ve iç pazarını 

geliştirmek konusunda oldukça düşük bir 

performans sergilediği açıktır.

Günümüzde uluslararası ilişkiler geleneksel 

siyaset bilimin ve devletlerarası diplomasinin 

sınırlarını aşmış, ekonomik ve ticari ilişkiler 

uluslararası alanda daha da önem kazanmıştır. 

Ortadoğu ile Avrasya bölgelerinin kalbinde yer 

alan, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan 

ülkemizde uluslararası ilişkilerin bu değişen 

dinamiklerini anlayan ve sorgulayabilen iyi 

yetişmiş bireylere ihtiyaç vardır.

Küreselleşmenin hakim olduğu yüzyılımızda, 

gelişen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da 

yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda, dış 

ticaret vizyonuna da, içerisinde ekonomik ve 

ticari ilişkilerden iş kültürlerine, ulaşım ve 

lojistikten, markalaşmaya, kalite ve 

standartlardan ambalajlamaya kadar bir dizi 

bileşenin yer aldığı çok daha geniş bir 

çerçeveden bakılması gerektiğini bize 

göstermektedir.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 7.500 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 5.250 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-22http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-24http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-21http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-26http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-25
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17. PROGRAM 18. PROGRAM 19. PROGRAM 20. PROGRAM 21. PROGRAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lojistik Yönetimi Muhasebe ve Denetim Turizm İşletmeciliği Girişimcilik Ekonomi Hukuku
Tezli / Tezsiz / Örgün Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Yüksek LisansTezli / Tezsiz / Örgün Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans / DoktoraTezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte 

olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra 

depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, 

dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve 

eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını 

gerektirmektedir. Entegrasyonun sınırları 

lojistiğin sınırlarını oluşturur. Daha çok 

entegrasyon daha yüksek düzeyde uzmanlık ve 

bilgi teknolojisi gerektirir. Özellikle, küreselleşen 

dünyamızda belirli fiyat dilimlerindeki ürünler 

arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli 

olan hizmette fark yaratmaktır.

Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli 

gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini 

yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik 

düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş 

hayatına kazandırmaktır. Muhasebe ve Denetim 

Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve 

uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu 

programda ders verecek uzman öğretim 

kadrosuyla sözkonusu amaca ulaşmaya çalışacaktır.

Türkiye'nin küreselleşme sürecinde çağı 

yakalamasında önemli bir basamak haline 

gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş 

tabana yayılması ve Türkiye ekonomisinde 

önemli bir yeri olan turizmin geliştirilmesi ve 

ülkemize gelen turist miktarının artırılabilmesi 

için alt yapının geliştirilmesi ve özellikle benzer 

iklim şartlarına sahip Akdeniz kuşağı ülkeleriyle 

turizmde rekabet edebilmek için, konusunda 

uzman, kaliteli, modern bilimsel donanıma 

sahip sektör çalışanlarının yetiştirilmesi ve 

teşvik edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek 

çok girişim kısa sürede başarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş 

fikrini bulan girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe 

dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip 

olmamasıdır. Önerilen programın amacı bu bilgi ve 

becerilerin yüksek lisans düzeyinde vermektir. 

Hâlihazırda yürütülmekte olan ve özellikle özel 

hukuk başlığı altında sunulan yüksek lisans 

programlarının akademik kadroya personel 

yetiştirmek birincil amacıyla hareket ettiği 

gözlemlenmektedir. Okan Üniversitesi ise 

Ekonomi Hukuku yüksek lisans programı 

çerçevesinde akademik devamlılığın yanı sıra iş 

dünyasında faaliyetlerini yürütmekte olan 

teşebbüs ve müteşebbislerin ihtiyaçlarını 

anlayabilen ve bu ihtiyaca uygun yaratıcı 

çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular 

yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını 

gütmektedir.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 9.500 TL + KDV

Tezsiz: 11.200 TL + KDV

Tezli: 13.400 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 7.500 TL + KDV

Doktora: 27.500 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 20.500 TL + KDV

Tezli: 21.500 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 6.650 TL + KDV

Tezsiz: 7.840 TL + KDV

Tezli: 9.380 TL + KDV

Uzaktan Eğitim: 5.250 TL + KDV

Doktora: 19.250 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 14.350 TL + KDV

Tezli: 15.050 TL + KDV

http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-45http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-44http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-36http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/program-amaci-4http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-15
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22. PROGRAM 23. PROGRAM 24. PROGRAM 25. PROGRAM 26. PROGRAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Resim Moda Tasarımı Okul Öncesi Öğretmenlik Sinema ve Televizyon Yerel Yönetimler
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Geçmiş ve güncel sanat bilgileriyle karşılaştırmalı 

olarak yeni yorumlar yapmak ve özgün yapıt 

oluşumuna katkı üretmek; 'Resim' alanında 

akademik ortamda olmak isteyen lisans programı 

mezunlarına, alanlarıyla ilgili bilgilenme ve gelişme 

olanağı sunmaktır.

