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Overview

Bilişim Teknolojileri (BT) Yüksek Lisans Programı
sektöre nitelikli iş gücü kazandırma misyonu ile
hızla değişen endüstri gereksinimlerine cevap
vermek üzere katılımcılarına teknik altyapı, çözüm
üretme yeteneği ve rekabet gücü, endüstriye ise
bu becerilere sahip profesyoneller kazandırmayı
hedeflemektedir. Eğitim programının tasarımında
endüstri beklentileri ve yeni teknolojiler dikkate
alınarak teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği,
laboratuvar çalışmalarıyla zenginleştirilmiş bir içerik
ve format benimsenmiştir.

The driving force behind the tremendous demand for
training programs in Information Technology (IT) are
the rapid changes in the IT sector, the growing shortfall
of skilled laborers and the need for professionals to
keep abreast of developments in the field. In an effort
to respond to this demand, the Professional Master’s
Degree Program in IT aims to provide its participants
with an international professional profile to meet
the rapidly-evolving industry needs. The mission of
this graduate program is to prepare individuals by
providing the theoretical foundations of the discipline,
practical knowledge and problem solving skills to
BT Yüksek Lisans Programı, 1 yıl gibi kısa bir zaman meet industry expectations.
içinde yoğun bir eğitim programı ile katılımcılarına
sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalibrede The Professional Master’s Degree Program in IT
uluslararası standartlarda bir mesleki profil provides a one year comprehensive education which
kazandırmayı amaçlamaktadır.
aims to provide its participants with an international
professional profile to meet the rapidly-evolving
industry needs.

Kimler Başvurmalı?

Who Should Apply?

Yeni mezunlar, BT sektöründe çalışanlar veya
halihazırda BT dışında bir sektörde çalışan ancak bu
alanda bir kariyer edinmek isteyen tüm çalışanlar bu
program için uygun adaylardır.

The program is ideal for IT professionals who desire
to improve their skills and broaden their expertise
as well as professionals planning a change of career
track and also for new graduates ready to embark on
an IT career.

Programın iş hayatından gelecek talebi de
karşılayabilmesi planıyla haftalık ders yükü
Cumartesi ve hafta içinde akşam saatlerinde iki iş
gününe dağıtılmıştır. Bu şekilde çalışan bireylerin
programa katılabilmeleri kolaylaştırılmış, şirketlerin
kendi çalışanlarını bu programa gönderebilmelerine
olanak sağlayacak bir eğitim takvimi düzenlenmiştir.
Bu şekilde, eğitime başladıklarında henüz
çalışmayan katılımcıların da eğitim süresince yarıya da tam-zamanlı bir işte çalışmalarına olanak
sağlanabilmektedir.

An awareness of the demands of business life enabled
the Program’s flexible scheduling in which weekly
classes run on Saturdays and two weekdays as evening
courses. Thus, course attendance is facilitated for
the working professionals whose schedule enables
companies to send their employees to the Program.
Participants, unemployed at present and registered
to the program, also have the opportunity for parttime employment or internship.
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Program Yapısı
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı toplam
minimum 2 dönem (güz + bahar, 8 ay), maksimum 3
dönem (güz + bahar + yaz, 12 ay – ders tekrarı olması
durumunda 4.dönem kullanılabilir) sürmektedir.
Öğrenciler, çeşitli alanlarda toplam 10 ders (her biri
3 kredi ve 42 saat) ve kredisiz olan Dönem Projesi’ni
alarak programı tamamlamış olmaktadırlar. Haftalık
ders programı, hafta içinde 2 güne (toplam 6 saat) ve
Cumartesi (6 saat) günlerine dağıtılmıştır.

•
•

Program Structure
The Professional Master’s Degree Program in
Information Technology is a non-thesis program that
takes at least 2 semesters (Fall, Spring, 8 months)
and at most 3 semesters (Fall, Spring, Summer, 12
months; in the case of repeats 4th semester may be
required). Students take 10 courses (3 credits and 42
hours per each) in total from various areas and a noncredit Term Project course. All courses are offered in
the evening during two weekdays (6 hours in total)
and on Saturday (6 hours in total) during the weekend.

Hafta içi: Salı ve Perşembe, 19:00-22:00, •
Karaköy Minerva Han
Cumartesi: 09:00-12:00 ve 13:00-16:00, •
Kampus (Tuzla)

Karaköy Minerva Han, deniz yolu, kara yolu ya da
raylı sistemler üzerindeki toplu taşıma araçlarıyla
kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz merkezi bir
konumda bulunmaktadır. Kampus ile Kadıköy
ve 4.Levent arasında ulaşım üniversitenin servis
araçlarıyla sağlanmaktadır.
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Weekdays: Tuesday and Thursday, 19:00-22:00,
Karaköy Minerva Han
Weekend: Saturday 09:00-12:00 and 13:00-16:00,
Campus (Tuzla)

Karaköy Minerva Han is within easy reach from all
around Istanbul via underground by tramway, by
boat or by other means of public transportation.
Transportation to and from the campus is provided
by shuttle services running between the campus and
4.Levent / Kadıköy.
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Ders Programı
Güz Dönemi

Fall Semester

IT501 Bilgisayar Programlamaya Giriş

IT501 Introduction to Computer
Programming

Bu ders, programlama dersleri serisi içinde öğrencileri
Java ile bilgisayar programlamanın temelleri ile
tanıştırmak amacıyla tasarlanmış olan ilk derstir.
Bu ders kapsamında öğrencilerin veri tipleri, kontrol
yapıları ve döngüler, nesneler, diziler ve fonksiyonlar
gibi temel konular üzerinde bilgi sahibi olmaları
ve algoritmik düşünme yetisini kazanmış olmaları
hedeflenmektedir.

IT511 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları
Dersin birinci bölümünde amaç öğrencilere veri
iletişimi ve ağ uygulamaları konusunda bilgi birikimi
kazandırmaktır. Öğrencileri iletişim kavramıyla
tanıştırmak üzere veri taşınması ve veri iletişimi
konusundaki temel kavramlar anlatılmaktadır. Dersin
ikinci bölümünde TCP/IP Protokol Grubu içinde farklı
protokollerin görev ve çalışma esasları ile Linux
ve Windows ortamlarında düzenleşim teknikleri
derinlemesine incelenmektedir. İşlenecek konular: Ağ
uygulamaları; Veri İletişim Teknikleri; Anahtarlama
Kavramları; OSI Referans Modeli ve Katmanları; TCP/
IP Protokol Grubu ve Servisler; TCP/IP Ağ İletişimi;
IP Yönlendirme; TCP/IP Ağ Düzenlemesi ve Problem
Giderme; SMTP, FTP, HTTP, DNS, DHCP ve WINS Ağ
Uygulamaları.

