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Yönetim
Enstitü Müdürü

: Prof. Dr. Zeki Ayağ

Müdür Yardımcısı : Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu
Müdür Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca

Programlar ve Program Koordinatörleri
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programları

(Prof.Dr. Feza Kerestecioğlu)

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programları

(Prof. Dr. Erdal Panayırcı)

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programları

(Doç. Dr. Ahmet D. Yücekaya)

Finans Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programı
Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik Yüksek Lisans (Tezli) ile
Biyoenformatik ve Genetik Lisans ve Doktora Programları

(Prof. Dr. Ayşe H. Bilge)
(Prof. Dr. Kemal Yelekçi)

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programı

(Prof. Dr. Füsun Alioğlu)

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programları

(Prof. Dr. Hasan Dağ)

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, mühendislik ve bilgi teknolojileri temelli programların yanı
sıra bilim, toplum ve kültür öğelerinin ağırlıklı olduğu programlar da yürütmektedir. Tüm programların
amacı, sağlam bir bilimsel altyapı ve eğitim disiplini vermek, güncel uygulamaları tanıtmaktır.
Tezsiz yüksek lisans programları uygulama ağırlıklı olup, 10-15 ders ve bitirme projesinden; tezli yüksek
lisans programları ise 7-10 ders ile seminer ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Tezli ve tezsiz
programlar arasında bir kez geçiş yapılabilir.

Genel Bilgiler
• Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Zorunlu dersler her yıl açılır;  
seçmeli dersler yıldan yıla farklılık gösterebilir.
• Dersler genel olarak 3 krediliktir. Programların toplam kredileri program tanıtımlarında
verilmiştir. Program koordinatörünün onayı ile diğer üniversitelerin benzer lisansüstü
programlarından en fazla 2 ders alınabilir. Bu derslerin kredileri Kadir Has Üniversitesi lisansüstü
kredisi olarak sayılır.
• Dersler, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır. Ders gün ve saatleri, çalışan
öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.
• Tezsiz programlarda, kredisiz bitirme projesi yapılmaktadır. Bu projenin amacı derslerde
öğrenilen konuların bütünsel bir uygulamasını yapmak ve bunu bilimsel bir metin olarak
raporlamaktır.
• Tezli programlarda, kredisiz seminer dersi alınmaktadır. Bu dersin amacı öğrencinin bilimsel
araştırma yapmayı öğrenmesi ve bilimsel sunum tekniklerini geliştirmesidir.
• Yüksek lisans tezi kredisizdir; tezde kapsamlı bir bilimsel araştırma, yöntem geliştirme ve
bilimsel yazım tekniği ile sunma ve raporlamanın öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
• Bazı programlarda, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanabilmektedir.

Başvuru
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Lisansüstü programlara başvurmak için Kadir Has Üniversitesi web sayfasından “Lisansüstü Eğitim”
bağlantısı altındaki başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Üniversiteye başvuru tamamen
elektronik olarak yapılmaktadır. Başvuru ücretsizdir. Kayıt için ise aşağıda belirtilen evrakların Kadir Has
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
Türkçe olarak eğitim veren Kültür Varlıklarını Koruma Programı ile Finans Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı hariç, diğer programlara başvurularda yabancı dil belgesi gereklidir. Yabancı dil belgesi olarak
YDS ve eşdeğerlikleri kabul edilen sınav sonuçları geçerlidir. Geçerli yabancı dil sınavı belgesi olmayan
öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen İngilizce Yeterlilik
Sınavı’na girebilirler. İngilizce yeterlililiklerini kanıtlamayan öğrencilerle iligili programlarına başlamadan
önce İngilizce Hazırlık Programı okumaları istenir ve bu program ayrıca ücretlendirilir.  

Başvuru için Gerekli Evraklar
• Diploma veya geçici mezuniyet belgesi. Öğrencilik durumu devam ediyorsa not çizelgesi
• Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ALES)
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi (YDS ve Eşdeğeri)*
* Türkçe olarak eğitim veren Kültür Varlıklarını Koruma Programı hariç, diğer programlara
başvurularda yabancı dil belgesi gereklidir.  
• Tercihen iki adet referans mektubu veya referans mektuplarını öğrenci adına talep edecek kişilerin
iletişim bilgileri
Bu evraklara ilave olarak farklı başvuru şartı isteyen programların detayları için başvurmak
istenilen programın sayfasını incelemek gerekmektedir.

Kayıt için Gerekli Evraklar
• Herhangi bir lisans diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)
• Not çizelgesi belgesi veya onaylı sureti
• Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ALES)*
*ALES için ilgili puan türünde en az 55 puan veya diğer sınavlardan eşdeğer puan
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi (YDS ve Eşdeğeri)*
* Türkçe eğitim veren Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı için yabancı dil belgesi
		istenmemektedir.
• İkametgâh senedi
• Nüfus cüzdanı (noter onaylı örneği)
• Beş adet fotoğraf
• Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
• İki adet referans mektubu (eğer hala enstitüye ulaştırılmadıysa)
• CV (Özgeçmiş)

Burslar
Üniversite, gerekli şartları karşılayan adaylara Kadir Has Bursu, Üstün Başarı Bursu, Başarı Bursu,
Proje Bursu ve Mezun Bursu adı altında çeşitli burslar önermektedir. Bu burslar, Kadir Has Üniversitesi
Lisansüstü Öğrencilerinin Burslardan Yararlandırılmalarına İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi’ne
göre verilmektedir. Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri
öğretim ücretinden muaftır. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine haftada 10 saat destek vermeleri
beklenir. Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden gerekli
şartları sağlayan adaylara Kadir Has Bursu verilir. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim
ücretinden yaşam katkı desteği sağlanır. Bu öğrencilerin burs karşılığında eğitim-öğretim faaliyetlerine
haftada toplam 20 saat destek vermeleri beklenir. Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin öğretim
ücretinden %50’ye kadar ulaşan oranlarda burs verilir.

Başvuru Koşulları ve İletişim Bilgileri
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Program

Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora Programı

ALES

Program Dili

Prof. Dr. Hasan Dağ
(212) 533 65 32 Dahili: 1351 / hasan.dag@khas.edu.tr

Say/EA/
Söz 55

İngilizce; YDS 55
Yabancı dil belgesi gerekli

Sayısal 55

İngilizce; YDS 55
Yabancı dil belgesi gerekli

Biyoenformatik ve Genetik
Doktora Programı

Sayısal 55

İngilizce; YDS 55
Yabancı dil belgesi gerekli

Elektronik Mühendisliği
Doktora Programı

Sayısal 55

İngilizce; YDS 55
Yabancı dil belgesi gerekli

Prof. Dr. Erdal Panayırcı
(212) 533 65 32 Dahili: 1404 / eepanay@khas.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Doktora
Programı

Sayısal 55

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Doç. Dr. Ahmet D. Yücekaya
(212) 533 65 32 Dahili: 1423 / ahmety@khas.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı (Tezli)

