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Misyon

Mission

Her gün gazete manşetlerinde geniş yer bulan,
küçük çaplı siber dolandırıcılıklardan büyük çaplı
uluslararası siber saldırılara kadar olan haberler,
siber güvenliğin ciddiyetini giderek arttıran bir sorun
olduğunu gösteriyor. Siber saldırıların yol açtığı maddi
zararların ulaştığı boyutlar ülkemizde ve dünyada
önemli bir uzman açığına işaret ederken, bu durum
benzeri nadir görülen türden kariyer fırsatlarını
da beraberinde getiriyor. Sabancı Üniversitesinin
eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı
kullanılarak tasarlanan Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, bu alanda eksikliği duyulan nitelikli
iş gücünü ülkemize kazandırmak amacıyla, 2018 Güz
döneminde eğitime başladı.

From small-scale cyber fraud cases to massive
international cyber attacks, the news is filled with
cyber security related stories, which shows that
cyber security is now one of the most important
techonological challenges. The magnitude of the
financial loss caused by cyber attacks points to a
severe shortage of experts in Turkey and the world,
signaling significant career opportunities. Non-thesis
Master’s Program in Cyber Security, designed with
Sabancı University's experience in and innovative
approach to education, was launched in Fall 2018 to
close the gap in qualified workforce in Turkey.
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Approach

Siber
tehditlerin
ve
dolayısıyla
güvenlik
gereksinimlerinin çok hızlı bir şekilde farklılaşması
ve çeşitlenmesi nedeniyle, siber güvenlik uzmanları
geniş bir bakış açısı ile sorunların öncesinde ya da
oluşma aşamasında önlem alması gerekmektedir.

As cyber threats and therefore security needs
become more diverse and differentiated at
an alarming rate, cyber security experts have
to maintain a wide perspective, implement
countermeasures preemptively
and respond to
Bu amaçla öğrencilerimiz kuramsal temellerin cyber security issues in their early emerging stage.
verildiği, uygulamalı bir eğitim sürecinden geçecektir. To this end, the program curriculum is designed to
Gerçek sektör problemlerine odaklanılacak ve support an applied education focus while providing
güncel siber güvenlik yazılım araçları kullanılarak the theoretical foundation. Students will focus on
gerçek siber güvenlik verileriyle çalışılacaktır. Veri real-life issues and work with real cyber security
toplama ve değerlendirmeye dayalı siber güvenlik data using the most recent cyber security software
istihbaratı
üzerinde
çalışmalar
yapılacaktır. tools. They will work on cyber security intelligence
Ayrıca, siber güvenliğin ve veri korumanın based on data collection and evaluation. Other
hukuki, sosyal ve etik yönleri de ele alınacaktır. subjects will cover the legal, social and ethical
aspects of cyber security and data protection.

Eğitim Altyapısı

Education Facilities

Sabancı Üniversitesi siber güvenlik alanında dünya
çapında Ar-Ge çalışmaları yürüten akademik
kadrosu ve sektörle çok yakın işbirliği içerisinde ve
bilhassa siber güvenlik uygulayıcısı olarak faaliyet
gösteren eğitmenleri ile tüm bu gereksinimleri
karşılayacak bir altyapı ve eğitim programı sunuyor.

With faculty members, globally known for their
contribution to cyber security research and
development, and instructors from the cyber
security industry, Sabancı University offers unique
teaching facilities and a curriculum that are
designed to target the needs in cyber security.
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Kimler Başvurmalı?

Who Should Apply?

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, siber
güvenlik alanında uzman olmak, alandaki kuramsal
ve uygulamalı bilgi ve yeteneklerini ilerletmek ve bu
konuda başarılı bir kariyere adım atmak isteyen profesyoneller için tasarlandı.

Non-thesis Master’s Program in Cyber Security is
designed for candidates who wish to be an expert
in cyber security, and professionals who aim to take
their careers to the next level with advanced
theoretical and practical knowledge.