This is the first course in our series of programming
courses which aims at introducing the students to
fundamentals of computer programming in Java.
Students will learn algorithmic thinking along with
the basic concepts of coding such as data types,
control structures, objects, arrays and functions.

IT511 Fundamentals of Data
Communications and TCP/IP Networking
The first part of the course gives the students an
overview of data communication and networking.
Basic concepts associated with data transmission
and data communication techniques are presented to
introduce students to communication. The second part
of IT 511 provides students with an in-depth knowledge
of the internal workings of different protocols in the
TCP/IP protocol suite and how they are configured
in the Linux and Windows NT environment. Topics
include Networking Overview; Data Communication
Techniques; Switching Concepts; OSI Reference
Model and Layers; TCP/IP Protocol Suite and Services;
TCP/IP Internetworking; IP Routing; TCP/IP Network
Setup and Troubleshooting; Network Applications
using SMTP, FTP, HTTP, DNS, DHCP and WINS.
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IT524 Java ile Programlama

IT524 Programming with Java

Bu ders, Java Geliştirme Kitini (JDK) kullanarak Java
programlama dilini inceleyen ve gerçek problemlerin
çözümünde Java ile nesne tabanlı yaklaşımı
benimseyerek uygulama geliştirme konusunda
öğrenciyi eğiten bir yapıda tasarlanmıştır. Ders,
nesne tabanlı programlama kavramları yanında Java
Temel Sınıfları (JFC), RMI ile dağıtık programlama,
CORBA, Java güvenliği, Java’ya C gibi başka dillerde
geliştirilmiş uygulamalara arayüz yazmak amacıyla
kullanılan JNI gibi ileri düzeyde kavramlara da yer
vermektedir. İşlenecek konular: Java ve Nesne
Tabanlı Programlama; Temel Dil Öğeleri; Java Sınıf ve
Objeleri; Java Deyimleri; Kuraldışı Durumlar; Swing
Programlama; Java Paketleri; Java Dosya I/O; Dağıtık
Uygulamalar; Veritabanı Bağlantısı (JDBC); JNI; Java
Güvenlik Modeli.

This is a hands-on course on the Java programming
language using the Java Development Kit (JDK),
and the use of Java to reinforce the use of objectoriented approach to solve real problems. A general
understanding of object- oriented programming
concepts is also presented. IT 524 covers more
advanced features of the Java Foundation Classes
(JFC), distributed programming using the Remote
Method Invocation (RMI), CORBA, and the Java
Native Interface (JNI) for interfacing Java programs
with applications written using some other language
such as C, as well as Java security. Topics include
Java and Object- Oriented Programming; Language
Basics; Java Classes and Objects; Java Statements;
Exceptions; Java Threads; Swing Programming; Java
Packages; Java File I/O; Distributed Applications;
Persistence and Remote Method Invocation;
Database Connectivity (JDBC); Java Native Interface;
Java Security Model.

IT553 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi

IT553 Database Design, Management and
Administration

Bu dersin amacı öğrencilere temel kavram
ve tekniklerin yanında veritabanı tasarım ve
yönetimi konusunda pratik bilgiler vermektir. Ders
kapsamındakiler arasında ilişkisel veritabanı teorisi,
dosya yapısı, indeksleme ve hesaba dayalı adresleme,
sorgu işleme, çöküş onarımı, koşut zamanlılığı,
kontrol/hareket işlem güvenliği ve bütünlük
sayılabilir. Tablo, index ve sinonim yaratılması detaylı
olarak incelenmektedir. SQL sözdizim ve kullanımı
örneklerle incelenmekte ve pratik uygulamaları
gerçekleştirilmektedir. İşlenecek konular: RDMS’e
Giriş; Veritabanı Yaratılması ve Değiştirilmesi; SQL;
Olay Programlama; Çoklu Modül Uygulamaları;
Veritabanı Mimarisi; Donanım Yapılandırması;
Veritabanı Yönetimi; Veritabanı Ayarı; Veritabanı
Güvenliği ve Denetimi; Yedekleme ve Toparlanma
Yordamı.
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This course gives students hands-on practice and
experience in database design and administration
along with the fundamental concepts and techniques
involved. Topics covered include the entityrelationship model, relational database theory, file
structure, indexing and hashing, query processing,
crash recovery, concurrency control/transaction
processing security and integrity. Creation of tables,
views, synonyms and indexes are examined in detail.
The use of SQL is considered and highlighted with the
help of examples, and used to build the underlining
database of an application. Topics include Introduction
to RDMS; Database Creation and Modification; SQL;
Event Programming; Multiple Module Applications;
Database Architecture; Hardware Configuration
and Consideration; Database Layouts; Database
Management; Managing Rollback Segments;
Database Tuning; Database Security and Auditing;
Backup and Recovery Procedures.
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Bahar Dönemi
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(5 seçmeli dersten 3’ü + IT 525)

Spring Semester
(3 out 5 elective courses + IT 525)

IT525 İleri Java Programlama

IT525 Advanced Java Programming

Bu dersin amacı programcılara Java programa dili
ile ileri düzeyde uygulama becerileri kazandırmaktır.
Ders kapsamında incelenecek konular arasında dosya
uygulamaları, sıralama ve arama, ağ uygulamaları
ve ağ programlama yöntemleri, soket sınıfları,
RMI giriş (uzaktan uygulamalar) Java veritabanı ile
uygulamalar, Java-veritabanı bağlantısı (JDBC),
JavaBeans konusuna giriş, Servlet, JSP, Java
ile program geliştirme pratikleri ve dil güvenliği
bulunmaktadır.

This course is designed to teach programmers
the advanced aspects of Java programming
language and how it is applied to a wide range
of applications. The course covers advanced Java
Programming topics including streams and file I/O,
multithreading, recursion, sorting and searching,
network programming and networked applications,
socket classes, introduction to RMI (Remote Method
Invocation), working with Java databases, Java
Database Connectivity (JDBC), introduction to
JavaBeans, Servlets, JSP, Java development practices
and Java security.

