GYODER ve Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) işbirliği ile
“MBA in Real Estate” Programı Eylül 2017’de başlıyor.

Genel MBA Programı
• ÖzÜ akşam MBA programı 15 aydan oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizcedir.
• Bu program ile sektör çalışanları bir yandan çalışırken bir yandan da kariyerlerini desteklemek
ve/veya kariyer hayatlarını değiştirmek fırsatları bulmaktadırlar.
• MBA programı her bir modülü 8 haftadan oluşan modüler bir yapıya sahiptir.
• Dünyanın en prestijli üniversitelerinden doktora derecesine sahip akademik kadro ile eğitim
olanağı
• İstanbul’un merkezinde, oldukça rahat şartlarda ders yapabilme imkanı – Swissotel The
Bosphorus, Özyeğin Üniversitesi Graduate School of Business (GSB) derslikleri
• Başarılı akademik geçmişi ve yeterli iş tecrübesi olan adaylara burs imkanı
MBA in Real Estate Programı
• Genel MBA programı yanında sektör odaklı uzmanlaşma olanağı sunan MBA in Real Estate
programı da mevcuttur.
• 10 zorunlu ders ve 9 seçmeli dersten oluşan programda, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi
hocaları başta olmak üzere, GYODER eğtimenleri ve sektör uzmanlarından oluşan zengin bir kadro
ders verecektir.
MBA in Real Estate programını diğer MBA programlarından ayıran özellikleri nelerdir?
1. MBA programına kayıtlı öğrenciler,
a. ICSC John T. Riordian School for Retail Real Estate Professionals ve
b. ÖzÜ Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezinin profesyonellere yönelik gerçekleştirdiği
“Retail and Real Estate Management” sertifika programlarına ücret ödemeden katılma hakkına
sahiptir. Başarılı oldukları takdirde bu sertifikaları da alacaklardır.
2. The University of Wisconsin-Madison ile çift diploma anlaşması: ÖzÜ-MBA in Real Estate
programında başarılı olan öğrenciler MBA in Real Estate diplomalarına ek olarak, ABD’deki oldukça
prestijli bir program olan Wisconsin-Madison Üniversitesi GREM (Global Real Estate Masters)
programına katılma hakkına sahip olacaktır. Bu programda başarılı olmaları halinde 2. Diplomalarını
alacaklardır.
3. GYODER üyelerine % 25 indirim. (40.000 TL. olan bedel GYODER üyelerine 30.000 TL. olacak.)

GYODER ile Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü arasında imzalanan protokol çerçevesinde
GYODER üyelerine özel % 25 oranında indirim imkanı sunulmaktadır. 40.000- TL olan program
ücreti, GYODER üyelerine özel olarak 30.000- TL olacaktır.
MBA – İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
✓ 15 ay süreli ve eğitim dili İngilizce olan programımızda, Real Estate (Gayrimenkul) ve Retail
(Perakende) alanlarına özel uzmanlık alanı dersler bulunmaktadır:
• Gayrımenkul Geliştirme ve Proje Finansmanı
• Gayrımenkul Ekonomisi ve Piyasa Analizi
• Değerleme ve Gayrımenkul Yatırımı
• Perakende ve Gayrımenkul Yönetimi
• Perakendenin Temelleri
• Perakende Gayrımenkul Piyasalarında Muhasebe ve Kira Yönetimi
• Gayrımenkul Sermaye Piyasaları
✓ Dersler, Swissotel Residence Binası Beşiktaş’ta hafta içi üç gün 19:00 – 22:15 saatleri arasında
yapılmaktadır.
✓ 10 zorunlu, 5 seçmeli, 4 uzmanlık alanı seçmeli ders, 1 oryantasyon, 1 seminer dersi ve 1
bitirme projesinden oluşan programımızda, toplam 90 kredi tamamlamak gerekmektedir.
❖ TOEFL-IBT minimum 78 – yazılı bölümden en az 20 puan VEYA
❖ YDS veya e-YDS veya YÖKDİL sınavından minimum 65 puan VEYA
❖ Üniversitemiz tarafından yapılan TRACE sınavından minimum 70 puan
almanız beklenmektedir.
*Devlet üniversitelerinde yapılan TOEFL – IBT sınavı YÖK tarafından geçerli sayılmaktadır.
Başvuru koşulları için lütfen tıklayınız.
8 Eylül 2017 tarihine kadar online başvuru yapmanızı rica ederiz. Online başvuru için lütfen
tıklayınız.
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