G.T.Ü.BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Bilişim sistemleri, bankacılık, eğitim, sağlık, şirket yönetimi, e-ticaret, telekomünikasyon,
ulaşım, tekstil, otomotiv, üretim tesisleri gibi hemen hemen tüm kamu ve özel sektör
kurumlarında yaygın olarak günümüzde kullanılmaktadır. Bilişim sistemleri alanındaki hızlı
gelişmeler ve sektörde bilişim kökenli olmayan çalışanların çokluğu, lisans eğitimi sonrasında
bilişim alanında çalışmakta olan personelin bu alanda ilave uzanmalık eğitim-öğretim’e
ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmaktadır. Formal bir eğitim almamış olmayan personelin
sektörde istihdam edilmesi gerek kalite problemleri, gerekse personel tatminsizliği nedeniyle
sektörün etkin personel ihtiyacı duymasına yol açmaktadır.
Bu çerçevede, Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, bilişim alanında
çalışan tüm lisans mezunlarının ileri teknolojik bilgi birikimini artırmak, onlara akademik
araştırma disiplini kazandırmak ve endüstrinin bu alanda aradığı yetkinliği edindirmektir.
Program, halihazırda sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda kurgulanan bir müfredata sahip olup
zaman içinde isteğe bağlı yeni alanlarda gelişen teknolojiler ve gereksinimler doğrultusunda
güncelleştirilecektir.
Bu amaçlar programın hedef kitlesi;
 Alanında uzmanlaşmak isteyen Bilgisayar- bilişim sist. Mühendisleri,
 Bilişim alanına yönelmek isteyen farklı mühendislik dalı mezunları,
 Halen bilişim alanında çalışan ve bu alandaki uzmanlığını derinleştirmek isteyen
personel,
Başlatılan Tezsiz Yüksek lisans programı ile, Yukarıda belirtilen personelden kendini
geliştirmek isteyen fakat mesai saatleri içinde imkan bulmayanlar için önemli bir fırsat
oluşturulması amaçlanmıştır.
Yüksek Lisans Programına kimler başvurabilir.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından denkliği bulunan yurtiçi ve yurtdışından Fen veya
mühendislik lisans programından mezun olan ve aşağıdaki şartları sağlayanlar programa
başvurabilir.
a) ALES istenmiyor
b) Yabancı dil yeterliliğini aşağıdakilerden biri ile belgelendirenler.
i) YDS den en az 50 almış olunması.
ii) TOEFL/IELTS gibi geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda YDS
eşdeğer puanı alınmış olması.
iii) veya G.T.Ü. tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 60 alınmış olması
iv) 100% İngilizce eğitim-öğretim yapan yurt içi ya da yurt dışı bir üniversiteden
mezun olanlar.
Programın ücreti ders kredisi başına 300 Tl. olup, alınan ders sayısına göre iki dönem
şeklinde kayıtlar ile birlikte ödenir. Aynı kurumdan 10 kişi ve üzerinde olan katılımlarda %10
grup indirimi uygulanır.(Dersler 3 saat olarak göz önüne alınacaktır.)
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