IT526 Kurumsal Java Framework’leri ve IT526 Enterprise Java Frameworks and
Tasarım Kalıpları (seçmeli)
Design Patterns (elective)
Bu ders, pratik uygulamalı ağırlıklı bir içerik ve
format takip edilerek hazırlanmış iki ana bölümden
oluşmaktadır. Dersin birinci bölümünde modern Java
uygulamalarında en yaygın kullanılan kurumsal Java
Framework’leri öğretilmektedir. MVC Framework
grubunda Java Server Faces (JSF), SpringMVC ve
Struts, ORM Framework’leri arasında ise JPA ve
Hibernate ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde
ise yazılım tasarımı ve geliştirme aşamasında
gereksinim duyulacak olan tasarım kalıpları
öğretilmektedir. Ders kapsamında işlenecek olan
tasarım kalıpları Yaratılışsal Tasarım Kalıpları, Yapısal
Tasarım Kalıpları ve Davranışsal Tasarım Kalıpları
olarak üç ana başlık altında incelenmektedir.

This is a hands-on course which consists of two main
parts. In the first part, commonly used enterprise
Java frameworks are presented. These frameworks
include Java Server Faces (JSF), SpringMVC and
Struts as MVC Frameworks; and Java Persistence API
and Hibernate as Object Relational Mapping (ORM)
Frameworks. In the second part, the software design
patterns which will be needed during software design
and implementation process are introduced. These
design patterns are presented as Creational Patterns,
Structural Patterns and Behavioral Patterns.
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IT535 Mobil Programlama (seçmeli)

IT535 Mobile Programming (elective)

Bu ders, kablosuz ağlar üzerinde çalışan mobil
cihazlarda kullanılan uygulamaların programlamasına
giriş teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Ders, kablosuz
teknolojilerin evrimi ve mobil iletişimde kullanılan
temel kavramların özeti ile başlamaktadır. Öğrenciler
mobil cihazlar için simülasyon platformu yaratan
yazılımlar ile WML (Wireless Markup Language),
WMLScript ve Java 2 Micro Edition (J2ME)
dillerinde mobil web uygulamaları tasarlayacak ve
geliştirecektir.

This introductory course will provide an insight to the
leading edge world of applications running on mobile
devices via wireless networks. The course will start by
giving an overview about the evolution of the wireless
technologies along with some of the core concepts
employed in mobile communications. Students shall
use simulation software to design and debug wireless
Web applications developed using WML (Wireless
Markup Language), WMLScript, and Java 2 Micro
Edition (J2ME).

IT537 Etkileşimli Ön yüz Programlama
(seçmeli)

IT537 Front-end Web Development
(elective)

Dersin amacı öğrencilere web ve mobil uygulamalar
için etkileşimli ve duyarlı arayüz geliştirme perspektif
ve yeteneklerini kazandırmaktır. Öğrenciler, mobil
ve web dünyasının üç temel dili olan HTML,
CSS ve Javascript’i uygulamalı olarak kullanarak,
kullanıcıların ihtiyaçlarını en etkin ve optimize şekilde
nasıl karşılayacakları üzerine bilgi ve tecrübeler
edineceklerdir.

The aim of the course is giving students the skills and
the perspective for coding interactive and responsive
user interfaces for web and mobile apps. Students
will be learning and exercising the three common
coding languages HTML, CSS and Javascript to gain
a working knowledge of how web sites and mobile
interfaces are developed and optimized best to meet
the needs of clients.
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IT540 Sosyal Ağ Analizi ve Büyük Veri
Analitiği (seçmeli)
Farklı türdeki sosyal ağlar ve bireyler arasındaki
bağlantılar, son zamanlarda ortaya çıkan yeni
nesil uygulamaların altındaki modeli anlamamız
konusunda hayati bir önem taşımaktadır. Bu
bağlantılar, gerek bireysel gerekse ticari ağlar ve
toplulukların etkileşiminde görülen aktörleri, yani
bireyleri, yerleri, etkinlikleri, iş alanlarını, ürünleri,
sosyal ve bütünleşik iş akışlarını içine almaktadır.
Bu derste Facebook, Twitter, Linkedin ve
Foursquare gibi farklı uygulamalar incelenecek
ve farklı bağlantılarla oluşturulan ağ türleri de
araştırılacaktır. Bu ağların nasıl çalıştıklarına ışık
tutacak teknik araçlar incelenecek ve sosyal ağ
analizi ve modellemesi için gerekli olan graf teoriye
de giriş yapılacaktır. Kurs kapsamında oyun teori ile
etkileşim dinamiği de inceleme altına alınacaktır.
Derste öğretilecek olan kavramlar:
1. Farklı sosyal ağların çalışma mekanizmalarını
incelenmesi ve modellenmesi,
2. Graf teorinin temelleri,
3. Temel sosyal ağ analizi,
4. Oyun teorisinin temelleri,
5. Bu kavramların yeni web ve sosyal ağ
uygulamalarına uyarlanması,
6. Makine Öğrenmesi temel kavramlarının
anlaşılması,
7. Büyük veri çalışmalarında bulut servislerinin ve
açık kaynak kodlu makine öğrenmesi paketlerinin
kullanılması.
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IT540 Social Network Analysis and
Non-conventional Big Data Analytics
(elective)
Different types of social networks and connectivity
are a crucial part of the underlying models of the new
generation of applications we use. These connections
include people, places, activities, businesses, products,
social and integrated business processes happening
in personal and business networks or communities.
In this course we will study different applications
such as Facebook, Twitter, Linkedin and Foursquare,
and discover different networks formed by the
connectivity. We will introduce tools that will give
us insight into how these networks function. We will
introduce fundamentals of graph theory and discover
how these graphs can be modeled and analyzed
(Social Network Analysis). We will also study the
interaction dynamics using game theory.
Learning objectives are:
1. Study different social applications and how they
can be modeled,
2. Understand the basics of graph theory,
3. Understand and perform basic social network
analysis,
4. Understand the basics of game theory,
5. Apply these concepts to model the Web and new
social applications,
6. Understand fundamental concepts of machine
learning,
7. Use open source machine learning frameworks
and cloud services to study big data.
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IT541 Veri Bilimine Giriş
(seçmeli)

IT541 Introduction to Data Science
(elective)

Veri Bilimi veriden bilgi üreten çalışma alanıdır.
Endüstrinin problemlerine çözüm için veri işleme
ve veri analitiği alanlarında istatistikten makine
öğrenmesine kadar geniş bir yelpazede birikim
gerekir. Bu ders, veri analitiği alanında yaygın
karşılaşılan türde problemlerin çözümünde kullanılan
temel kavramları, teknikleri ve araçları öğrenciyle
tanıştırmayı amaçlamaktadır. Çıkarımsal istatistik
ve keşifsel veri analizi konuları kısaca ele alındıktan
sonra sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları detaylı
olarak incelenecektir. Ders kapsamındaki konuların
derinlikten öte geniş bir yelpazede farklı problemlere
uyarlanacak pratik örneklerle desteklenmesi
hedeflenmiştir.