Sağlanması düşünülen bilgilendirme süreci 

kuramsal ve uygulamalı bir programla 

yürütülecektir.

Moda Tasarımı Yüksek Lisans programı, sanat 

ve uzmanlık açısından konusunda uluslararası 

standartlarda yetkinleşme becerisini 

geliştirmeyi ve araştırmacılar kazandırmayı 

amaçlar.

Okul öncesi eğitimin ülkemizde son yıllarda 

gelişen bir alan olması nedeniyle bu alanda 

lisansüstü eğitime sahip kişilerin sayısı oldukça 

azdır. Bu bağlamda eğitim kurumlarında okul 

öncesi öğretmenliği alanında uzmanlık 

niteliklerine sahip öğretmen ve yönetici ihtiyacı 

güncel bir sorun olarak varlığı devam 

ettirmektedir.

Sinema TV Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, 

Sinema ve TV alanında özgün ve çağdaş yapımların 

yaratım sürecine katkı üretebilecek ve kuramsal bilgi 

birikimine sahip sanatçıların yetişmesini, ulusal ve 

uluslararası düzeyde yetkin olabilecek akademik 

çalışmaların üretilmesini amaçlamaktadır. 

Dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ve mekânsal 

değişiklikler, yönetimi, dolayısıyla yerel yönetim 

yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir. Hızla 

küreselleşen dünyada, kentleşme ve 

kentleşmenin yarattığı etkiler, pek çok şey gibi 

yönetim biçimi ve anlayışı da değiştirmekte, bu 

değişim, kamu yönetimine de yansımaktadır. 

Artık, her şeyi merkezden planlamak ve 

yönetmek mümkün değildir. Yerinden yönetim 

ve katılımcı anlayış ağırlık kazanmaktadır.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 11.750 TL + KDV

Tezli: 12.500 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 8.225 TL + KDV

Tezli: 8.750 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-19http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-17http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-18http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/ders-programi-7http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-40
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27. PROGRAM 28. PROGRAM 29. PROGRAM 30. PROGRAM

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Spor Yönetimi Klinik Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Gastronomi
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Günlük konuşma dilinde basitçe “fiziki bir aktivite”yi 

çağrıştıran spor terimi, günümüz refah toplumlarında 

çok boyutlu sosyo-ekonomik bir nitelik arz 

etmektedir.

Sektörel bazda spor;

Kamu,Ticari,

Gönüllü/kar amacı gütmeyen şeklinde nitelendirilen 

bölümlerden oluşur.

Klinik Psikoloji programımız, ruh sağlığı alanında, 

mesleki etik ilkeler temelinde, çağdaş bilimsel bilgi ve 

beceri düzeyi yüksek, uzman klinik psikolog yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.

Çok yakın bir geçmişte AB'ye uyum yasaları 

çerçevesinde Çerçeve Sağlık Hizmetleri Yasasında yer 

alan ‘uzman klinik psikolog’ ihtiyacının giderilmesi 

aciliyet taşımaktadır. Ne yazık ki bu alanda uluslararası 

akademik ve uygulama eğitimi kriterlerine göre 

uzmanlığını almış klinik psikolog sayısı, alanın 

ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 

Uygulamalı Psikoloji Doktora Programı; psikolojinin en 

yaygın uygulama alanlarının başında gelen Endüstri ve 

Örgüt Psikolojisi (Industrial and Organizational 

Psychology) alanına odaklanmaktadır. Bu program etkili 

yönetim, liderlik, koçluk, ölçme ve değerlendirme, 

personel seçme, kurumsal eğitim, örgütsel gelişim, çalışan 

memnuniyeti, performans, iş yaşamı ve özel hayatın 

dengelenmesi gibi iş dünyasıyla ilgili kritik konularda 

psikolojinin kullandığı bilimsel yöntemleri ve kuramları 

içermektedir. Bu sayede insanların refahını artırma, 

örgütlerin sağlıklı işlemesini sağlama ve ortaya çıkabilecek 

sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlar.