Sayısal 55

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu
(212) 533 65 32 Dahili: 1403 / kerestec@khas.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri
Yüksek Lisans Programı (Tezli/
Tezsiz)

Say/EA/
Söz 55

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Elektronik Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı (Tezli)

Sayısal 55

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Prof. Dr. Erdal Panayırcı
(212) 533 65 32 Dahili: 1404 / eepanay@khas.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Sayısal 55

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Doç. Dr. Ahmet D. Yücekaya
(212) 533 65 32 Dahili: 1423 / ahmety@khas.edu.tr

Finans Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Sayısal 55

Hesaplamalı Biyoloji ve
Biyoenformatik Yüksek Lisans
Programı (Tezli)

Sayısal 55

Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Lisans Programı (Tezli/
Tezsiz)

Say/EA/
Söz 55

Bilgisayar Mühendisliği Doktora
Programı

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

İngilizce; YDS 50
Yabancı dil belgesi gerekli

Türkçe

* Tezsiz YL Programları için ALES şartı aranmamaktadır.
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İletişim

Işıl Yenidoğan Tiryakiler
(212) 533 65 32 Dahili: 1343 / isil.tiryakiler@khas.edu.tr
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu
(212) 533 65 32 Dahili: 1403 / kerestec@khas.edu.tr
Prof. Dr. Kemal Yelekçi
(212) 533 65 32 Dahili: 1332 / yelekci@khas.edu.tr
Doç. Dr. Demet Akten Akdoğan
(212) 533 65 32 Dahili: 1350 / demet.akten@khas.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Dağ
(212) 533 65 32 Dahili: 1351 / hasan.dag@khas.edu.tr
Işıl Yenidoğan Tiryakiler
(212) 533 65 32 Dahili: 1343 / isil.tiryakiler@khas.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge,
(212) 533 65 32 Dahili: 1358 / ayse.bilge@khas.edu.tr
Prof. Dr. Kemal Yelekçi
(212) 533 65 32 Dahili: 1332 / yelekci@khas.edu.tr
Doç. Dr. Demet Akten Akdoğan
(212) 533 65 32 Dahili: 1350 / demet.akten@khas.edu.tr
Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu
(212) 533 65 32 Dahili: 1566 / fusun.alioglu@khas.edu.tr
Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan
(212) 533 65 32 Dahili: 1568 / yonca.erkan@khas.edu.tr

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
VE DOKTORA PROGRAMLARI
Programlar Hakkında
Günümüz iş dünyasında büyük önem kazanan yazılım mühendisliği, dağıtık programlama, bilgisayar
ağları, gezgin uygulamalar ve bunların iletişim teknolojilerindeki uygulamalarına ağırlık veren
konuları içermektedir. Programlardaki zorunlu ve seçmeli tüm dersler 3 krediliktir ve İngilizce olarak
verilmektedir. Doktora derecesi alabilmek için toplam 21 kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer
dersi ile doktora yeterlik sınavını geçmek ve doktora tezini tamamlamak gerekmektedir. Yüksek lisans
derecesi alabilmek içinse toplam 21 kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer dersini vermek ve
yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir. Program öğrencileri, danışmanlarının onayı ile
Enstitünün diğer programlarından ders alabilirler.
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri dalında bir lisans veya yüksek lisans derecesi olmayan
öğrencilerin, yüksek lisans veya doktora programlarına başlamadan önce, Bilimsel hazırlık programı
çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans Programı’ndan bir ya da iki dönem
boyunca ders almaları istenir ve ancak bu dersleri başarmaları durumunda yüksek lisans ve doktora
programına devam etmelerine izin verilir. Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınan derslerin
kredileri yüksek lisans ve doktora derecelerine sayılmaz. Başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs
ve proje desteği verilmektedir. Ek olarak, programa kabul edilenler arasından koşulları sağlayan
öğrenciler “Araştırma Asistanı” olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları (COST, Marie Curie, vb.),
TÜBİTAK destekli ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerde burslu olarak
görev alabilmektedirler.

Programların Özellikleri
Eğitim dili her iki program türü için de İngilizce’dir.

Başvuru Bilgileri
• ALES sayısal alanda en az 55 puan,
• YDS belgesi (doktora için en az 55 puan; yüksek lisans için en az 50 puan) veya eşdeğer
sınav belgesi gerekmektedir.

Neden Bu Programları Seçmeliyim?
Bilgisayar Mühendisliği Doktora ve Yüksek Lisans Programları, öğrencilerine güncel teknolojik ve
bilimsel gelişmelerin hızlandığı;
• Yazılım Mühendisliği
• Algoritma Analizi ve Tasarımı
• Paralel Programlama
• Bilgisayar Ağları
• Gezgin Uygulamalar
• Web Servisleri gibi konulardan herhangi birinde yoğunlaşma olanağı sunmaktadır.
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Diğer taraftan gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yukarıda belirtilen alanlardaki gelişen
teknolojilere paralel olarak yetişmiş uzman akademisyenlere daha fazla gereksinim duyulmaktadır.
Doktora programı, bu alanlarda bilime uluslararası düzeyde yenilik ve katkılar getirebilecek
akademisyenler, yüksek lisans programı ise yine yurt içi ve yurt dışında sektörün ihtiyaç duyduğu
nitelikli elemanları yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Bu Programlarda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
• Bilgisayar mühendisliğinin alt alanlarını genişlemesine ve özel uzmanlık alanlarında da
derinlemesine kapsayan, araştırma odaklı kuramsal ve uygulamalı bir altyapıya sahip;
• Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında açık güncel problemleri tanımlayabilen,
yorumlayabilen, çözümleyebilen ve bu alanlarda bilime kuramsal katkılarda bulunabilen veya
yenilikçi model ve yöntemlerle bunların çözümlerine katkıda bulunabilen;
• Disiplinlerarası araştırma-geliştirme takımlarında yer alabilen ve/veya bunlara önderlik edebilen;
• Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı ve/veya sözlü olarak iletebilen;
• Bilgisayar mühendisliği ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda güncel gelişmeleri takip edebilen,
eleştirel bir gözle ve etik, yasal, sosyal ve çevresel boyutlarıyla da değerlendirebilen ve
yorumlayabilen; doktor ve yüksek mühendisler yetiştirmektir.  