Data Science is the study of extracting information
from data. Addressing the needs of the industry
requires skills in data processing and data analytics
spanning a wide area of subjects ranging from
Statistics to Machine Learning. This course will
introduce some of the basic concepts, techniques
and tools that are required to solve problems widely
seen in data analytics. The course will start with a
short review on inferential Statistics and exploratory
data analysis. The focus in the study of these subjects
will be on breadth, rather than depth, and practical
examples will be used in applications of classification
and clustering techniques to a wide variety of
problems in predictive data analytics.

Yaz Dönemi
(5 seçmeli dersten 2’si + IT 592)

Summer Term
(2 out of 5 elective courses + IT 592)

IT542 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi
(seçmeli)

IT542 Big Data Processing using Hadoop
(elective)

Bu dersin amacı öğrencilere Hadoop Distributed
File System (HDFS) üzerinde çalışacak programlar
yazmak için gerekli temel bilgileri vermektir.
Derste geleneksel programlama yöntemlerinin
sorunları ve Hadoop’un bu sorunları nasıl çözdüğü
gösterilecektir. Hadoop Cluster ve Ekosisteminin
temellerini öğrendikten sonra öğrenciler Apache
Spark framework’ünü kullanarak programlar
geliştirip, bu programları Hadoop cluster üzerinde
nasıl çalıştıracaklarını öğrenecekler.
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This course will provide the essential background to
start to develop programs that will run on Hadoop
Distributed File System (HDFS). The course will also
show the students the limitations of traditional
programming techniques and how Hadoop addresses
these problems. After learning the basics of a Hadoop
Cluster and Hadoop Ecosystem, students will learn to
write programs using Apache Spark framework and
run these programs on a Hadoop Cluster.
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IT513 Sistem ve Ağ Güvenliği
(seçmeli)

IT513 Systems and Network Security
(elective)

Bu ders genel olarak ağ yapılarının içerisinde ve
ağlar arasında var olan güvenlik unsurlarından
meydana gelebilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden
korunma yöntemlerini içermektedir. Ders süresince
güvenlik problemlerinin giderilmesinde hali hazırda
var olan şifre kullanımı, güvenli programlama, TCP/
IP servislerini güvenli kullanma, yedekleme, proxy
programları, firewall, vpn kullanımı ve proaktif
güvenlik stratejileri gibi teknikler irdelenecek,
kullanılan ağ teknolojilerine göre oluşabilecek farklı
gereksinimler üzerinde analizler yapılacaktır.

This course deals with security issues in a networked
environment and the Internet, and with a guide
to obtaining freely available security tools and
references. It points out the inadequacies of existing
products in keeping out intruders, and enables
participants to better estimate their own security
requirements, risks, and advantages. These include the
World Wide Web security, proxy programs, integrity
management tools, secure programming, and how
to use secure TCP/IP services. It also covers security
issues on passwords, filesystem, cryptography,
backups, logging, firewalls, virtual private networks,
proactive security strategies and policies, physical
security and dealing with break-ins.

IT538 Yazılım Sınama ve Doğrulama
(seçmeli)

IT538 Software Testing
(elective)

Yazılım Testi kısaca bir yazılımın içerebileceği
hataları bulabilmek için çalıştırılması işlemidir.
Bu amaçla belirli sayıda “test case” (belirli input
bilgileri, çalıştırma önşartları , beklenen çıktıları
olan özelleştirilmiş durum) koşturularak yazılımın
davranışı tespit edilir. Projenin başarısı için test
işlemi proje dahilindeki analist, yazılımcı ve tester
ile birilikte tüm partiler tarafından dikkate alınmalı
ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü içinde
tüm aşamalarda çalıştırılmalıdır. Projenin son
kullanıcılar ve müşteriler için yapıldığı gözönüne
alınarak, müşterinin fonksiyonalite, kullanılabilirlik
ve performans gibi alanlarda tüm ihtiyaçlarını
karşılamalıdır. Bu ders kapsamında yazılım geliştirme
döngüsünde değişik aşamada yapılan , unit test,
fonksiyonel ve entegrasyon testleri , performans
testleri , kullanıcı kabul testi, adhoc testler gibi
testler, beyaz kutu ve siyah kutu formatları
işlenecektir. Ayrıca testlerin yönetiminin nasıl
yapılacağı, raporlama şekli işlenecektir. Otomasyon
testi ve şartları incelenecektir ve belli konularda
otomasyon yazılması beklenecektir. Dersler pratik
örnek ve uygulamalarla desteklenecektir.

Briefly, software testing is a process of executing
a program with the goal of finding errors. Through
testing, one inspects behavior of a program on a
finite set of test cases (a set of inputs, execution
preconditions, and expected outcomes developed for
a particular objective). To assure the quality of the
project, testing must be considered and executed on
all phases of Software Development Life Cycle. This is
a critical task for all parties involved in the software
project team including analysts, developers and
testers. In this course, we will introduce all types of
tests in different phases of SDLC such as, unit testing,
functional and integrational testing, performance
tests, user acceptance tests and adhoc testing. We
will examine white box and black box testing formats
along with test management formats and reporting.
Automation tests and conditions will also be examined
within the scope if this course. All lectures will be
supported with practical examples and workshops.
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IT563 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi IT563 Agile Project Management
(seçmeli)
Methodology (elective)