Gastronomi; yemeği temel olarak ele alan, doğa 

ve beşeri bilimleri kapsayan bir bilim dalıdır. 

Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik ve sağlıklı 

olan ama bununla birlikte her zaman bazen sağlıklı 

olmasından önce azami damak ve göz zevkini 

amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale 

getirilmesine kadar olan süreç gastronominin 

çalışma konusudur.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezli: 30.000 TL + KDV

Doktora: 34.500 TL + KDV

Tezsiz: - TL + KDV

Tezli: - TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezli: 21.000 TL + KDV

Doktora: 24.150 TL + KDV

Tezsiz: - TL + KDV

Tezli: - TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-4http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/psikoloji-2 http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/uygulamali-psikoloji http://sosyalbilimler.okan.edu.tr/sayfa/programin-amaci-3
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31. PROGRAM 32. PROGRAM 33. PROGRAM

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

Arazi Yönetimi ve Kullanımı Bilgisayar Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Doktora

Arazi Yönetimi Programının amacı; bölge ve kent 

planlamaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, 

karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel 

projelerinin planlaması vb. gibi planların 

yapılabilmesi için temel unsur olan arazinin 

yönetilmesiyle ilgili karşılaşılan sorunların 

çözümüne yönelik uygulamalar geliştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği alanında yetişen nitelikli kişiler doğrudan kendi 

alanlarında çalışmanın yanı sıra kolaylıkla çok disiplinli çalışma gruplarına 

dahil olmaktadır. Ülkemizde katma değer yaratacak ve uluslararası 

rekabet gücünü arttıracak araştırma ve geliştirme teşviklerinin gelişmesi; 

hem tutar olarak ve hem de tür olarak yüksek boyutlara varması 

araştırma ve geliştirme etkinliklerinin üniversite ve enstitü kurumlarından 

açılım yaparak sanayide de önemli oranda Ar-Ge bölümlerinin sayısının 

artmasını sağlamıştır. Teknoparkların sayısının ve istihdam edilen 

araştırıcıların sayısının da artması bunun önemli bir göstergesidir. Hem 

üniversitelerin akademik kadrosunda yer almalarına sağlayacak ve hem 

de nitelikli bir Ar-Ge bölümünde yer almanın zorunlu olduğu yeterlilikleri 

sağlayacak bir doktora eğitimi verilecektir. 

a) Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin 

disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve 

becerisi,

b) Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve 

sistemler tasarlayabilme becerisi,

c) Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz 

edip geliştirebilme bilgi ve becerisi,

d) Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması 

yapabilme becerisi,

e) Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme 

anlayışı,

f) Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak 

teknolojiyi kullanma anlayışı,

g) Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme 

yaklaşımı.

Doktora: 33.000 TL + KDV Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/arazi-yonetimi-ve-kullanimihttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/bilgisayar-muhendisligi http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/mekatronik-muhendisligi-ing
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34. PROGRAM 35. PROGRAM 36. PROGRAM

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık (İngilizce) Mimarlık (Türkçe) Bilişim Sistemleri
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans / Doktora Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Dünyada ve ülkemizde Mimarlık ve İnşaat sektörü büyük gelişmeler 

göstermektedir. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının barınma, üretim, 

yönetim, eğitim, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi hizmetlerde karşılanmasını 

üstlenen yapım sektöründe, özellikle son yıllarda büyük aşamalar 

kaydedilmiştir. Ülkemizde bu sektör, dünya ölçeğinde ön sıralarda yer 

almaktadır. Diğer taraftan önem katsayısı yüksek, nicelik ve nitelik açısından 

standartları yüksek prestij binalarına yönelim, büyük oranda artmıştır. Bu da, 

hem daha yoğun bir çalışma, hem de araştırmacılık ile sanat becerileri 

gelişmiş lisansüstü eğitim yapmış uzman ve yetkin mimarların eğitilmesini 

gerektirmektedir. Bunun yanısıra, globalizasyon çerçevesinde dil bilen meslek 

adamlarının yetişmesi bir zaruret halini almıştır. Yüksek Lisans programımız, 

yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara, bir lisansüstü programı kapsamında 

nitelikli mimarların yetiştirilmesiyle hem yapım hem de eğitim sektöründe 

yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Dünyada ve ülkemizde Mimarlık ve İnşaat sektörü büyük gelişmeler 

göstermektedir. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının barınma, üretim, 

yönetim, eğitim, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi hizmetlerde karşılanmasını 

