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Programın Adı Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık
Programın Statüsü (Tezli YL, 

Doktora gibi) Tezli YL, Tezsiz YL Doktora Tezli YL, Tezsiz YL Doktora Tezli YL, Tezsiz YL Doktora Tezli YL, Tezsiz YL Doktora Tezli YL, Tezsiz YL Tezli YL, Tezsiz YL

Programın Amacı (özet)

Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Yüksek Lisans 

Programı’nın amacı, doktora 

derecelerini tamamlamak için 

araştırma çalışmaları yapmaya 

devam edecek, sektördeki 

araştırma ekiplerini yönetecek 

veya kendi yazılım/donanım 

şirketlerini kurarak yenilikçi 

fikirleri ürünlere dönüştürecek, 

modern teknolojiye katkılarda 

bulunacak, ve gerçekleştirdiği 

bilimsel çalışmaların, bilimsel 

toplantılar ve dergiler aracılığıyla 

toplumda yayılmasını sağlayacak 

bilgisayar mühendisleri 

yetiştirmektir. 

Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Doktora 

Programı'nın amacı, akademik 

kariyerlerine devam edecek, 

yeni AR-GE projeleri 

geliştirecek, sektördeki 

araştırma ekiplerini yönetecek 

veya kendi yazılım/donanım 

şirketlerini kurarak yenilikçi 

fikirleri ürünlere dönüştürecek, 

modern teknolojiye önemli 

katkılarda bulunacak, ve 

gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmaların, bilimsel 

toplantılar ve dergiler 

aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak 

bilgisayar mühendisleri 

yetiştirmektir. 

Özyeğin Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Yüksek Lisans 

Programı’nın amacı, doktora 

derecelerini tamamlamak için 

araştırma çalışmaları yapmaya 

devam edecek, sektördeki 

araştırma ekiplerini yönetecek 

veya kendi teknoloji şirketlerini 

kurarak yenilikçi fikirleri 

ürünlere dönüştürecek, modern 

teknolojiye katkılarda 

bulunacak, ve gerçekleştirdiği 

bilimsel çalışmaların, bilimsel 

toplantılar ve dergiler 

aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak makina 

mühendisleri yetiştirmektir. 

Özyeğin Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Doktora 

Programı'nın amacı, akademik 

kariyerlerine devam edecek, 

yeni AR-GE projeleri 

geliştirecek, sektördeki 

araştırma ekiplerini yönetecek 

veya kendi teknoloji şirketlerini 

kurarak yenilikçi fikirleri 

ürünlere dönüştürecek, modern 

teknolojiye önemli katkılarda 

bulunacak, ve gerçekleştirdiği 

bilimsel çalışmaların, bilimsel 

toplantılar ve dergiler 

aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak makina 

mühendisleri yetiştirmektir.

Özyeğin Üniversitesi Elektrik & 

Elektronik Mühendisliği Yüksek 

Lisans Programı’nın amacı, 

doktora derecelerini 

tamamlamak için araştırma 

çalışmaları yapmaya devam 

edecek, sektördeki araştırma 

ekiplerini yönetecek veya kendi 

teknoloji şirketlerini kurarak 

yenilikçi fikirleri ürünlere 

dönüştürecek, modern 

teknolojiye katkılarda bulunacak, 

ve gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmaların, bilimsel toplantılar 

ve dergiler aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak elektrik  

mühendisleri yetiştirmektir. 

Özyeğin Üniversitesi Elektrik & 

Elektronik Mühendisliği Doktora 

Programı'nın amacı, akademik 

kariyerlerine devam edecek, yeni 

AR-GE projeleri geliştirecek, 

sektördeki araştırma ekiplerini 

yönetecek veya kendi teknoloji 

şirketlerini kurarak yenilikçi 

fikirleri ürünlere dönüştürecek, 

modern teknolojiye önemli 

katkılarda bulunacak, ve 

gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmaların, bilimsel toplantılar 

ve dergiler aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak elektrik  

mühendisleri yetiştirmektir.

Özyeğin Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği 

Yüksek Lisans Programı’nın 

amacı, doktora derecelerini 

tamamlamak için araştırma 

çalışmaları yapmaya 

devam edecek, sektördeki 

araştırma ekiplerini 

yönetecek veya kendi 

teknoloji şirketlerini 

kurarak yenilikçi fikirleri 

ürünlere dönüştürecek, 

modern teknolojiye 

katkılarda bulunacak, ve 

gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmaların, bilimsel 

toplantılar ve dergiler 

aracılığıyla toplumda 

yayılmasını sağlayacak 

endüstri mühendisleri 

yetiştirmektir. 