Beklenen katılımcı profili;

Expected candidate profile;
• Graduates of engineering, computer sciences,
mathematics and fundamental sciences
departments,
• Professionals with work experience who wish to

•
•

Üniversitelerin mühendislik, bilgisayar bilimleri,
matematik ve temel bilimler gibi sayısal bölüm
mezunları,
Çalıştıkları kurumlarda ilgili konularda mesleki deneyim edinmiş ve siber güvenlik konusunda
derinlemesine bir eğitim almak isteyen tüm profesyonellerden oluşmaktadır.

receive advanced education in cyber security.
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Mezunlara Kazandıracakları

Benefits Upon Graduation

Program Yapısı

Program Structure

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü profilinin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programı
başarıyla tamamlayan adayların aşağıdaki niteliklere
sahip olmaları hedeflenmektedir:

Non-thesis Master’s Program in Cyber Security
aims to train a qualified workforce profile who will
be in high demand in the cyber security industry.
Candidates who successfully complete the program
will:

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı her
biri 14 hafta sürecek 3 dönem – toplam 12 ay (Güz,
Bahar ve Yaz) süren bir programdır. Programın dersleri
Eylül ayında başlar ve bir sonraki senenin Eylül ayında
program tamamlanır.

Non-thesis Master’s Program in Cyber Security is a
12-month program consisting of three semesters
(Fall, Spring and Summer) of 14 weeks each. Courses
begin in September and are completed in September
of the following year.

•

Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi •
ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları,

Acquire theoretical knowledge and technical
training in cyber security,

•

Dersler hafta içi 6 saat ve hafta sonu 6 saat olacak •
şekilde planlanmıştır,

6 hours of courses are scheduled during the week,
and 6 hours on the weekend ,

•

Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber •
saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel
yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik
zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda
derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları, •
Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde
inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk
analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi •
belirleyebilmeleri,

Develop a keen understanding of the basic
approaches of existing and future cyber attacks,
the human and technical vulnerabilities they
exploit, and the methods they use,

•

Dersler Karaköy Minerva Palas’ta yapılmaktadır,

•

Lessons will are held in Karaköy Minerva Palace,

•

Program toplam 10 ders (30 kredi) ve kredisiz olarak •
alınması gereken proje dersinden oluşmaktadır.

The program consists of 10 lectures (30 credits)
and a non-credit project course.

Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet •
ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri
alabilmeleri,
•
Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım
araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini
profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri,

Make professional use of current cyber security
software and associated software libraries,

•

•

•

• Siber güvenlik istihbarat kaynaklarını takip
etmek, değişik kaynaklardaki verileri birleştirip,
analiz ederek olası siber saldırılar için gerekli •
önleyici ya da tahribatı enaza indirecek tedbirleri
belirleyip, uygulamaya alabilmeleri,
•
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Kişisel ve kurumsal verilerin güvenlik ve
mahremiyetinin hukuki, etik ve sosyal boyutlarında
derin bir anlayış ve farkındalık oluşturarak olası
sakıncaların önüne geçebilmek için önleyici
tedbirleri alabilmeleri.

Become able to perform extensive assessments
and risk analyses to identify vulnerabilities and
determine a cyber security strategy,
Be able to take precautions to prevent loss and
damage as a result of cyber attacks,

Understand how to monitor cyber security
intelligence sources, combine information
found in different sources, and analyze them
to identify threats and attacks and implement
countermeasures to mitigate or minimize loss in
case of a cyber attack,

Eğitim programı ve ders içerikleri güncel siber güvenlik
problemleri göz önüne alınarak esnek bir şekilde
tasarlanmış olup, gereksinimlerin değişmesiyle
birlikte güncellenecektir. Kriptografi, ağ güvenliği,
zararlı yazılım analiz ve tespiti, adli bilişim, blokzincir
güvenliği ve uygulamaları, penetrasyon testleri,
mahremiyet korumalı veri yönetimi, siber güvenlik
hukuku, siber güvenlik planlaması ve yönetimi
müfredatı oluşturan temel derslerdir.

The curriculum and syllabi have been designed in a
flexible manner to include the most current cyber
security issues as they arise, and will be updated
as necessary. Core courses include cryptography,
network security, malicious software identification
and analysis, computer forensics, blockchain
security and applications, privacy-preserving data
management, cyber security law, and cyber security
planning and management.