üstlenen yapım sektöründe, özellikle son yıllarda büyük aşamalar 

kaydedilmiştir. Ülkemizde bu sektör, dünya ölçeğinde ön sıralarda yer 

almaktadır. Diğer taraftan önem katsayısı yüksek, nicelik ve nitelik açısından 

standartları yüksek prestij binalarına yönelim, büyük oranda artmıştır. Bu da, 

hem daha yoğun bir çalışma, hem de araştırmacılık ile sanat becerileri gelişmiş 

lisansüstü eğitim yapmış uzman ve yetkin mimarların eğitilmesini 

gerektirmektedir. Bunun yanısıra, globalizasyon çerçevesinde dil bilen meslek 

adamlarının yetişmesi bir zaruret halini almıştır. Yüksek Lisans programımız, 

yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara, bir lisansüstü programı kapsamında 

nitelikli mimarların yetiştirilmesiyle hem yapım hem de eğitim sektöründe 

yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Bilişim Sistemleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm alanlarda giderek artan yoğunlukta 

talep görmektedir. Sektördeki boşluğu doldurmak için yetiştirilecek kalifiye iş gücünün yanı sıra, 

bu alanda rekabet edebilecek bilgi birikimine sahip araştırmacı - uygulamacı akademik 

personele de yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın güncel teori ve uygulamaları temel alan ders 

programı; analitik düşünme ve problem çözme becerisini kazanmış, güncel donanım ve yazılım 

teknolojilerini kullanarak yeni sistemler geliştirebilecek, yönetim felsefelerinin ve iş süreçlerinin 

Bilişim Sistemleriyle destekleneceği etkin çözümler üretebilecek, mevcut çözümleri 

iyileştirebilecek, iletişim gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden 

profesyonel bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda hedeflenen, 

kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve sektörün sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen 

bilişimciler yetiştirmek, bu alanda çalışmakta olan bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Doktora: 33.000 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Doktora: 23.100 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/mimarlik-ing http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/mimarlik-tezlitezsiz-turkce3 http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/bilisim-sistemleri-yuksek-lisans-programi-tezlitezsiz-turkce
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37. PROGRAM 38. PROGRAM 39. PROGRAM

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Sistemleri İleri Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri (İngilizce) İnşaat Mühendisliği
Tezli / Yüksek Lisans Tezli / Yüksek Lisans Tezli / Yüksek Lisans

Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine 

hazırlayacak bir program uygulamak,

Güç elektroniği ve temiz enerji sistemleri alanında öncü olmak,

Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,

Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi 

ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,

Sanayi kuruluşlarındaki olgun mühendislerin bilgilerini bu program ile 

yenilemek,

Sanayi sorunlarının çözümüne katılmak ve sanayimizin rekabetçiliğine 

katkı yapmak.

Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak 

bir araştırmacı eğitim programı uygulamak,

Ülkemizdeki elektronik ve haberleşme sektörünün ihtiyaç duyduğu 

alanında uzman mühendis yetiştirmek,

Elektronik ve haberleşme alanlarında öncü olmak,

Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,

Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi 

ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,

Açılan yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek,

Sanayi kuruluşlarındaki tecrübeli mühendisleri bu programla yenilemek,

Yüksek Lisans tezleri ve ders projeleri ile sektörün sorunlarının çözümüne 

katılarak araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol 

üstlenmektir.

OKAN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından 

sunulan Yüksek Lisans Programı, eğitimini lisans düzeyinde 

tamamlamış Mühendislerin seçecekleri özel konularda 

uzmanlaşmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.  Aşağıda 

Öncelikli Araştırma Konuları başlığı altında tanımlanan konu 

başlıklarında uzmalaşabilecek olan öğrencilerimiz dilerlerse Ana 

Bilim Dalında birden fazla Öğretim Üyesinin gözetiminde ve 

paralel alanlarda da uzmanlaşabilmektedirler.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/guc-elektronigi-ve-temiz-enerji-sistemleri-yuksek-lisans-programi-inghttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/ileri-elektronik-ve-haberlesme-teknolojileri-inghttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/insaat-muhendisligi-yuksek-lisans-programi
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40. PROGRAM 41. PROGRAM 42. PROGRAM

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kentsel Dönüşüm Mühendislik Yönetimi
Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ülkemiz genelinde çok ihtiyaç 

duyulan ve aranılan bir bilim dalıdır. 6331sayılı yasa ile 

işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda 

olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş elemen sayısının 

azlığı nedeniyle iş güvenliği yüksek lisans programının 

açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bu 

program, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu 

ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz 

Avrupa Topluluğu sözleşmesi doğrultusunda İş sağlığı ve 

güvenliği yönergelerine de uygunluk sağlayacaktır.