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) VE DOKTORA
PROGRAMLARI
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Program Koordinatörü): Kontrol kuramı ve sistemleri. Değişme
sezimi ve koşul gözleme, uyarlanır denetim, girdi ve deney tasarmı, ardışıl karar kuramı, füze
denetimi, robot sürüleri
Doç. Dr. Cafer Çalışkan: Kombinatorik, kodlar teorisi, kriptoloji
Doç. Dr. Cesim Erten: Biyoinformatik algoritmalar, çizge algoritmaları ve biyoinformatik ağ
uygulamaları, çizge çizim algoritmaları ve bilgi görselleştirimi
Doç. Dr. Zeki Bozkuş: Hibrid programlama, paralel derleyiciler, derleyici optimizasyonu, paralel
hesaplama, kablosuz yazılım uygulamaları, sayısal yonga doğrulaması
Yrd. Doç. Dr. Bahar Delibaş: Biyoenformatik, Sayisal Biyoloji, Yapay Zeka, Derleyiciler.
Yrd. Doç. Dr. Eliya Büyükkaya: Dağıtık sistemler, Bulut hesaplama, Görevdeş sistemler.
Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol: İletişim kuramı ve sistemleri, sezim ve kestirim kuramı, istatistiksel
sinyal işleme, dağıtık sinyal işleme
Yrd. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner: Kombinatorik, topolojik çizge kuramı, cebirsel çizge kuramı
Yrd. Doç. Dr. Tamer Dağ: Yüksek hızlı iletişim ağları için trafik yönetimi, sıkışıklık kontrolü,
yönlendirme protokolleri, MIMO sistemleri, MAC protokolleri, fırsatçı bilgisayar ağları
Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan: Haberleşme ağları. Mobil uygulama geliştirme, gömülü sistem tasarımı
yüz tanıma ve takip sistemleri video streaming ve uygulamaları yazılım mimarisi, bilgisayar ağlar,
mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı öngörülü kontrol ve uygulamaları, mikrokontrolör tabanlı
kendinden uyarlamalı sistemler, kendinden uyarlamalı kontrol algoritmaları

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr
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ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
ve DOKTORA PROGRAMLARI
Programlar Hakkında
Telekomünikasyon teknolojileri, kablosuz iletişim ve sensör ağları, mikrodalga sistemleri ve
kontrol konularında eğitim vermekte olup günün teknolojilerine dayalı yürütülen projeler ile
desteklenmektedir. Programlardaki zorunlu ve seçmeli tüm dersler 3 krediliktir ve İngilizce olarak
verilmektedir. Doktora derecesi alabilmek için toplam 21 kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer
dersini vermek, doktora yeterlik sınavını geçmek ve doktora tezini tamamlamak gerekmektedir.
Yüksek lisans derecesi alabilmek içinse toplam 21 kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer
dersini vermek ve yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir.
Elektronik Mühendisliği dalında bir lisans veya yüksek lisans derecesi olmayan öğrencilerin, yüksek
lisans veya doktora programlarına başlamadan önce, Bilimsel Hazırlık Programı çerçevesinde
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans Programı’ndan bir ya da iki dönem
boyunca ders almaları istenir ve ancak bu dersleri başarmaları durumunda yüksek lisans ve doktora
programına devam etmelerine izin verilir. Ayrıca her iki program öğrencilerin, danışmanlarının onayı
ile enstitünün diğer programlarından da ders alabilirler.
Başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs ve proje desteği verilmektedir. Ek olarak, programlara
kabul edilenler arasından koşulları sağlayan öğrenciler Avrupa Birliği Çerçeve Programları (COST,
Marie Curie, vb.), TÜBİTAK destekli ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerde
bursiyer “Araştırma Asistanı” olarak görev alabilmektedirler.

Programların Özellikleri
Eğitim dili her iki program türü için de İngilizce’dir.

Başvuru Bilgileri
• ALES’ten sayısal alanda en az 55 puan,
• YDS belgesi (doktora için en az 55 puan; yüksek lisans için en az 50 puan) veya eşdeğer sınav
belgesi gerekmektedir.

Neden Bu Programları Seçmeliyim?
Elektronik Mühendisliği hızla gelişen bir mühendislik dalıdır. Bu dalda özellikle son 10 yılda en
çok gelişen, üzerinde en çok bilimsel araştırma ve endüstriyel yayın yapılan ve günlük yaşamdaki
gereksinimleri en hızlı karşılayan hiç kuşkusuz telekomünikasyon ve bilişim teknolojileridir. Dünyada
insanlar tarafından üretilen ve işlenen bilginin her gün kat be kat arttığı gerçeğinden hareketle
önünüzdeki yıllar içinde her ülkede telekomünikasyon teknolojilerinde yetişmiş uzman insan gücüne
büyük gereksinim duyulacağı anlaşılmaktadır. Bu yüzden yüksek lisans ve doktora programlarının
temel amacı, elektronik mühendisliği dalı içinde yer alan güncel evrensel telekomünikasyon bilimini,
ilgili mühendislik ve bilişim teknolojilerini yorumlayabilecek, onlara ciddi katkılarda bulunabilecek,
Türkiye’nin bu konularla doğrudan ilgili özel ve kamu sektörlerinin sorunlarının analiz, tasarım
ve çözümlerini üretebilecek, Türk ve dünya üniversitelerinde araştırma ve eğitim yapabilecek,
telekomünikasyon ve bilişim mühendisliğinin en son bilgileri ile donanmış, yetenekli yüksek lisanslı
ve doktoralı insanlar yetiştirmektir.

Bu Programlarda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Programların temel amacı, öğrencilerin bu programlar için gerekli matematik ve temel mühendislik
derslerini tamamladıktan sonra, bu dalda özellikle telekomünikasyon (iletişim) mühendisliği
ve bilişim teknolojilerine yönelik, kablosuz mobil iletişim sistemleri, iletişim ve sensör ağları,
mikrodalga elektroniği ve sistemleri, kontrol sistemleri konularında yapacakları bir yüksek lisans
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ve doktora tez çalışması ile uzmanlaşmasının sağlanmasıdır. Öğrenciler özgün bilimsel araştırma
yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanacaklardır. Ayrıca, başarı
ile tamamlayacakları yüksek lisans ve doktora tezlerinin de içerdiği özgün ve yenilikçi teknikler,
yöntemler ve tasarımlar sayesinde ülkemizin dışa olan bağımlılığının azalmasına da büyük katkılar
sağlayacaktır. Diğer taraftan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümümüz gerek yurt içinde ve
gerekse yurt dışında özellikle telekomünikasyon ve ilgili konularında endüstriyel kuruluşlarla sıkı bir
işbirliği içinde olduğundan programları başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin çok iyi imkanlarla bu
kuruluşlarda iş bulabilmeleri mümkün olabilecektir.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) VE DOKTORA
PROGRAMLARI
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Erdal Panayırcı (Program Koordinatörü): Telekomüniksayon, ileri sinyal işleme ve
haberleşme sistemlerine uygulamanması
Doç. Dr. Metin Şengül: Mikrodalga tekniği, haberleşmeye uygulamaları
Doç. Dr Serhat Erküçük: Telekomünikasyon
Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen: Elektronik ve elektronik sistemler
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Öğrenci: Elektronik ve uygulamaları. Elektronik tasarım otomasyonu, VLSI,
yapay sinir ağları, esnek işlemsel yapılar
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Şadi: Kablosuz ağlarda kaynak özgüleme, LTE ve 5G hücresel haberleşme
teknolojileri, makineler arası haberleşme, nesnelerin interneti, kablosuz ağlı kontrol sistemler,
kablosuz sensör ağları.