Develop comprehensive understanding of the
legal, ethical and social aspects of personal
and institutional data privacy and implement
precautionary measures to prevent incidents.
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Ders Programı

Curriculum

Güz Dönemi

Fall Semester

SEC 501 Kriptografiye Giriş ve Güvenlik
Protokolleri
Genel kriptografi kavramları, klasik kriptosistemler ve
temel kriptanaliz, simetrik şifreleme, açık anahtar tabanlı kriptosistemler, kriptografik özet fonksiyonları,
veri bütünlüğü ve mesaj doğrulama, sayısal imzalar,
güvenli anahtar değişim ve dağıtımı, kimlik doğrulama mekanizmaları (şifre tabanlı, biyometrik, çok faktörlü), ilgili ataklar ve kimlik doğrulama protokolleri,
güvenlik protokolü tasarımı ve geliştirmesi, güvenlik
protokolü analiz ve doğrulaması, erişim kontrolü ve
otorizasyon. Bazı uygulama katmanı güvenlik protokolleri (e-posta güvenliği ve e-ticaret güvenliği gibi).

SEC 501 Introduction to Cryptography and Security
Protocols
General concepts of cryptography, classical
cryptosystem and basics of cryptanalysis,
symmetric encryption algorithms, public key
cryptography, cryptographic hash functions, data
integrity and message authentication, digital
signatures, secure key exchange and management,
authentication
mechanisms
(password-based,
biometrics, multifactor), related attacks and
authentication protocols, security protocol design
and implementation, security protocol analysis and
verification, access control and authorization. Some
existing application layer security protocols (such as
email security, e-commerce security).

SEC 502 Ağ ve Web Güvenliği
Internet ve TCP/IP protokol yığınına genel bakış (TCP,
UDP, IP ve uygulama katmanı protokolleri dahil), ağ
trafiği/paketi analizi, fiziksel katman güvenliği, ağ
katmanı güvenliği (IPSec), iletim katmanı güvenliği
(SSL/TLS, SSh, HTTPS), DNS güvenliği, telsiz ağ güvenliği, ağ temelli ataklar ve savunma, ateş duvarları,
sızma tespiti ve önlenmesi, ağ güçlendirme teknikleri,
bal küpleri ve bal küpü ağları, web güvenliği temelleri,
WAF (web uygulama ateş duvarı), güvenli web uygulama tasarımı ve geliştirmesi.

SEC 502 Network and Web Security

SEC 503 Zararlı Yazılım Analizi ve Tespiti
Zararlı yazılımlarla ilgili genel kavramlar, zararlı
yazılım tipleri, temel statik ve dinamik zararlı yazılım
analiz yöntemleri, gelişmiş statik analiz, gelişmiş
dinamik analiz, tersine mühendislik, zararlı yazılımlara
karşı alınacak önlemler.

SEC 503 Malware Analysis and Detection
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SEC 504 Adli Bilişim
Temel adli bilişim kavramları, bilişim suçları ve hukuk,
delil toplama, veri kurtarma, adli bilişim yazılım
araçları, bilgisayar ağlarında adli bilişim, telsiz ve
mobil ağlarda adli bilişim.

SEC 504 Computer Forensics
Fundamentals of computer forensics, computer
crimes and law, evidence gathering, data recovery,
computer forensics tools, network forensics, wireless
and mobile network forensics.

SEC 505 Blok Zinciri: Güvenlik ve Uygulamaları
Blok zincirleri için temel kriptografi; dağıtık sistemler;
kripto-para uygulamaları; akıllı sözleşmeler; dağıtık
blok zincir uygulamaları; konsensüs algoritmaları;
blok zinciri madenciliği; blok zincirlerinde güvenlik ve
mahremiyet; blok zincir ekosistemi.

SEC 505 Blockchain: Security and Applications
Cryptographic fundamentals for blockchain,
distributed systems, crypto currencies, smart
contracts, distributed blockchain applications,
consensus algorithms, blockchain mining, security
and privacy in blockchain, blockchain ecosystem.