10

Çevik proje yönetimi, bu yönteme ilişkin yaklaşım
ve metotların da farklı olması nedeniyle geleneksel
proje yönetim yöntemlerinden birçok yönüyle
belirgin biçimde farklılıklar göstermektedir. Çevik
proje yöneticisi planlama yapma, görev dağıtma ve
yönetmekten daha çok yardımcı olarak ve eğiterek
görev yapar. Scrum-Çevik pratiğinde bu kişiye
ScrumMaster (çevik proje yöneticisi) adı verilir.
Bu kursta katılımcılar çevik proje yönetiminin ne
olduğunu, yeni yaklaşımların ve birlikte çalışma
prensiplerinin benimsenmesi ve kurumsal engellerin
ortadan kaldırılmasıyla proje risk ve sorunlarının nasıl
yönetileceğini ve yazılım geliştirmeden sorumlu ekip
ve organizasyona çevik pratikler doğrultusunda nasıl
rehberlik edileceğini anlayacak ve öğreneceklerdir.
Katılımcıların deneyim kazanmasını, bilgi ve
becerilerini artırmasını sağlamak üzere kurs boyunca
pratik uygulamalar, vaka analizleri ve örnek çalışmalar
yapılacaktır.

Agile project management is as radically different from
traditional project management as agile processes
are different from traditional methodologies. Rather
than plan, instruct and direct, the agile project
manager facilitates, coaches and serves. In the Scrum
Agile practice this person is called a ScrumMasterAgile project manager. In this course participants
learn what an agile software project is, how to
manage project risks and issues, and how to guide
the development team and an organization into Agile
practice by fostering the adoption of new attitudes,
collaborative processes and working to remove
institutional barriers. Exercises, case studies, and
examples are used to assist participants to develop
the knowledge, skills, capabilities.

IT566 BT Yönetişimi (seçmeli)

IT566 IT Governance (elective)

Bu ders öğrencilere bir CIO veya BT yöneticisinin BT
organizasyonuna bakışı kapsamında geniş bir yönetici
perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurs,
bir organizasyondan beklenen tüm isterlere; önce
organizasyonun kendisine, daha sonra kaynaklarına
ve iş süreçlerine kalite tabanlı bir yaklaşımı
benimsetmek, organisazyonel yapıya BT süreçlerini
yerleştirmeyi ve BT organizasyonuna bir bütün
olarak bakmayı öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu
kurs aynı zamanda öğrencilerine en iyi BT pratikleri,
BT yönetişim, kontrol ve güvenlik standartları ve
profesyonel bilgi birikimi ve deneyim konusunda
da donanım kazandırmayı herdeflemektedir. Ayrıca
öğrenciler iş süreçleri ve BT arasındaki uyumun
yaratılması, teknik grubun iş sorunları ile başa
çıkabilme yetilerinin artırılması, ve bir organizasyonda
BT yatırımlarının kontrolü konusunda da deneyim
kazanacaklardır. Kurs bitiminde öğrencilerin
kontrol tabanlı bir teknoloji-iş ortaklığı konusunu
derinlemesine anlamış olmaları beklenmektedir.

This course is designed to give students a broad Managerial
Perspective; a CIO’s or IT Manager’s approach to an IT
Organization. With a Quality based approach to an IT
Organization first; then its resources, its processes and
all the requirements expected from such an organization
afterwards; the students will learn how to look at the IT
Organization as a whole and how to place any IT Process
to fit into the Organizational Structure. This will give the
expertise and diagnosis of how and where each process
takes place within the organization. The course also aims
at equipping the student with Global Best Practices, IT
Governance, Control and Security Standards, various
methodologies and professional real-life know-how
and experience. Another dimension of this course is to
ensure that technical people are well equipped with
social & managerial skills, which will add them value
in understanding the world of business. Students will
learn how Business-IT Alignment is to be achieved, how
technical people should deal with business issues & how
IT investments in an organization need to be controlled.
At the completion of the course; the students are
expected to have a unique understanding of control
oriented business & technology partnership.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Faculty of Engineering and Natural Sciences

IT592 Dönem Projesi (kredisiz)

IT592 Term Project (non-credit)

Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm
öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler.
Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine
göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi
tarafından onaylanır.Projenin bitiminde öğrenci Proje
Yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu
yazmak ve sunmakla yükümlüdür.

All graduate students pursuing a non-thesis MSc.
Program are required to complete a project. The
project topic and contents are based on the interest
and background of the student and are approved by
the faculty member serving as the Project Supervisor.
At the completion of the project, the student is
required to submit a final report and present the
project. The final report is to be approved by the
Project Supervisor.

Öğrenci Profili / Student Profile
2002-2017 Akademik Yılları / 2002-2017 Academic Years
Not Ortalaması / Average GPA

2.70

Ortalama yaş / Average age

27,4

Cinsiyet (K/E oranı) / Gender (Female / Male ratio)

%21 / %79

Yüksek lisans derecesi olanlar /
Percentage of students with a graduate degree
Kayıt sırasında çalışan öğrenciler /
Percentage of employed students at registration

%13
%74

Yeni lisans mezunu öğrenciler / Number of fresh graduates

%28.2

Toplam kayıt sayısı / Total number of enrollment

319

Lisans Dereceleri					
Undergraduate Background

%12,5

%7,2

%28,2
%25,1

Bilgisayar ve Elektrik / Elektronik Müh.
Computer Science and Electrical Engineering
Diğer Mühendislik Alanları
Other Engineering Areas
İşletme / Ekonomi
Business / Economics

%27

Doğa Bilimleri (matematik, fizik, biyoloji, istatistik vb.)
Natural Sciences (math, physics, biology, statistics etc.)
Sosyal Bilimler
Social Sciences
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Başvuru ve Gereklilikler

Admission Requirements

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili
Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir.
Uygun adaylar, mülâkat için çağrılırlar. Kesin kabul,
Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması
ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Başvurular,
Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde
yapılır.

Applications for master’s programs are evaluated
by the assigned Admission Jury. Suitable candidates
are invited to a personal interview. Admissions are
finalized by the approval of the related Graduate
School Board upon the recommendation of the Jury
and are announced to the applicants. Application
periods can be found in the Academic Calendar of
Sabancı University.

1. Online Başvuru Formu ve IT Programı Başvuru Formu
2. İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri
tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri
ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf
içinde sunulması gerekmektedir.
3. İki adet Referans Mektubu
4. Niyet Mektubu
5. Özgeçmiş (Cv)
6. Bir adet vesikalık fotoğraf
7. Diploma (Başvuru için lisans derecesi
gerekmektedir. Halen bir yükseköğrenim
programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en
geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye
ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar
tamamlamaları gerekmektedir)
8. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

1. On-line Application Form and IT Program Application Form
2. Official Transcript: Sealed and taken from Student
Resources / Affairs of the applicant’s university
indicating the courses and grades taken.