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/
TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARI
Program Hakkında
Endüstri Mühendisliği hammadde, malzeme, bilişim sistemleri, enerji kaynakları, sermaye, ekipman,
insan gücü ve zaman gibi kaynakların eşgüdüm içinde kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi,
yönetimi ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışır. Artan nüfus ve tüketici talepleri
buna karşı sınırlı ve giderek azalan kaynaklar bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini
gerektirmektedir. Mühendis geliştirir yapar endüstri mühendisi yapılanları iyileştirir ve geliştirir
sloganıyla hareket eden endüstri mühendisliği mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması için son
yıllarda giderek artan sayıda çalışmalar yapmaktadır. Kar amacı güden bütün kurumlarda girdiler
(hammadde sermaye işgücü, vb.) en iyi şekilde kullanılarak en ucuz ve kaliteli ürün ve çıktıların elde
edilmesi hedeflenmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde endüstri mühendisleri başarılı bir şekilde
çalışmaktadırlar. Endüstri mühendislerinin mezuniyetlerinden sonra sektör farkı gözetmeksizin
göreceli olarak kısa zamanda istihdam edilmeleri ve giderek yönetim kademelerinde daha çok
başarılı görevler almaları bunun bir göstergesidir.
Yüksek lisans ve doktora programlarında temel çalışma ve araştırma alanları, üretim planlaması ve
envanter kontrolü, yöneylem araştırması, optimizasyon, tedarik zinciri yönetimi, imalat sistemlerinin
tasarımı ve analizi, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi, enerji ekonomisi ve piyasa tasarımı,
elektrilk piyasa analizi, afet yönetimi ve taşımacılık, finans mühendisliği ve uygulamaları, sağlık
sistemleri optimizasyonu, karar destek sistemleri ve insan faktörleri mühendisliğidir. Yüksek lisans
programı bahsedilen alanlardaki problemlerin çözümü için metodolojik araçlar sağlar. Doktora
programının amacı ise başarılı bir lisans ve yüksek lisans çalışmasını temel alarak, öğrencilerine
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başarılı bir doktora programı için gerekli ve gelişmelerine yardımcı dersleri, Üniversite-sanayi
işbirliği seminerlerini, araştırma imkânlarını ve akademik ortamı sağlamak, güncel problemlerin
çözümü için araştırma yeteneği, modelleme, çözüm geliştirme ve yorumlama becerileri kazandırmak
ve bu şekilde donanımlı, akademik kurumlarda ve iş hayatında etkin görevler alacak doktora dereceli
endüstri mühendisi bilim insanları yetiştirmektir.
Eğitim dili İngilizce’dir. Tezsiz yüksek lisans derecesi alabilmek için toplam 30 kredilik 10 dersi
başarmak ve kredisiz bir yüksek lisans projesi tamamlamak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans
derecesi alabilmek için toplam 21 kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer dersini vermek ve
yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir. Doktora derecesi alabilmek içinse toplam 21
kredilik 7 dersi başarmak, kredisiz seminer dersini vermek, doktora yeterlilik sınavını geçmek ve
doktora tezini tamamlamak gerekmektedir.
Programlarımızda, dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyerlerini devam ettirmiş
son derece başarılı öğretim üyelerimizden siz de en uç bilgileri edinebilir ve başarılı akademik
çalışmalar yaparak Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora sahibi olabilirsiniz.

Programın Özellikleri
Eğitim dili her iki program türü için de İngilizce’dir.

Başvuru Bilgileri
•

ALES’ten sayısal alanda en az 55 puan.

•

YDS belgesi (doktora için en az 55 puan; yüksek lisans için en az 50 puan) veya eşdeğer sınav
belgesi gerekmektedir.

Neden Bu Programları Seçmeliyim?
Programlarımız:
•

Enerji ekonomisi ve piyasa analizi, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve servis sistemleri eniyileme ve
analizi, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi, afet yönetimi ve ulaştırma, finans mühendisliği
ve uygulamaları, sağlık sistemlerini eniyileme ve analizi, elektrik piyasaları eniyileme ve geliştirme
çalışmaları ve karar destek sistemleri başta olmak üzere en güncel çalışma alanlarında akademik
çalışma ortamı sunar.

•

Dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik çalışmalarını devam ettirmiş öğretim üyelerinin
gözetiminde İngilizce ders işleme ve akademik çalışma olanağı sunar.

•

Endüstri Mühendisliği alanında verilen ulusal, uluslararası, iş hayatı ve/veya akademik
seminerlerden faydalanma ve kendini geliştirme şansı sunar.

•

Endüstri Mühendisliği alanında gerçekleştirilen TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kadir Has projeleri
başta olmak üzere akademik projelerden yararlanma imkânı sunar.

Bu Programlarda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Mezunlarımız, gerek üretim gerekse servis sektöründe karşılaşılan endüstri mühendisliği
problemlerini, bilim ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözebilme yeteneğine, endüstriyel ve servis
sistemlerinin işleyişleri sırasında ortaya çıkan karmaşık problemleri belirleme, tanımlama, analiz
etme, modelleme ve çözebilme yeteneğine, ve bireysel ve çok disiplinli takımlar halinde çalışabilme
yeteneğine sahiptirler. Bunun yanında gelecekteki değişen koşullara ayak uydurabilmek için bilimsel
ve teknolojik yenilikleri takip ederek kendilerini yenileyebilmeleri öğretilmektedir.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/TEZSİZ) VE DOKTORA
PROGRAMLARI
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Abdülkadir Özdeğer: Klasik diferensiyel geometri, Riemann ve Weyl Manifoldları, klasik
doku geometrisi
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge: Uygulamalı matematik. Ayar teorilerinde dualite tanımları, selfdual Yang-Mills denklemlerinin yüksek boyutlara genellemeleri. Entegre edilebilir sistemlerin
sınıflandırılmaları, simetrileri ve rekürsiyon operatörleri, tekil çözümleri. Einstein denklemlerinin
geometrik formülasyonu ve çözüm üretme teknikleri. Genel rölativitede tam çözümler, Kerr-Schild
metrikleri. Zaman serileri analizi, modelleme ve kestirim, ionosferik veriye uygulamaları
Prof. Dr. Zeki Ayağ: Çok ölçütlü karar verme, analitik hiyerarşi süreci, analitik şebeke süreci,
kesikli sistem benzetimi, bulanık mantık, yeni ürün geliştirme, konsept seçimi, bilgisayar bütünleşik
imalat
Doç. Dr. Ahmet D. Yücekaya (Program Koordinatörü): Elektrik piyasa sistemleri, enerji politikaları
ve ekonomisi, ihaleler ve tekliflendirmeler, Rassal ve Rassal olmayan modelleme, yöneylem
araştırması, üretim planlama ve kontrol, ileri mühendislik ekonomisi
Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu: Yöneylem araştırması, çok kriterli optimizasyon, tamsayılı programlama
uygulamaları, genetik algoritmalar
Yrd. Doç. Dr. Burak Çavdaroğlu: Matematiksel programlama, ağ modellemesi ve optimizasyonu,
tamsayılı programlama ve uygulamaları, çizelgeleme, afet yönetimi.
Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi: Enerji ve şebeke ekonomisi, elektrik piyasası modelleri, ekonomik denge
modelleri, matematiksel programlama ve optimizasyon, varyasyonel eşitsizlik problemleri, ayrışma
yöntemleri, tedarik zinciri tasarımı ve yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil: Yenilenebilir enerji tahminleri ve yatırım kararları (rüzgar, güneş,
jeotermal ve hidro-elektrik), şehir mühendisliği ve şehir planlama, çevre kirleticilerinin modellenmesi,
nehir ve atmosfer akımların modellenmesi ve simülasyonu, enerji sistemleri modellenmesi ve
simülasyonu, mühendislik ekonomisi, paralel ve büyük ölçekte hesaplama.
Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca: Yöneylem araştırması, kesikli optimizasyon, tamsayılı programlama,
dinamik şebeke akışları, acil yönetim, insani lojistik, sağlık operasyonları, tedarik zinciri yönetimi