Overview of the Internet and the TCP/IP protocol stack
(incl. TCP, UDP, IP and application layer protocols),
network packet/traffic analysis, physical layer
security, network layer security (IPSec), transport
layer security (SSL/TLS, SSh, HTTPS), DNS Security,
wireless security, network-based attacks and defense,
firewalls, intrusion detection and prevention, network
hardening, honeypots and honeynets, web security
principles, WAF (web application firewalls), secure
web application design and development.

General concepts of malwares, malware types,
fundamentals of static and dynamic malware analysis,
advanced static analysis, advanced dynamic analysis,
reverse engineering, malware countermeasures.
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Bahar Dönemi

Spring Semester

Yaz Dönemi

Summer Semester

SEC 506 İleri Kriptografi
Matematiksel temeller, eliptik eğri şifreleme sistemleri, homomorfik kriptografi, giz paylaşım protokolleri,
bihaber transfer protokolleri, sıfır-bilgi ispat protokolleri, çok taraflı güvenli işlemler, elektronik seçim
uygulamaları, elektronik para, kuantum-sonrası kriptografi.

SEC 506 Advanced Cryptography
Mathematical
foundations,
elliptic
curve
cryptography, homomorphic encryption, secret
sharing protocols, oblivious transfer, zero-knowledge
proofs, secure multi-party computation, e-voting
applications, e-cash, post-quantum cryptography.

SEC 511 Siber Güvenlik Planlaması ve Yönetimi
Siber güvenlik risk yönetimi; siber güvenlik planlama
ve politikaları; siber güvenlik faaliyetlerinin yönetimi:
tespit, müdahale ve istihbarat; siber güvenlik vaka
müdahale ekibi yönetimi; güvenlik farkındalık ve eğitim yönetimi; siber güvenlik yönetimi standartları ve
en iyi uygulamalar; siber güvenlik düzenlemeleriyle
uyumluluk.

SEC 511 Cyber Security Planning and Management
Cyber security risk management; cyber security
planning and policy; management of cyber security
operations: detection, response and intelligence;
incident response team management; security
awareness and training management; security
management standards and best practices; regulatory
compliance in cyber security.

DA 525 Proje Yönetimi ve İş İletişimi
Dersin amacı Proje Yönetim Enstitütü (PMI) bakış
açısı ile proje yönetimi ve iş hayatında iletişim konusundaki temel kavram ve yaklaşımları katılımcılara
aktarmaktır. Ders tamamlandığında, katılımcıların
proje isterleri konusunda dikkat gerektiren iş bileşenleri ve karşılaşılması olası zorluklara ilişkin hususlarda
bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Buna ek olarak
derste ekip yönetimi ve iş takvimi, riskler ve başarılı
bir proje çıktısı için gerekli kaynaklar gibi proje yönetiminin önemli diğer alanları da işlenecektir. Dersin
ikinci kısmında ekip üyeleri ile etkin iletişim kurma,
farklı kitleler için sunum teknikleri, araştırma ve analiz sonuçları ile birlikte önerilerin üst yönetime aktarılması gibi konular üzerine odaklanacaktır.

DA 525 Project Management and Business
Communication
This course is intended to provide industry insight
into the world of project management and business
communication regarding PMI’s point of view. Upon
completion of this course, students are expected to
have a clear understanding of the tasks and challenges
that are fundamental to project management
requirements. The course will also cover issues on
team management and other aspects of project
management on schedules, risks and resources for a
successful project outcome. The second part of this
course will concentrate on effective communication
with team members, presentation techniques for a
wide range of audiences and communicating results
and recommendations to upper management and
clients.