TOEFL: Internet-based test (IBT): En az 78 puan
PTE (Akademik): En az 48 puan
CAE: En az B
CPE: En az C
KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS: En az 65 puan
ELAE: Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı’ndan geçer not
almak

TOEFL: Internet-based test (IBT): Min. score 78
PTE (Academic): Min. score 48
CAE: Min. B
CPE: Min. C
KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS: Min. score 65
ELAE: Candidates must obtain a satisfactory score in ELAE
(Sabancı University English Language Assessment Exam)

3. Two letters of Recommendation
4. Statement of Purpose
5. Up-to-date Resume
6. One recently taken photograph
7. Diploma (An undergraduate degree is required in
order to apply for a graduate program. Applicants
must have completed their previous degree programs
by the enrollment date for the Fall Term at Sabancı
University)
8. A valid English Prociency Test Score

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

English Proficiency Exam Result

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce
olduğundan yukarıda 8. maddede yer alan asgari
puanlar sağlanmalı ve geçerlilik süreleri belirtilen
İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri
sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında
fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında
orijinalleri istenecektir.

As the instruction language at Sabancı University is
English, any of the above English Proficiency Exam
results with a score equal to or above the minimum
will be sufficient for application. Scanned copies are
acceptable for the application period, but the originals
should be submitted during the admission process.

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi If you submit TOEFL IBT, PTE Academic, CAE, or
uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de CPE scores, the exam must have been taken at a
girilmesi halinde devlet üniversitelerine ait binalarda state university campus.
yapılması şartı bulunmaktadır.
Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:
• TOEFL IBT, PTE Akademik: 2 yıl

Test dates must be within:
• 2 years (for TOEFL IBT and PTE Academic)

• CAE, CPE: 3 yıl

• 3 years (for CAE and CPE)

• KPDS, ÜDS, e-YDS ve YDS: 5 yıl

• 5 years (for KPDS, ÜDS, YDS and e-YDS)

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç
belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm
koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri
takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme
Sınavı’nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri
koşulu ile programa kayıt yapabilirler. ELAE sınavı,
erken ve son başvuru tarihlerinden hemen sonra
yapılmaktadır.

of the candidates’ official application date to the
degree program. Applicants who do not submit a valid
English Proficiency Exam score (fulfilling all other
requirements) can only be admitted to a graduate
study on the condition of obtaining a satisfactory
score from the Sabancı University English Language
Assessment Exam (ELAE) which will be run right after
the early and final application deadline.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini
takiben 2 yıl içinde programa kayıt yaptırmaları
durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf
tutulurlar.

Graduates of Sabancı University are exempt from
submitting an English Proficiency Exam score
provided that they apply within two years following
their graduation.

ÖNEMLİ NOTLAR:

IMPORTANT NOTES:

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci ALES (Graduate Admission Test for Turkish
kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu Universities), GRE or GMAT Score is not required for
getirme koşulu kaldırılmıştır.
Non-thesis Master’s Degree programs.
Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış
oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları
eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı
takdirde başvuruları geçerli olur.

Graduates of non-Turkish Universities may only
be admitted if their Institution is recognized and
approved for equivalence by the Turkish Council of
Higher Education (YÖK).
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Başvuru Adresi:

Application Address:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler
ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne
elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese
gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış
online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta
ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce
Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile
yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Candidates are required to submit their documents
online and deliver a printed copy to Sabancı University
Student Resources in person or by mail at the
following address. Please attach a printout of the
completed online application to your application
file. Documents must be received in the mail until
the application deadline. Email applications are not
permitted.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul
0 (216) 483 90 93

0 (216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu

İndirimler

Discounts

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programına aynı
kuruluştan son 3 yıl içerisinde(başvurulan yıl dahil)
tüm profesyonel programlara kayıtlı/gönderilen
kümülatif öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloda
belirtilen indirim oranları uygulanmaktadır.

The discount rates are based on the cumulative
number of students registered/sent by the same
company to all of the professional master’s programs
available at Sabancı University within the last 3 years
(including the year of application) and are summarized
in the table below:

Şirket İndirimleri /
Company Discounts
Son 3 yılda programa kayıtlı/gönderilen
öğrenci sayısı
Number of students registered/sent to all
professional programs within the
last 3 years

Katılımcı sayısı (kümülatif) /
Number of participants (cumulative)
1
2
3
4
5+

Kurumlara uygulanan ve yukarıdaki tabloda
belirtilen indirimler, aynı kurumdan programa kabul
edilen bireysel katılımcılara da sağlanacaktır. Aynı
kuruluşun tek seferde göndereceği 5+ öğrenci için
%35 oranında indirim uygulanmaktadır.
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İndirim /
Discount
0%
15%
20%
25%
30%

These discount rates that are available for our
corporate customers are also applicable to individual
participants from the same company. The discount
rate for 5+ students sent by the same company at
once will be 35%.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Faculty of Engineering and Natural Sciences

Erken Kayıt İndirimi

Early Registration Discount

Erken başvuru dönemini müteakip programa kabul
edilen adaylardan kesin kayıt yaptıracak olanlara
toplam öğrenim ücretinden %5 ek bir indirim daha
sağlanacaktır. Erken kayıt sırasında öğrencilerden
alınacak kayıt ücreti, öğrencinin eğitime başlaması
durumunda Güz dönemi başında ödenecek olan
toplam eğitim ücretinden düşülecektir. Erken kayıt
durumunda söz konusu olan %5 indirim adayın hak
kazandığı diğer indirimlere ilaveten uygulanacaktır.

Those candidates admitted to the program in the
early application period are eligible for an early
registration discount of additional 5% if they register
during this period. The pre-registration fee will be
discounted from the tuition fee when the student
enrolls in the program at the Fall Semester. The 5%
early registration discount is in addition to any other
discounts the candidate may be entitled to.