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lİsans Programı kentsel dönüşüm 

yenileme sorunlarına sistematik bir yaklaşımla ve bütüncül 

çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında 

uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki 

uzmanlarla yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması 

muhtemel olan bu sorunların çözümüne de katkı sağlanması 

amacındadır.

Mühendislik Yönetimi programının amacı, bu alanda eğitim ve 

araştırmada yeni fırsatlar yaratmak, açılan yüksek lisans programına 

ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek, eğitim aldığı alandaki temel 

sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin 

akademisyen altyapısını yaratmak, öğrencileri akademik ve araştırma 

kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitimi programı uygulamak, 

hızla değişen üretim sistemleri alanında öncü olmak, eğitim ve sanayi 

kuruluşlarına yol göstermek, sorunların çözümünde araştırma ve 

incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol üstlenmektir.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/is-sagligi-ve-guvenligi-yuksek-lisans-programihttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/kentsel-donusum-yuksek-lisans-programihttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/muhendislik-yonetimi-tezsiz
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43. PROGRAM 44. PROGRAM 45. PROGRAM

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (İngilizce) Patlayıcı Mühendisliği Uygulamalı Matematik
Tezli / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans Tezli / Tezsiz / Yüksek Lisans

Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir 

program uygulamak,

Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu 

genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,

Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar alanında öncü olmak,

Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,

Sanayi kuruluşlarında uzunca bir süre çalışan ve bilgileri eskiyen 

mühendisleri, bu program ile yenilemek,

Otomotiv sanayisinin ArGe projelerine katılmak ve rekabetçiliğine katkı 

yapmak.

Her türlü Maden ve İnşaat işlerinde, özellikle, taş ocakçılığı, otoyol yapımı, tünel, baraj, diğer inşaat ve 

yeraltı imalat teknolojilerindeki kazı faaliyetlerinde, patlatma çalışmaları kaçınılmazdır.Patlatmalı kazı 

teknolojisinde de çok önemli gelişmeler söz konusu olmuştur.Gerek yemleyici gerekse ana patlayıcı 

türlerinde çok önemli çeşitlilikler bulunmaktadır. Keza ateşleme unsurlarında da klasik tiplere ek olarak 

elektronik unsurlar ve bilgisayar destekli uygulamalar gündemdedir. Delici makine ekipmanında da aynı 

çeşitlilikler ve bilgisayar destekli, uzaktan kumandalı ürünler geliştirilmiş ve yaygın kullanımları 

artmıştır. Halen uygulamada usta - çırak ilişkileri çerçevesinde yetişmiş niteliksiz elemanlar ve kısmen 

sistematik eğitim alan maden mühendisliği disiplini ile bu alanda istihdam süregelmekte ise de, gelişen 

teknolojiye ayak uydurmaları mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla faaliyetlerin sürdürebilirliği tehdit 

altında olacaktır. Yukarıda değinilen sorunlara ve benzeri sorunlara sistematik bir yaklaşımla çözüm 

aramak üzere, bir yüksek lisans  programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu 

nitelikteki uzmanlarla sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunulması gerekmektedir.Patlayıcı 

Mühendisliği bu ihtiyaçlara cevap doğrultusunda öğretim vermektedir. 

Programın amacı; matematiğin uygulama alanı bulduğu dallarda 

gelişme sağlayabilecek ve projeleri yönetebilecek uzman 

yetiştirmektir. Program, önce temel matematik konularında bir 

altyapı sağlayarak, istatistik, kriptoloji gibi konularda uzmanlaşmayı 

sağlamaktadır. İstenirse okul bünyesindeki diğer yüksek lisans 

programlarından ders alınarak program desteklenebilir.

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 15.000 TL + KDV

Tezli: 17.200 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

Tezsiz: 10.500 TL + KDV

Tezli: 12.040 TL + KDV

http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/otomotiv-mekatronigi-ve-akilli-araclar-yuksek-lisans-programi-inghttp://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/patlayici-muhendisligi-yuksek-lisans-programi http://fenbilimleri.okan.edu.tr/sayfa/uygulamali-matematik-yuksek-lisans-programi

0 212 212 65 26 (118) 0 212 212 65 26 (118) 0 212 212 65 26 (118)

Filiz AVCI Filiz AVCI Filiz AVCI