SEC 507 Sızma Testleri
Modern bilişim sistemlerinin temelleri ve zaafları, saldırı metodları, keşif yöntem ve araçları, tarama yöntem ve araçları, ağ ve web zafiyetleri, sosyal mühendislik, sızma testleri için kullanılan yazılımlar.
SEC 508 Mahremiyet Korumalı Veri Yönetimi
Kişisel ve hassas verilerin mahremiyeti; veri toplama,
saklama, işleme ve yayınlamada ortaya çıkan mahremiyet sakıncaları; anonimleştirme ölçütleri; mahremiyeti arttırıcı yöntemler; vaka çalışmaları.
SEC 509 Güvenli Kodlama ve Yazılım Güvenliği
Güvenli programlama ilkeleri; güvenlik zafiyet ve açıkları: arabellek aşımı, SQL saldırısı, siteler arası betik
çalıştırma, oturum ele geçirme, hassas verinin açığa
çıkması; önlemler, ileri test ve kod analiz teknikleri.
SEC 510 Siber Güvenlik Hukuku
Bilişim suçları; elektronik imza kanunu; fikir ve sanat
eserleri kanunu; elektronik haberleşme kanunu; kişisel
verilerin korunması kanunu; örnek siber suç vakaları; dünyadan siber güvenlik hukuku uygulamaları ve
düzenlemeleri; siber güvenlikte etik.
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SEC 507 Penetration Testing
Fundamentals of modern IT systems and
their vulnerabilities, ethical hacking methods,
reconnaissance methods and tools, scanning methods
and tools, network and web vulnerabilities, social
engineering, penetration testing tools.
SEC 508 Privacy-Preserving Data Management
Privacy of personal and sensitive data; privacy issues
concerning data collection, storage, processing and
publishing; anonymity metrics; privacy-enhancing
techniques; case studies.
SEC 509 Secure Coding and Software Security
Secure coding principles; vulnerabilities and
exploits: buffer overflow, SQL injection, cross-sitescripting, session hijacking, sensitive data exposure;
countermeasures; advanced testing and program
analysis techniques.
SEC 510 Cyber Security Law
Cyber crimes; digital signature law; intellectual
property law; digital communication law; data
protection and privacy law; cybercrime incidences;
laws and regulations for cyber security in the world;
ethical issues in cyber security.

SEC 592 Proje Dersi
Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı 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.

SEC 592 Project Course
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.
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Başvuru Belgeleri

Application Documents
Online başvuru formunun doldurulmuş çıktısı.
Print-out of the completed application form should be added to the physical
application package.

Online Başvuru Formu
1
Online Application Form
Program Başvuru Formu
Program Application Form

CYSEC program başvuru formunun doldurulmuş çıktısı.
Completed CYSEC program application form.

Resmi Transkript
Official Transcript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri birimi tarafından hazırlanmış,
adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge. Kapalı zarf içinde
sunulması gerekir.
Sealed and taken from Student Resources/Affairs of the applicant’s university,
indicating the courses and grades taken.

Niyet Mektubu
4
Statement of Purpose

Adayın CYSEC programına neden katılmak istediğini, programa ve kariyerine ilişkin hedeflerini, motivasyonu ve beklentilerini özetleyen bir yazı.
A summary of the applicant's reason for applying to the program, their program
and career objectives, motives and expectations.

2

3

Özgeçmiş (CV)
Curriculum Vitae (CV)
Fotoğraf
6
Photograph

Güncel özgeçmiş.
An up-to-date Curriculum Vitae.

5

Bir adet vesikalık fotoğraf.
One passport-sized photo.

İki adet Referans
Mektubu
7
Two Letters of
Recommendation

Referans mektupları ya online sisteme yüklenmeli ya da kapalı zarf içerisinde
sunulmalıdır. Aday en az beş yıldır aynı kuruluşta çalışıyorsa iki mektup da bu
kuruluş içerisinden alınabilir. Aksi takdirde mektupların birbirinden farklı okul
veya kuruluşlardan sağlanması gerekir.
These letters should be either submitted online or obtained in a sealed envelope.
The two letters should be from different schools or institutions. They can both be
from the applicant’s employer only if the applicant has been working there for
more than five years.

Lisans Mezuniyet
8 Gereksinimi
Degree Requirements

Başvuru için adayın lisans derecesi sahibi olması gerekir. Halen bir yükseköğrenim
programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç CYSEC başvurusu yaptıkları
dönemin üniversite ilk kayıt dönemi sonuna kadar tamamlamaları beklenir.
Adayın lisans mezuniyet ortalaması komite tarafından değerlendirmelerde
göz önüne alınır, ancak başvuru sürecinde bu ortalamaya yönelik bir alt sınır
bulunmamaktadır.
The applicant should have an undergraduate or graduate diploma. Applicants must
complete their previous degree programs by the admission period at the latest.
Graduation GPA is a factor that is taken into account in the evaluation process;
however, there is no minimum GPA requirement for application.