Ödeme Kolaylıkları

Payment Conditions

Öğrenciler, öğrenim ücretlerini dönem başlarında
peşin olarak ödeyebilecekleri gibi taksitli ödeme
sisteminden de yararlanabilirler. Taksitli ödeme
olanağı yalnızca dönem öğrenim ücreti için
geçerlidir. Firma ödemelerinde taksit seçeneği
bulunmamaktadır.

Sabancı University provides a tuition fee installment
plan to facilitate the payments. This installment is
only valid for tuition fee payments but does not cover
the students who benefit from discount from the
same company and whose tuition fees are paid by
their companies.

Burs Olanakları

Scholarships

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı There are no scholarships available for prospective
kapsamında öğrencilere sağlanan herhangi bir students of the graduate program in Data Analytics.
burs olanağı bulunmamaktadır. Yukarıdaki tabloda You can see the above table for corporate discounts.
sağlanan koşullara uygun oranlarda şirket indirimleri
uygulanmaktadır.
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Mezun Görüşleri

Mustafa Berk Kefeli
2017 mezunu
Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programının benim
için en önemli yanı, hiç bir yazılım veya programlama
bilgim olmadan programa başladıktan 1 sene sonunda
IT sektöründe oldukça iyi pozisyonlarda iş bulacak
duruma gelmemi sağlamasıydı. Başta Java olmak üzere,
SQL’den network’e, security’den mobil programlamaya
1 sene içerisinde bu kadar şeyi öğretebilmesi ve
sizi “developer” seviyesine getirmesi programın
ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Programdan
mezun olduktan kısa süre sonra yurtdışında iyi bir IT
şirketinde Java developer olarak çalışmaya başladım.
Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans
programını IT sektöründe kariyer yapmak isteyen
herkese tavsiye ederim.

Zeki Çelik
2017 mezunu
Bir kamu kurumunda uzun yıllar çalıştıktan sonra
her zaman ilgi duyduğum bilişim teknolojileri
alanında bir kariyere geçiş yapma kararı aldım.
Araştırmalarım sırasında Sabancı Üniversitesi Bilişim
Teknolojileri Yüksek Lisans programını keşfettim.
Güncel müfredatları, eğitimlerin teori ve pratiği bir
arada sunması bilişim sektörüne geçiş için avantaj
olarak gördüm. Java ağırlıklı olan eğitimler bilişim
sektörünün ihitiyaçlarına göre belirlenmiş ve sürekli
güncellenmiş olması, derslerin bilişim sektöründe
çalışmış akademik eğitmenler tarafından verilmesi
bilgi seviyemi programdan mezun olmadan başlangıç
seviyesinde yazılım geliştirme uzmanı olarak katıldığım
iş mülakatlarında yeterli olarak görüldü. Sabancı
Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans
programının bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes
için bir avantaj olacağı kanısındayım.
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Testimonials

Mustafa Berk Kefeli
Class of 2017
The most important part of the Information
Technologies graduate program for me was that it
would allow me to find a job in very good positions
in the IT industry 1 year after starting the program
without having any knowledge in software or
programming. The fact that it can teach so much
in 1 year, from SQL to network, security to mobile
programming and in particular Java and that it brings
you to the developer level shows how capable the
program is. I began to work as a Java developer in
a good IT company abroad shortly after graduating
from this program. I recommend the Information
Technologies Graduate Program of Sabancı University
to anyone who would like to have a career in the IT
industry.

Zeki Çelik
Class of 2017
After working for long years in a public organization,
I decided to switch to a career in the information
technologies, which I was always enthusiastic about.
During my research I discovered Sabancı University
Information Technologies Graduate program. I
considered the up-to-date curriculum and the fact
that the courses offered theory and practice together
as an advantage in my switch to the informatics
industry. Java-intensive training sessions were
determined according to the needs of the IT industry
and were constantly updated and the courses were
offered by academic instructors who worked in the IT
industry, so when I had job interviews for a position as
a software developer with a starter level of knowledge
before I graduated from the program, my level was
considered adequate. I believe the Sabancı University
Information Technologies Graduate program is an
advantage for anyone who would like to do a career
in this area.
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A. Taner İnal
2009 mezunu
Ülkemizin bir gerçeği olarak maalesef dört yıllık lisans
eğitimimiz, eğitimimizi hangi alanda veya hangi
üniversitede yapmış olursak olalım, pratikten ziyade
teorik olarak geçiyor. Bu da iş hayatına adaptasyon
noktasında bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ben
de lisans eğitimimi Bilişim alanında yapmış olmama
rağmen bu konuda hissettiğim eksiklik sebebiyle
bu programı tercih ettim. Şimdi verdiğim karar
ve üzerinde bizzat yaşadığım tecrübelere bakınca
program tercihimde yanılmadığımı bir kez daha
görebiliyorum. Profesyonel hayata yönelik ciddi
pratik kazanımlar sunan Sabancı Üniversitesi BT
Yüksek Lisans programından bu anlamda sizin de
istediğinizden fazlasını bulacağınıza eminim.

Hande Kurdoğlu
2007 mezunu
Bir iktisat mezunu olarak katıldığım bu programda,
geçmişleri ne olursa olsun, istedikten ve gereken
özveriyi verdikten sonra herkesin başarılı olacağına
inanıyorum. Bir yıllık yoğun eğitim, bitmek bilmeyen
sınavlar, ödevler ve projeler sonunda gerçekten sarf
ettiğiniz çabanın karşılığını alıyorsunuz. Daha mezun
olmadan Alcatel-Lucent’de yazılım mühendisi olarak
işe başladım. Bu başarımı çok çalışmama ve daha da
önemlisi Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri
programına borçluyum.
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A. Taner İnal
Class of 2009
No matter what we study in the university, it’s a fact
that a four-year degree doesn’t contribute much to
your practical development in the field your major.
Then difficulties came in adapting to the dynamics
of the business world. Although I graduated with
a degree in IT, I enrolled at this program exactly
for the reasons I just described. Looking back at
my decision to do so and what I’ve experienced
throughout the length of my study here, I see that
I was not mistaken in my judgement. I am sure
you will find much more than you settled for in
this program which will help you build practical
knowledge you’ll need in your professional life.