Özyeğin Ünivesitesi 

Endüstri Mühendisliği 

Doktora Programı'nın 

amacı,  modern müfredatı, 

lider araştırma yapısı, 

sektörel projeleri ve 

disiplinlerarası araştırma 

ve girişimciliği teşvik eden 

ortamı ile, mezunlarına 

gerek farklı sektörlerde 

gerekse akademik dünyada 

endüstri mühendisliği 

alanında başarılı birer 

kariyer elde edebilmeleri 

için gerekli derin bilgi 

birikimini ve uygulama 

deneyimini kazandırmaktır. 

İnşaat Mühendisliği Yüksek 

Lisans Programının amacı, 

öğrencilere üst seviyede bilgi 

üretme, bağımsız olarak 

araştırma yapabilme ve esnek 

uygulama yetenekleri 

kazandırmaktır. Mühendislik 

uygulamaların ve bilimsel 

araştırmaların üst seviyede 

yapılması için gerekli 

akademik ortam ancak 

başarılı bir Yüksek Lisans 

programı ile mümkündür. 

Yüksek Lisans programı 

sağladığı süreç ve imkânlar 

sayesinde lisans seviyesinde 

mümkün olmayan, 

derinlemesine eğitim ve 

araştırmayı gerçekleştirirken, 

öğrencilere hem mühendislik 

uygulama alanlarına yönelik 

ve mühendislik araştırmaları 

açısından geniş bir bakış açısı 

kazandırır.

Programın amacı, öğrencilere 

mimarlık alanı ve alt alanlarında 

ve diğer disiplinlerle 

disiplinlerarası bağımsız olarak 

bilimsel çalışma yapabilme 

yeteneğinin kazandırılmasını 

sağlamaktır.  Nitelikli 

araştırmaların yapılabilmesi için 

gerekli olan koşulları; alanında 

yetkin akademisyenlerin varlığı, 

yeterli altyapı olanaklarının 

bulunması ve araştırma-

geliştirme ortamının varlığı ile 

başarılı bir Yüksek Lisans 

Programı oluşturmaktadır. Lisans 

programlarından farklı olarak, 

Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 

derinlemesine eğitim ve 

araştırma yapılmasına yöneliktir. 

Bu doğrultuda, öğrencilere geniş 

bakış açıları kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

Programın Toplam Ücreti (Varsa) Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 20.050 TL* Yıllık ücret 18.600 TL*

THY Personeli ya da Personel Yakını 

için Uygulanacak Özel Program 

Toplam Ücreti (Varsa)

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim 

ücreti muafiyeti 

uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim 

ücreti muafiyeti 

uygulanabilir.

%25 oranında öğrenim ücreti 

muafiyeti uygulanabilir.

Detay Bilgi alınabilecek web adresi

http://ozyegin.edu.tr/AKADEMIK-

PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADEM

IK-PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADEMI

K-PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADEMI

K-PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADEMIK-

PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADEMIK-

PROGRAMLAR/Fen-Bilimleri-

Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKA

DEMIK-PROGRAMLAR/Fen-

Bilimleri-Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKA

DEMIK-PROGRAMLAR/Fen-

Bilimleri-Enstitusu

http://ozyegin.edu.tr/AKADE

MIK-PROGRAMLAR/Fen-

Bilimleri-Enstitusu

http://www.ozyegin.edu.tr/AKAD

EMIK-PROGRAMLAR/mimarlik-ve-

tasarim-fakultesi/Lisansustu-

Programlar?lang=Turkish 

Detay Bilgi Alınabilecek TLF 

Numarası 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9315 0216 564 9575

EK NOTLAR
NOT: Aşağıda verilen linkten programlarda verilen dersleri ve içeriklerine ulaşılabilir.

http://www.ozyegin.edu.tr/AKADEMIK-PROGRAMLAR*2015-2016 Akademik Yılı için geçerli ücrettir. Yıllık ücretler her yaz Mütevelli Heyeti tarafından bir sonraki yıl için tekrar belirlenir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI

Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda "Yerinde Eğitim" olanaklarımız ve alternatiflerimiz konusunda detaylı bilgi almak için  aylin.muhaddisoglu@ozyegin.edu.tr mail adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda "Yerinde Eğitim" olanaklarımız ve alternatiflerimiz konusunda detaylı bilgi almak için 

aylin.hacioglu@ozyegin.edu.tr, cemre.ozemre@ozyegin.edu.tr, taylan.ocakcioglu@ozyegin.edu.tr mail adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
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