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr
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FİNANS MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(TEZLİ/TEZSİZ)
Program Hakkında
Bu program günümüz finans dünyasındaki gelişmelere paralel olarak özellikle bankalar, aracı
kurumlar, yatırım firmaları ve şirketlerin finans bölümleri, teknik altyapısı sağlam elemanlara
daha fazla gereksinim duymaya başlamışlardır. Bunun için Finans Mühendisliği, finansal piyasaları
değerlendirme, yatırım stratejilerini belirleme ve sigortacılık ile yatırım fonları gibi farklı alanlarda
risk analizleri yapmada kullanılan araç ve teknikleri bilen, yeni finansal ürünleri tasarlayan, üreten ve
pazarlayabilen, matematik modeller kurarak, bunları hesaplama yöntemleri ile çözebilen, uzmanlar
yetiştiren bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ise ilgili
alanlarda, teknik altyapısı kuvvetli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program disipinlerarası
nitelikte olup, mühendislik, temel bilimler ekonomi, işletme, vb. bölüm mezunlarını kabul etmektedir
ancak eğitim matematik ve programlama ağırlıklıdır. Temel finans matematiği, olasılık ve stokastik
süreçler, temel programlama, teknik analiz, portföy yönetimi, türev ürünler, risk yönetimi ve kurumsal
finans formasyonu verilmektedir. Dört dönemlik “Finans Laboratuvarı” dersleri, programın uygulama
bölümünü oluşturmaktadır. Bu derslerde, bilgisayar laboratuvarında finansal hesaplamalar yapma,
web arayüzü oluşturma, finansal veri terminallerini kullanma uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Programda tezli ve tezsiz olarak iki seçenek mevcuttur. Yüksek Lisans derecesi almak için, tezsiz
program 36 ders kredisi ve kredisiz bitirme projesinini tamamlaması; tezli programda ise 27 ders
kredisi, kredisiz seminer dersi ve kredisiz yüksek lisans tezinini tamamlaması gerekmektedir.

Programın Özellikleri
Program tezli ve tezsiz olup eğitim dili İngilizce’dir

14

Başvuru Bilgileri
Tezli program için;
• ALES’ten sayısal alanda en az 55 puan,
• Tezsiz program için; ALES belgesi aranmamaktadır.
* YDS enaz 50 puan ve eşdeğer sınav belgesi gerekmektedir.

Neden Bu Programı Seçmeliyim?
Finans Mühendisliği, disiplinlerarası nitelikte olup finans eğitimi almak isteyen mühendislik
kökenli öğrencilere ve mühendislik altyapısını kurmak isteyen sosyal bilimler kökenli öğrencilere
hitap etmektedir. Program, İngilizce olarak yürütülmektedir. Programın diğer işletme ağırlıklı
programlardan ayırıcı niteliği, matematik ve enformasyon teknolojileri tabanlı olmasıdır. Yukarıdaki
nedenlerle, program teknik alanlardan mezun veya bu alanlara kayma amacında olan, İngilizce
ağırlıklı bir eğitim almak isteyen öğrencilere hitap etmektedir. Programdan mezun olanlar, üretim ve
servis firmalarının finans bölümleri de dahil olmak üzere, bankacılık ve yatırım aracı kurumları gibi
finansal ürün pazarlayan kurumlarda teknik ya da teknik ağırlıklı görevlerde çalışabilmektedirler.
Ayrıca, Finans Mühendiliği Yüksek Programı, mali müşavirlik stajının 1 yıllık bölümünden muafiyet
sağlamaktadır.

Bu Programda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Finans Mühendisliği eğitiminin ilk yarıyılında, sabit getirili finasal ürünler ve deterministik
varsayımlar altında finasal ürün fiyatlamaları, ikinci yarıyılda ise, rassal süreçlerin varlığı durumunda
fiyatlamalar konuları işlenmektedir. Optimizasyon tabanlı portföy yönetimi Excel tabanlı olarak, Monte
Carlo simülasyonları Matlab tabanlı olarak öğretilmektedir. Finans laboratuvarlarında 2 dönem
boyunca teknik analiz ve “algoritmik trading” uygulamalı olarak verilmektedir. Kurumsal finans ve
finansal modelleme de ilk yıl verilen temel eğitim kapsamındadır. Bu amaçlara uygun alt yapının
geliştirilmesine yönelik olarak, programlama ve veri analizi dersleri de alınmaktadır. Programın
ikinci yılında öğrenciler genel olarak bir ileri finans uygulamaları dersi açılmakta, öğrenciler diğer
seçmeli derslerini ekonomi, işletme, enformasyon teknolojileri alanlarından seçebilmektedir.
Programın katkısı, yeni mezun öğrenciler açısından, piyasa deneyimine yakın bir eğitim verilmesi,
halen finans alanında çalışmakta olan kişiler açısından ise, yeni ve gelişmekte olan teknik altyapıya
uyum sağlamanın amaçlanmasıdır.

