Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında, bilgi teknolojileri alanında
nitelikli personel yetiştirilmesi amaçlı olarak tezsiz yüksek lisans programı başlatmıştır. Programın tüm
dersleri Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bilgi Teknolojileri alaninda
kariyer yapmak isteyen herkese açık olan program, akşam eğitimi olarak planlanmıştır. Dersler 19:0022:00 arasında, YTÜ Davutpaşa Kampüsünde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde verilmektedir.
Program iki dönemden oluşmaktadır. Toplamda 10 ders, 1 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi
ve 1 Dönem Projesi alınarak mezun olunabilmektedir. Kariyerini Bilgi Teknolojileri alanında devam
ettirmek isteyen sizleri 2019-2020 Akademik yılında aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Bilgi Teknolojileri Program Koordinatörlüğü

Program Bilgileri

Başvuru Tarihleri
Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için tüm başvurular YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
üzerinden yapılmaktadır.
Başvuru Tarihi: 01-12 Temmuz 2019
Ayrıntılı bilgi için:
Başvuru Web Adresi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr

Program İsmi: Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dil: Türkçe / Tezsiz
ePosta: bbm-blm@yildiz.edu.tr
Web: http://bm.yildiz.edu.tr
Tel: 0212-383-5730
Programın Tanımı:
Bilgisayar Teknolojileri Yüksek Lisans programının (2. Öğretim – Türkçe – Tezsiz) amacı;
bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak,
öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale
getirmek, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri
endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Programın Kazanımları:
- Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinmek
- Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilmek
- Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların
kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
- Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilmek
- Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla
bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilmek
- Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir
yabancı dilde iletişim kurabilmek
- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek
- Bilişim Teknolojileri odaklı proje tanımlama ve geliştirmek
- Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilmek
- Proje sürecinde uygun araç ve teknolojileri belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini
kullanabilmek
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgi Teknolojileri alanında (2. Öğretim –
Türkçe – Tezsiz) yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Başvuru Koşulları
- İlgili bir alandan lisans derecesi
- ALES sınav sonuç belgesine sahip olmak (ALES sınavı için alt bir sınır yoktur.)
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2- Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Tarihleri 1-12 Temmuz 2019
arasındadır. Başvurunuzu http://www.fbe.yildiz.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

Başvuru Web Adresi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr
Programın Web Adresi: http://bm.yildiz.edu.tr
E-Posta: bbm-blm@yildiz.edu.tr
Telefon: 0 212 383 57 30