İngilizce
Yeterlilik
Sınav
9 Sonuç
Belgesi
English Proficiency Exam
Result

TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 78 puan Minimum score 78

PTE

En az 48 puan Minimum score 48

CAE

En az B Minimum B

CPE

En az C Minimum C

YDS
En az 65 puan
E-YDS Minimum score 65
YÖKDİL
ELAE
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İngilizce Yeterlilik Sınavı

English Proficiency Exams

Kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavlarının
birinden alınmış geçerli bir sonuç belgesi sunulması
gerekir. Sabancı Üniversitesinin kendi mezunları,
mezuniyetlerini takip eden iki yıl içerisinde başvuru
yapmaları durumunda bu gereksinimden muaftırlar.
Diğer tüm başvuru şartlarını sağladığı halde
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi bulunmayan
adaylar komite tarafından “şartlı kabul” edilebilir.
Bu adayların kayıt tarihine kadar geçerli bir sınav
sonucu getirmeleri gerekecektir. Kabul edilen
sınavlar, alınması gereken minimum puan ve sınav
geçerlilik süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

The applicant needs to submit a valid English
Proficiency Exam result. Graduates of Sabancı
University are exempt from this requirement if
they apply within two years of their graduation.
Applicants who fulfill all other requirements but
cannot submit a valid English Proficiency Exam
result can be “conditionally admitted” to the CYSEC
program. These applicants need to submit a valid
exam result before the registration. Accepted Exams,
the minimum required scores and exam validity
durations are summarized in the table below:

Sınav / Test

Kabul edilen en düşük puan /
Min. Required Score

Geçerlilik Süresi /
Validity Duration

TOEFL Internet-based test (IBT)

78

2 yıl / years

YDS, e-YDS, YÖKDİL
PTE
CAE
CPE

65
48
B
C

5 yıl / years
2 yıl / years
3 yıl / years
3 yıl / years

ELAE (Sabancı University)

“satisfactory grade”

2 yıl / years

Başvuru esnasında sınav sonuç belgelerinin
fotokopileri kullanılabilir, ancak kayıt sırasında
orijinal sonuç belgesi sunulması gerekir.

Photocopies of test results are acceptable for
application, but original copies should be submitted
during registration.

ELAE Sınavı
Adaylar Sabancı Üniversitesinin kendi İngilizce
sınavı olan ELAE’ye (İngilizce Dil Ölçme Sınavı)
girebilirler. Bu sınav için bir "Deneme Testi” Sabancı
Üniversitesi Diller Okulu web sitesinde görülebilir.

ELAE Exam
Applicants can take Sabancı University’s own English
Language Assessment Exam (ELAE). A "Practice Test"
of this exam is provided in Sabancı University School
of Languages web site.

İngilizce Yeterlilik Sınavları Konusundaki YÖK
Kuralları
İngilizce yeterlilik sınavları konusunda YÖK’ün son
yayınladığı kurallara göre

Updated YÖK Regulations about English Exams
Please check the following updated conditions by YÖK
(Turkish Higher Education Council) about language
exams and exam locations that can be accepted:

a) Kabul edilen sınavlar: TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT
sınavları YÖK tarafından artık kabul edilmediğinden
CYSEC kayıtları için de geçerli sayılmamaktadır.

a) Acceptable Exams: TOEFL-PBT and TOEFL-CBT
exams are not accepted by YÖK any more. Thus,
these exams will not be valid for CYSEC registrations.
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b) Sınav merkezleri: Türkiye içerisinde alınan TOEFL
sınavlarının bir devlet Üniversitesi binasında alınmış
olması gerekmektedir.

b) Exam Centers: TOEFL exams taken in Turkey need to
have been taken in a State University building.