FİNANS MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ)
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (Program Koordinatörü): Uygulamalı matematik. Entegre edilebilir
sistemlerin sınıflandırılmaları. Einstein denklemlerinin geometrik formülasyonu ve çözüm üretme
teknikleri. Zaman serileri analizi, modelleme ve kestirim, ionosferik veriye uygulamaları
Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu: İstatistik, aktüerya
Doç. Dr. Ahmet D. Yücekaya: Elektrik piyasa sistemleri, enerji politikaları ve ekonomisi, ihaleler ve
tekliflendirmeler, Rassal ve Rassal olmayan modelleme, yöneylem araştırması, üretim planlama ve
kontrol, ileri mühendislik ekonomisi

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr
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HESAPLAMALI BİYOLOJİ VE BİYOENFORMATİK
YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) İLE GENETİK VE
BİYOENFORMATİK DOKTORA PROGRAMLARI
Programlar Hakkında
2000’li yıllardan bu yana, biyoloji, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanlarında yükselme çağı
yaşanmaktadır. Hızlanan bilgisayar teknolojisi sayesinde elde edilen veriler logaritmik bir hızla
büyümektedir. Bu aşamada, üretilen verileri değerlendirebilmek için yine bilgisayar teknolojisine
ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde DNA, RNA ve protein araştırmalarında kullanılan pek çok yöntem
biyoinformatikten ve buna paralel olarak bilgisayar teknolojisinden faydalanmaktadır. Hesaplamalı
biyoloji ve biyoinformatiğin en temel hedefi, canlı organizmayı oluşturan karmaşık sistemi sayısal
yöntemlerle anlamaya çalışarak hastalıklara çare bulmak ve dolayısıyla yaşam kalitesini yükseltmektir.
Moleküler modelleme, protein yapı ve dinamiği, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, genetik veri analizi
örnek konu başlıkları olarak verilebilir. Özellikle deşifre edilmiş insan genomundaki DNA dizilerinin
analiz edilmesi bilgisayar teknolojisinin yanı sıra, ileri düzeyde matematiksel yöntemler ve istatistiksel
algoritmalar gerektirmektedir. Bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, kimya ve mühendislik gibi farklı
alanları içinde barındıran disiplinler arası bir niteliğe sahiptir.
Yüksek lisans programımızı bitirmiş bir kişi biyolojik sistemler hakkındaki bilgiyi toplama, depolama,
analiz etme, hazır yöntemleri kullanma ve/veya yeni yöntemler geliştirme, tahminlerde bulunma
ve sonuçların paylaşımı gibi konularda uzmanlaşmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı, programın
mezunları sağlık sektörü, tıp fakülteleri ve ilaç şirketleri için vazgeçilmez elemanlar olmaktadırlar.
Doktora programımızda yetişecek genç bilim insanları moleküler biyoloji ve genetik bilimleri
hakkında sağlam bir temele sahip olacak, biyolojik verileri biyoinformatik yöntemleriyle analiz
edebilecek, bilgisayarda algoritma geliştirebilecek ve hesaplamalı biyolojide kullanılan yöntemler
yardımıyla bilgisayar ortamında moleküler modelleme ve simülasyonlar yaparak yeni ilaç molekülleri
tasarlayabileceklerdir. Bu program, temel bilimlere yakın olmakla beraber, uygulamalı bilimlere ve
özel sektör uygulamalarına da eşit uzaklıktadır.
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Programların Özellikleri
Eğitim dili her iki program türü için de İngilizce’dir.

Başvuru Bilgileri
• ALES’ten sayısal alanda en az 55 puan,
• YDS belgesi (doktora için en az 55 puan; yüksek lisans için en az 50 puan) veya eşdeğer sınav
belgesi gerekmektedir.

Neden Bu Programları Seçmeliyim?
İlerleyen bilgisayar teknolojisi yoğun biçimde veri işleme gereksinimi doğurmuş ve biyolojiyi in silico
ortamda canlandırma fırsatı yaratmıştır. Bu tür gereksinimleri karşılamak ve yenilikçi uygulamaları
devreye sokabilmek için biyoinformatik ve genetik uzmanları dünya çapında aranır hale gelmiştir ve
bu ihtiyaç özellikle sağlık sektöründe ilerleyen yıllarda daha da artacaktır.
Ülkemizde hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik yüksek lisans derecesi veren iki kurumdan biri Kadir
Has Üniversitesi’dir. Konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, hem ulusal hem de uluslararası projelerde
yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan dinamik bir akademik kadrosu bulunmaktadır. Yüksek lisans
eğitimi boyunca alınan dersler ve projeler sayesinde, doktoralarını yurtdışında tamamlamış aktif
bir kadro ile biyoinformatik alanındaki tüm gelişmeler yakından takip edilebilmektedir. Program
eğitim ve araştırmayı dengede tutan Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, değişik alanlarda uzmanlaşmış
hocalarımızla sürekli iletişim halindedir. Seminerler, değişim programları ve küresel projeler ile
uluslararası bilimsel bir ortam sunan program, dünya standartlarında bir eğitim vererek öğrencilerini
sadece yerel değil uluslararası rekabet ortamına da hazırlamaktadır.
Biyoinformatik ve Genetik doktora programı ise, ülkemizde bu uzmanlık alanına yönelmiş ilk ve
tek doktora programı olma özelliğini taşımaktadır. Dünya çapında saygın üniversiteler ile paralel
bir akışta ilerleyen programımız, en güncel ihtiyaçları karşılayacak, kendini sürekli güncelleyecek
ve uluslararası kaynaklar ile sürekli iletişim halinde olacak biyoinformatik uzmanları yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Biyoinformatik ve Genetik programında aynı zamanda kapsamlı bir kimya,
moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve hesaplamalı biyoloji altyapısı ile yetişecek öğrencilerimiz,
sektörde doğrudan konunun uzmanı oldukları için avantaj sağlayacaklardır.

Bu Programlarda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Yüksek lisans programında, temel hücre biyolojisi ile başlayan ders eğitimi, genetik, biyoinformatik,
genomik, hesaplamalı biyoloji, bilgisayarda programlama, moleküler modelleme ve bilgisayar
ortamında ilaç tasarımı ile devam etmektedir. Yüksek lisans öğrencilerine değişik alanlardan geniş
bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Mezun olabilmek için orijinal bir proje tamamlaması
beklenen öğrenciler hem teorik ve hem de uygulama yönünden donanımlı mezunlar olmaktadırlar.
Doktora programında ise verilecek olan eğitimin bir dalı genetiktir. Bu eğitim, hem klasik hem modern
insan genetiğini kapsamaktadır. Programın diğer dalı ise, hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatiktir.
Her ikisi de çok genç olan bu bilim dalları, biyolojik verinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve
üretilmesidir. Öğrencilerimiz hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanında çalışabilmek için, yeterli
düzeyde biyoloji, moleküler biyoloji, moleküler evrim, organik kimya, istatistik, programlama, yazılım
üzerine dersler alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır. Ek olarak ileri medisinal kimya, evrim,
sistem biyolojisi ve ilaç tasarımı gibi teknik seçmeli derslerden faydalanabileceklerdir.
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HESAPLAMALI BİYOLOJİ VE BİYOENFORMATİK YÜKSEK LİSANS İLE
BİYOENFORMATİK VE GENETİK DOKTORA PROGRAMLARI
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Kemal Yelekçi (Program Koordinatörü): Sentetik organik kimya; medisinal kimya; ilaç
tasarımı ve moleküler modelleme; hesaplamalı biyoloji: Monoamin Oksidaz A ve B enzimleri,
Histon Deasetilaz (HDAC) ve Histon Demetilaz (LSD1) enzimleri, Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enzimleri
Dopamin Transporter (DAT) kanalı. Bu enzimlere ilaç tasarımı, sentezi ve biyolojik aktivite tespitleri
Prof. Dr. Önder Pekcan: Perkolasyon modellemeleri, Lateks Film Oluşumunun ve Kararlı Florasan
Teknik ,Polimer Filmlerin Çözülmesi, Sıvı Krıstal Polimerler,Polimer-Seramik Kompozit malzemeler,
Polimerik Jellerin Şişme Mekanizmaları,Biopolimerlerde Faz geçişleri, Proteinler ve Enzimler,
Karbon nano tüp ile katkılanmış jeller ve latex filimler, İletkenlik Perkolasyonu, Seramik kaplanmış
nano latexeler (nano mercekler) ve Grafen – polimer kompozitler.
Doç. Dr. Ebru Demet Akdoğan: Hesaplamalı Yapısal biyoloji ve ilaç tasarımı: Hücre zarı proteini
olan beta2-adrenerjik reseptörünün dinamik yapısı ve allosterik mekanizmasının anlaşılması
doğrultusunda bir dizi moleküler dinamik simülasyonu çalışması,. bunun yanı sıra, beta2-adrenerjik
reseptörü için yeni antagonist molekül keşfi
Yrd. Doç. Dr. Hatice Bahar Şahin: Moleküler biyoloji ve genetik; gelişim biyolojisi: Sirke sineğini
kullanarak, sinir sisteminin gelişimi ve özelleşmesi üzerine çalışmanın yanı sıra, bazı genlerin
gelişim sürecinde ve kanser mekanizmalarında rolünü karakterize edilmesi.
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan: Hesaplamalı yapısal biyoloji, biyoinformatik: Nörolojik iyon
kanalı reseptör proteinlerinin modellenmesi ve dinamik yapılarının incelenmesi, etkin moleküler
simülasyon ve örnekleme teknikleri geliştirme