Hande Kurdoğlu
Class of 2007
Having enrolled at the IT Master’s program as
a graduate of Economics, I came to believe that
anybody with enough self-devotion and a strong
will to study hard will be just as successful. After
a year-long hard work, seemingly endless exams,
homework and projects, all your efforts finally pay
back. I started working at Alcatel-Lucent as a Java
developer even before I finished my studies. I feel
that I owe this success to my hard work at school,
but more deservedly, to the IT program at Sabancı
University.
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Rüya Selmanoğulları
2008 mezunu
Yeni görevimde proje yönetim metodolojilerinden
bahsederken takım liderimiz yazılım projelerinde
“Waterfall” yerine “Agile” yöntemleri benimsediklerini
söyledi. Geçen dönem ben de “Agile Project
Management Methodology” dersini aldığım için
hemen ortaya atıldım; işleyiş şekli ve yapısından
söz ettim. Takım lideri çok şaşırdı ve okulda bunun
eğitimini aldığımızı söyleyince, “Gerçekten süper,
hangi okulda bu dersi veriyorlar, böyle okullar mı
var?” diye sordu. “Agile” dersinin bize bu konuda
gerçekten çok şey kattığını düşünüyorum.

Ali Kızıl
2005 mezunu
S.Ö. ve S.S.; yani Sabancı Üniversitesinden Önce ve
Sonra. Belki çok iddalı olduğunu düşünebilirsiniz,
ama 1 sene geçirdiğim BT Yüksek Lisans Programı
hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu. Mezuniyet
projemde MATLAB ile Java/.NET dillerinin
entegrasyonuna yönelik bir Framework hazırladım.
Projem, Atina Teknik Üniversitesi ve Atina Enerji
Bakanlığı’nın geliştirdiği, EMIR (Akıllı Enerji Yönetimi
ve Raporlaması) projesinde motor olarak kullanıldı.
Ülkemizde de Devlet Planlama Teşkilatının bir
projesinde uzaktan teknik hesaplama framework’ü
olarak çalıştırılmakta. Bu vesileyle, bir çok önemli
bankaya MATLAB + Java/.NET Etkileşim eğitimleri
verdim.
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Rüya Selmanoğulları
Class of 2008
Our team leader in my new job told us at a meeting
that they were leaving “Waterfall” behind and
adapting “Agile” methodologies instead in their
project management processes. Having heard
that, I mentioned this recent class I took when I
was at Sabancı University and talked about how it
works and what not. This took the team leader by
quite a surprise and he asked: “Do they really teach
this stuff at school and which school is that?”.
I really believe that our “Agile Project Management
Methodology” course contributed a lot to my
success at where I work.

Ali Kızıl
Class of 2005
B.S. and A.S.; namely Before and After Sabancı
University. You may think that this is somewhat
too assertive but MSc in IT Program has turned
out to be a turning point in my life. I worked on
a framework which integrates MATLAB into Java
and .NET as a Term Project. The outcome of this
project is used as an engine for the EMIR (energy
Management and Intelligent Reporting) project of
Athens Technical University and Ministry of Energy
in Athens. This project is also being used by the DPT
(State Planning Organization of Turkey) as a remote
computation frame- work in one of their projects.
As a result of this work, I delivered training classes
to quite a few banks on the interaction of MATLAB
and Java/.NET.
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Hakan S.Küçük
2008 mezunu
Lisans eğitimimi Bilgisayar Mühendisliği dalında
yapmış ancak bir süre IT sektörü dışında çalışmak
zorunda kalmıştım. Tekrar IT sektörüne dönüş
yapmadan önce lisans eğitimimde aldığım bilgileri
tazelemek, hem de daha ileri bir seviyeye taşımak
amacıyla yüksek lisans yapmaya karar vermiştim. Bu
programı tercih etmemin en önemli nedeni, derslerin
ve içeriklerinin, sektörde en çok ihtiyaç duyulan
güncel konuları içerecek şekilde özenle seçilmiş
olmalarıydı. Ayrıca dersleri veren eğitmenlerin de
uzun yıllar sektörde profesyonel olarak çalışmış
olmaları, programın en önemli artılarından biriydi.
Şu anda Türkiye’nin önde gelen firmalarına kurumsal
çözümler üreten bir yazılım firmasında Sistem Mimari
pozisyonunda çalışmaktayım. Bugün, bu programı
tercih ederek doğru kararı verdiğimi, lisans eğitimimi
IT alanında yapmış olmama rağmen programın bana
çok şey kattığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Burcu Otluoğlu
2005 mezunu
2004 yılında kabul edildiğim Bilişim Teknolojileri Yüksek
Lisans Programı’nın dersleri hakkında daha önceden
bilgi edinmiş olmama rağmen, içeriğini gördükten sonra
ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Çok fazla
beklentilerle başladığım programı istediğim herşeyi
ve hatta daha fazlasını alarak bitirdim. Daha mezun
olmadan Turkcell’de yazılım geliştirme bölümünde
danışman olarak işe başladım. Bilişim sektöründe
deneyimli olmamama rağmen Bilişim Teknolojileri
Yüksek Lisans Programı’nda aldığım dersler sayesinde,
işime çok kolay adapte oldum ve sistemi çok kolay
anladım. Bilişim Teknolojileri Programı’nın bilişim
sektörünün sürekli değişen birçok alanında kariyer
edinmek ve benim gibi IT geçmişi olmayan kişiler için
çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
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Hakan S. Küçük
Class of 2008
I received a BSc degree in the filed of Computer
Science and I decided to improve my professional
background and update my course work I had in
my undergraduate years. The most important
factor in my decision to apply was the program’s
up-to-date curriculum with meticulously selected
and planned courses that the IT industry would
need the most. Another aspect that supported my
decision was the program’s instructors who had
several years of experience in the industry. I am
now working as a System Architect in a software
development company that sells corporate scale
solutions to leading firms in Turkey. Although I had
my undergraduate degree in Computer Science,
I can say that I made the right decision to be a
part of this program which contributed a lot to my
professional development.

Burcu Otluoğlu
2005 mezunu
Although I had previous information regarding
the nature of courses in the program before my
acceptance to SU in 2004, having had exposure
to the courses, I understood that I have made the
best decision for my professional development.
I finished the program, which I had started with great
expectations, by gaining even more than I expected.
I began to work as a consultant for the Software
Develop- ment Department at Turkcell even before
graduation. Despite the lack of my experience in
the IT sector, I easily adapted to the demands of
my position with the help of my coursework and
training I got at school. This program provides its
participants with knowledge in many different
fields in IT and opens up new frontiers especially
for those with non-IT backgrounds, such as myself.
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