Başvuru Adresi / Application Submission

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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Öğrenim Ücreti ve İndirimler

Tuition Fee and Discounts

Güncel program ücreti web sitemizde duyurulmaktadır. Programda burs olanağı bulunmamakla birlikte, katılımcılar aşağıda tanımlanan indirimlerden
faydalanabilir:

Tuition fee is announced in the program web site.
The program offers no scholarship opportunity;
however, the applicants may qualify for the following
discounts:

İndirimler

Discounts

1. Erken kayıt indirimi: Programa erken kayıt
döneminde başvuran adaylar hak etmiş
olabilecekleri diğer indirimlere ek olarak %5
erken kayıt indiriminden faydalanırlar. Erken
kayıt sırasında 4000 TL ön kayıt ücreti ödenir.
Bu ücret dönem başında ödenecek öğrenim
ücretinden düşülür.

1. Early registration discount: Applicants who apply
to the program during the early application
period are eligible for a 5% discount, in addition
to other discount that may apply. The applicant
needs to pay a deductible fee of 4000 TL for early
registration.

2. Kuruluş indirimi: Bu indirim, adayların bağlı
bulunduğu kuruluştan Sabancı Üniversitesi
Profesyonel Yüksek Lisans programlarına (Enerji
Teknolojileri ve Yönetimi, Veri Analitiği, Bilişim
Teknolojileri, Siber Güvenlik, Profesyonel MBA,
Yöneticiler için MBA, Finans, Marka Pratiği
Programları) son üç yılda (kayıt yılı dahil) kayıt
yaptıran katılımcı sayısına göre belirlenir.
Katılımcının kayıt sırasında çalışmakta olduğu
kuruluş esas alınır. İndirim, kayıt dönemi sona
erdikten ve katılımcı sayıları kesinleştikten
sonra hesaplanarak uygulanır. İndirim oranları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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

Son üç yılda kuruluştan tüm SU
profesyonel tezsiz yüksek lisans
programlarına kayıt yaptıran katılımcı sayısı /
Number of students sent to all
SU professional programs within
the last three years

Katılımcı sayısı (kümülatif) /
Number of participants (cumulative)
1

Bir kuruluştan aynı akademik yıl içerisinde altı
veya üzerinde kayıt olması durumunda kuruluş
indirim oranı %35’e yükselir.
12

2. Company discount: Applicants are offered this
discount based on the cumulative number
of students that have registered to Sabanci
University professional programs (Energy
Technologies and Management, Data Analytics,
Information
Technology,
Cybersecurity,
Professional MBA, Executive MBA, Masters in
Finance, Brand Practice) from their company
within the last three years, including the year of
application. Company discounts are determined
based on the institution the applicant is employed
in at the time of registration. This discount will be
applied to payments after the registration period
is over, once the number of registered students is
finalized. The discount rates are summarized in
the table below:
İndirim oranı /
Discount rate
10%

2

15%

3

20%

4

25%

5+

30%

If 6+ students from the same company enroll in
the same year, the company discount increases
to 35%.
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3. Sabancı Üniversitesi mezun indirimi:
Sabancı Üniversitesi lisans veya yüksek lisans
mezunlarına %20 indirim uygulanır.

3. Sabancı University alumni discount: Alumni of
Sabanci University undergraduate or graduate
programs enjoy 20% discount.

4. Başarı indirimi: Başvuru sürecinde başarılı
bulunan adaylara sağlanan indirimdir. Bu indirim
kurum veya mezun indirimleri ile birleştirilemez;
adayın hak etmiş olabileceği bu indirim oranları
arasında en yükseği uygulanır.

4. Success discount: This discount type is awarded
to applicants that are determined to be successful
during the application process. This discount
cannot be combined with the company or alumni
discounts. The highest of the aforementioned
discount classes will be used for each applicant.

Ödeme Şartları

Payment conditions

Öğrenim ücreti Güz dönemi başında ödenir. Ücret
peşin ödenebileceği gibi Akbank tarafından sunulan
bir taksit planına göre 12 eşit taksite bölünebilir. Bu
taksit planı sadece katılımcıların yapacağı ödemeleri
kapsar; (varsa) katılımcının bağlı bulunduğu kuruluş
tarafından yapılacak ödemeler için geçerli değildir.

The tuition fee needs to be paid at the beginning
of the Fall semester. It may be paid in full, or in 12
installments based on a installment plan supported
by Akbank. This installment plan only covers the
payments by the applicants themselves; it does not
cover the portion of tuition fee payment (if any) by
the applicant’s employer company.
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