Program müfredatları için bkz. http://sites.khas.edu.tr/biyoinformatik/
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KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 				
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ)
Program Hakkında
Ülkemizde, prehistorik çağlardan günümüze uzanan yaklaşık 10.000 yıllık tarihsel geçmişi yansıtan
bir kültürel miras yer almaktadır. Taşınır, taşınmaz, somut ve somut olmayan değerlerden oluşan
bu mirasın korunması, günümüze ulaşan özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir
sorumluluk alanıdır. KHAS Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı, tarihsel değerlerin
tanınmasını, araştırılmasını, koruma sorunlarının belirlenmesini, çözüm önerilerinin oluşturulmasını,
koruma kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitime 2005-2006 akademik yılında başlamış
olan program, korumanın çok disiplinli yapısı dikkate alınarak, çeşitli bilim dallarından öğrenci kabul
edecek biçimde planlanmıştır. Katılımcılara, tezli veya tezsiz yüksek lisans tercihlerine uygun olarak
kapsamlı bir seçme ders paketi sunulmakta, proje, uygulama, gezi, söyleşi, konferans, seminer gibi
etkinliklerle öğrenme ortamı zenginleştirilmektedir.

Programın Özellikleri
Eğitim Dili Türkçe’dir.

Başvuru Bilgileri
Tezli program için; ALES’ten en az 55 puan gerekmektedir.
Tezsiz program için; ALES belgesi aranmamaktadır.
Neden Bu Programı Seçmeliyim?
Çoğu bilim alanı için meslek hayatında çeşitli biçim ve ölçekte kültürel miras sorunsalı ile karşılaşmak
söz konusu olabilmektedir. Örneğin tarihsel merkezlerde planlanan büyük bütçeli bir proje nedeni
ile yöneticiler, mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sanat tarihçileri çeşitli mühendislik vb. meslek
alanları kültürel miras ile karşı karşıya kalabilirler. Bu ve benzeri meslek uygulaması ortamlarında
kültür varlıklarının korunması konusunda formasyon edinilmesi zorunluluktur. KHAS Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı’nda, neyi, niçin ve nasıl korumalı konuları tartışılmakta,
mimarlık, mühendislik, kimya, fizik, biyoloji, minereloji, hukuk, yönetim, tarih, sanat tarihi, arkeoloji,
etnoloji, felsefe vb. alanlar ile birlikte, konservasyon-restorasyon konuları ile ilişkili farklı disiplinler
arası ara yüzlerdeki bilgi ele alınmaktadır. Çeşitli disiplinlerden gelen ve çoğu kez önemli kurumsal
yapılarda yer alan katılımcılar ile korumanın mimari tasarım, kentsel tasarım, mühendislik, yönetim,
eğitim, turizm, müzecilik, koleksiyonculuk, tarih, soyut kültürel miras vb çeşitli alanlarla ilişkisinin
sorgulandığı öğrenme ortamı zenginleşmektedir.

Bu Programda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Programı oluşturan genel çerçeve:
• Uluslararası ve ulusal düzeyde yüksek öğrenim ortamının yeni verileri,
• Korumanın çok disiplinli yapısı,
• İstanbul’un kültürel mirası ve koruma sorunları,
• Mimari ve kentsel miras ve koruma sorunları, olarak kabul edilmiştir.
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Farklı disiplinlerden gelen öğrenciye,
• Korunması gerekli kültür varlığı kavramı,
• Korumanın tarihsel gelişimi,
• Koruma kuramları,
• Koruma olgusunun etik değerleri,
• Geleneksel malzeme ve teknoloji bilgisi,
• Restorasyon kimyası,
• Mimarlık tarihi, sanat tarihi, arkeoloji bilgileri,
• Kültür varlıklarındaki bozulmalar ve nedenleri,
• Koruma yöntemleri,
• Belgeleme yöntemleri,
• Bilimsel araştırma yöntemleri,
• Korumanın ulusal ve uluslararası yasal mevzuatı,
• Laboratuvar çalışmaları,
• Alan çalışmaları,
• İstanbul,
konularında yoğunlaşan bir eğitim verilmesi amaçlanmıştır. KHAS Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Lisans Programı katılımcısı, bu bağlamda kendini yapılandıracak ve ilgili alanlarda anlama,
yorumlama yetisi kazanabilecektir.
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KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(TEZLİ/TEZSİZ)
Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu (Program Koordinatörü): Mimar, kültürel miras ve korunması, kent,
konut, mimarlık eğitimi konusunda çalışma ve yayınları vardır.
Doç. Dr. Murat Çetin: Mimar, kültürel miras ve korunması, tasarım sorunları konusunda çalışma
ve yayınları vardır.
Doç. Dr. Yonca K. Erkan: Mimar, kültürel miras ve korunması konusunda çalışma ve yayınları
vardır. ICOMOS ve UNESCO üyesidir.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper: Mimar, kültürel miras ve korunması konusunda çalışma ve yayınları
vardır.

