








. ....., . . 

LISANSUSTU EGITIM, 
. . ....., . 

OGRETIM VE ARAŞTIRMA 
. . . . . 

ENSTITUSU 

Lisansüstü eğitim, ilginizi çeken ve merakınızı uyandıran konularda kapsamlı akademik 
çalışmalar yapma olanağı sağlar. Üniversite mezunu olan ve bilimsel araştırma fırsatı 
arayan herkes, yapacağı lisansüstü çalışmalarla, mesleki ve akademik kariyerini ilerlet
me fırsatı bulur. Lisansüstü eğitim olanakları, bir yandan dünyanın bilgisiyle donanma
nızı, hayata daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlarken, diğer yandan dünyanın 
yaşadığı, toplumsal, siyasal, çevresel ve ekonomik sorunlara karşı çözümün bir parçası 
olmanıza yarar. Öğrencilerimiz, enstitümüzün sağladığı akademik ortamda, bilime kat
kıda bulunacak özgün ve yüksek nitelikli eserler üretirler. 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, derinlikli 
bilimsel çalışmalar yapmak ve çağımızı yönlendirecek uzmanlardan biri olmak isteyen 
herkesi Kapadokya'ya davet ediyor. 

Enstitü, istediği alanda çalışamayan, alan değiştirmek isteyen; akademik alanda çalış
mayı düşünen, alanındaki yetkinliğini yükseltmek isteyen; iş yerindeki konumunu yük
seltmeye ihtiyaç duyan veya kendisini geliştirerek kamuoyu önderleri arasına girmeyi 
arzulayan lisans mezunlarına farklı yüksek lisans programı seçenekleri sunar. 

Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanından, donanımlı, yetenekli ve farklı yaşlardaki öğren
cileri dünyadaki ve ülkemizdeki güncel tartışmaları izleyen akademik kadromuz ile bu
luşturarak, bilimsel araştırmaya katkıda bulunan bir akademik ortam oluşturmaktır. 

Kapadokya Üniversitesi 
ile dünyanın 

bilgisiyle donanın, 
çağımızı yönlendirecek 
kamuoyu önderlerinin 
arasında yerinizi alın. 





• • • 

iLERi TEKNOLOJiLER 
. . . 

YUKSEK LiSANS PROGRAMI 
• • 

(TEZLi-TEZSiZ) 

Teknolojinin hızla gelişmesi, ekonominin küreselleşmesi ve büyümesi; gelişmiş teknolo
jiyi bilen ve takip eden nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artırmıştır. Kapadokya Üni
versitesi İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı, ülkemizin teknoloji hamlesine katkı
da bulunacak nitelikte insan kaynağı yetiştirmeyi, üniversite-sanayi iş birliğini 
artırmayı ve disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. 

Öğretim programı, modern mühendisliğin analiz metotları ile simülasyon araç ve teknik
leri hakkındaki en son bilgileri öğrencilere iletecek ve onları üretim öncesi ürün geliştir
me ve optimizasyon alanlarında yetkin kılacak şekilde yapılandırılmıştır. Kapadokya Üni
versitesi İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı; Bilgi Teknolojileri [iT] tabanlı araçların 
ve sistemlerin çalışma usul ve esaslarına hakim, bunların imalat sanayisindeki kullanımı 
hakkında derinlemesine fikir sahibi, mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin stratejik 
önemini kavrayabilecek yetkinlikte ve mühendislik alanına özgü yazılım ve analiz yöntem
lerini bilen mezunlar verecektir. 

Öğretim programında, Araştırma Yöntemleri ve Mesleki Beceriler, Proje Yönetim Araçları 
ve Teknikleri, Gelişen Tasarım Araçları, CAD ve Ürün Tanımı, Tasarım Optimizasyonu ve 
Simülasyon ile Uygulamalı Stres Analizi gibi dersler yer almakta; uzman öğretim ele
manları gözetiminde AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Endüstri profesyonellerinden alı
nan seminerler ile öğrencilerin proje yönetme kabiliyetleri artırılmaktadır. 

İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı, havacılık, otomotiv ve genel üretim de dahil 
olmak üzere tüm endüstriyel sektörlerde nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına 
katkı sağlamaktadır. 

*Bu program, YÖK onay verdikten sonra öğrenci almaya başlayacaktır. 
Tezsiz Yüksek Lisans Programında dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilmektedir. 






