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS
(TEZLİ/TEZSİZ) ve DOKTORA PROGRAMLARI
Programlar Hakkında
Hayatın her alanına giren bilgi teknolojileri tabanlı sistemler (her türlü internet tabanlı uygulama,
otomasyon programı, oyun programı, planlama ve yönetim programları, rezervasyon programları,
hastane yönetim sistemleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği programları vb. gibi) doğal olarak ticareti,
pazarlamayı, yönetimi (teknoloji, insan kaynakları, kurumsal kaynaklar, lojistik vb. gibi) ve satışı da
etkilemektedir. Artık ticaret geleneksel yollardan elektronik hale geçmiş durumdadır ve birkaç yıl
içerisinde mobil ve sosyal medyada yapılır hale gelecektir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye
erişim, bilginin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır, zira bilgi temelli
uygulamalar katma değeri en yüksek olan ürünler olmaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Yüksek Lisans Programı’nda; geleneksel işletme programları
müfredatının (yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama, ekonomi, vb.) yanı sıra, bilgi teknolojileri
ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilmektdir.
Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği,
e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil
programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasının nasıl şekillendirdiği
konularında uzmanlık kazandırılmaktadır.
Programda zorunlu ve seçmeli tüm dersler 3 krediliktir. Yüksek Lisans (Tezsiz) derecesi alabilmek
için toplam 36 kredi ve kredisiz bitirme projesini tamamlamak gerekmektedir. Yüksek Lisans (Tezli)
derecesini almak için 24 kredilik 8 dersi tamamlamak, kredisiz seminer dersini vermek ve yüksek
lisans tezini tamamlamak gerekmektedir.
Mezunlarımız, bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (bankacılık, telekom,
lojistik, sağlık, turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca
verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Bilgi
sistemlerindeki bilgi birikimlerinizi arttırmanın yanı sıra YBS Doktora Programı’nın amacı öğrencilere
araştırma yapma yeteneği kazandırmak ve önde gelen üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya

21

bilgi/Ar-Ge temelli iş yapan firmalarda iyi bir bilim insanı ve araştırıcı olmak için gerekli olan
donanımı kazandırmaktır. Üniversite-sanayi temelli seminerlerimiz ve araştırma seminerlerimiz
aracılığı ile araştırma teknikleri, veri analiz yaklaşım yöntemleri ve araştırma sonucunu paylaşma
deneyimlerinizi ve uzmanlığınızı arttırmak da kazanacağınız birikimler arasında olacaktır.

Programların Özellikleri
Eğitim dili her iki program türü içinde İngilizce’dir.

Başvuru Bilgileri
Tezli yüksek lisans ve doktora programları için;
• ALES’ten sayısal alanda en az 55 puan,
• YDS’den (doktora için en az 55 puan; yüksek lisans için en az 50 puan) veya eşdeğer sınav belgesi
gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans program için;
• YDS’den en az 50 puan veya eşdeğer sınav belgesi gerekmektedir.
• Tezsiz program için, ALES aranmamaktadır.

Neden Bu Programı Seçmeliyim?
Bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (bankacılık, telekom, lojistik, sağlık,
turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca verinin bilgiye
dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilme ve sektörler arasında sorunsuz
geçiş yapılabilme avantajları ve aşağıdaki hususlar için tercih etmelisin;
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• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından önerilen ilk doktora programı olup, teknik yönü
çok kuvvetli,
• Hasta-bilgi sistemi, sosyal medya, inovasyon yönetimi, kurumsal sistemler, teknoloji adaptasyon ve
yönetimi, veri madenciliği iş zekası, siber-güvenlik ve altyapıları, büyük veri ve veri yönetişimi, bulut
bilişim alanlarında aktif araştırma,
• Deneysel metotlar, tasarım bilimi, veri madenciliği ve uygulamaları, ekonometri analizler, sosyal
medya, mobil sistemler, veri yönetişimi, bilgi sistemleri analiz ve yönetimi,  iş zekası ve uygulamaları
vb. gibi alanlarda araştırma ve eğitim deneyimi,
• Asıl bilgi sistemleri dergileri dahil çok sayıda disiplindeki önde gelen dergilerde makale yayını,
• Kuzey Amerika ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil uluslararası YBS akademik çevreleri ile olan iş
birliklerimiz.

Bu Programda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?
Günümüzde bilgi teknolojilerini etkin kullanmadan hayatına devam edebilecek şirketlerin sayısı gittikçe
azalmaktadır. Sosyal medya adı verilen olgu insanların verilerini kendilerinin vermesini sağlarken bu
verileri bilgiye dönüştürerek ticari kazançlar sağlamaktadır. Her çalışanın artık okuma yazma gibi
bilgi teknolojilerini en azından temel düzeyde kullanması beklenilir. Bu kullanım düzeyi, veri toplama,
veriden bilgiye geçiş ve gerek karar destek süreçlerini bilgiye dayandırma, gerekse pazarlama, yönetim,
satış gibi operasyonel konularda bilgiyi ve sosyal medyayı etkin kullanma gibi yetkinlik düzeyinde ise
tüm sektörlerde aranan eleman olacaksınız. YBS doktora derecesi ile mezun olanlar sistem analisti ya
da teknik yönetici pozisyonlarında, üst düzey bilgi sistem sorumlusu pozisyonunda, bilgisayar ve bilgi
sistem yöneticisi pozisyonunda profesyonel olarak iş bulabilmektedirler. Profesyonel pozisyonlarda,
doğru teknoloji seçimi, implementasyonu ve yönetiminde direkt olarak sorumlu olurlar. YBS doktora
derecesi ile Ar-Ge firmalarında araştırmacı, araştırma birimi yöneticisi, üniversitelerde araştırmacı
ya da akademik pozisyonlarda pozisyonlarında çalışabilmektedir. Ülkemizde sayıları şimdiden 19’u
bulan YBS ya da İşletme Enformatiği bölümü olup öğretim üye eksikliği had safhadadır. YBS doktora
öğrencilerinin daha mezun olmadan ya da hemen mezuniyet sonrası bir akademik iş önerisi almaları
çok yüksek bir olasılık olarak görünmektedir.

Akademik Personel ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Hasan Dağ (Program Koordinatörü) : Bilgi teknolojileri, programlama dilleri, veri tabanı
yönetim sistemleri, elektrik mühendisliği
Doç. Dr. Fatma Kanca: Kısmi diferansiyel denklemler, ters katsayı problemleri, nonlokal sınır
koşulları, nümerik yöntemler
Doç. Dr. Mehmet Nafiz Aydın: Teknoloji yönetim, bilgi sistem analiz ve tasarımı, sosyal ağlar
Yrd. Doç. Dr. Birgit Oberer: Yönetim ve organizasyon, coğrafi bilgi sistemleri, pazarlama, teknoloji
yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Christophe Bisson: Rekabetçi zekâ, bilgi sistem analiz ve tasarımı, stratejik yönetim,
e-pazarlama
Öğr. Gör. Ebru Dilan: Proje yönetimi, bilgi sistem analiz ve tasarımı, karar destek sistemleri
Okutman Işıl Yenidoğan: Veri madenciliği, programlama dilleri, işletim sistemi, internet ve web
programlama.

Program müfredatları için bkz. http://bologna.khas.edu.tr
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