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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction(Başarı düzeyi) 3

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 28, 2021 8:29:25 AMWednesday, April 28, 2021 8:29:25 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 28, 2021 8:56:31 AMWednesday, April 28, 2021 8:56:31 AM
Time Spent:Time Spent:   00:27:0600:27:06
IP Address:IP Address:   212.108.144.167212.108.144.167
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what career and professional accomplishments should a computer
engineering graduate have achieved after working 3-5 years in the workplace? What skills and competencies should
she/he possess? [Lütfen siz yeni bir PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir bilgisayar mühendisliği
mezunu, hangi mesleki ve profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Bir DAÜ mezunu sektörüne ait başarıları kazanmış, lider ve örnek bir iş insanı olabilmeli.

Q7

What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired computer engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

İleri seviye taleplerimizi karşılayabilmesi, yöneticilik vasıflarının gelişmiş olması.

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a computer engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Temel seviye taleplerimizi karşılayabilmesi, meraklı ve sabırlı olması.

Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi dolduran kişi halkındaki bilgi]

Name Surname [Adı Soyadı]: Gökhan Hançer

Company [Kurum]: Ata Bilişim

Address [Adres]: Muhtar Yusuf Galeria No:122

City/Town [Kent/Kasaba]: Lefkoşa

Country [Ülke]: KKTC

E-mail [E-posta]: info@atabilisim.pro

Phone Number [Tel No]: 05338823030

Page 3: Information about the organization - Kurum Bilgileri
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Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki sorumluluğunuz nedir?]

Direktör

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Bilişim Teknolojileri

Q12

Where is the main office of your organization located? (city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-ülke)]

Lefkoşa - KKTC

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Private [Özel]

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

1-100

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

1

Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Yes [Evet]

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web sayfası.]

www.atabilisim.pro
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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction(Başarı düzeyi) 3

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

#2#2
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 28, 2021 2:54:14 PMWednesday, April 28, 2021 2:54:14 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 28, 2021 3:05:26 PMWednesday, April 28, 2021 3:05:26 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:1100:11:11
IP Address:IP Address:   95.0.173.295.0.173.2

Page 2: Program Educational Objectives / Program Eğitim Hedefleri



CMPE Program Educational Objectives Industrial Advisory Board Survey English Turkish - Spring

2021

5 / 15

Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what career and professional accomplishments should a computer
engineering graduate have achieved after working 3-5 years in the workplace? What skills and competencies should
she/he possess? [Lütfen siz yeni bir PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir bilgisayar mühendisliği
mezunu, hangi mesleki ve profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Bir ekip içerisinde çalışabilecek, ekip bütünlüğünü sağlayabilecek seviyede olmalıdır. Ekibin verimini artırmak için önerilerde 
bulunabilmeli, ekibin ve şirketin işinin aksamaması için olabilecek en yüksek seviyede verimli çalışmalıdır.

Q7

What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired computer engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Her şirketin farklı iş yapma stilleri bulunmaktadır. Şirkete adapte olmayı, maaştan ön planda tutan bir bakış açısına sahip olması bizim 
için önemlidir. 
Okulda ve işe alınmadan önceki hayatında mümkün olduğunca proje yapmış ve bu projelerin gerçek hayat ile ilişkili projeler olması 
gerektiğini düşünüyorum.
Öğrenmeyi öğrenmiş olması ve her şeyi hazır beklememesi gerektiğini düşünüyorum.

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a computer engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Öğrenmeye açık, üniversitede gösterdiği başarı ya da başarısızlığı, egosunu bir kenara bırakıp söylenilenleri dinlemelidir. Genel olarak 
yeni mezunlarda gözlemlediğimiz, bilgisayar mühendisliği mezunu olmalarının getirdiği özgüven ile kendilerinden başka kimsenin 
söylediklerinin doğru olabileceğini görmemeleri veya buna inanmamalıdır. Bölümde bu özgüveni dengelemek için, akademi ile iş 
hayatının birbirinden farklı olduğunu; okulda öğretilenlerin iyice ÖĞRENİLİP , iş hayatında KULLANILMASI gerektiğini ya da 
KULLANILABİLECEĞİNİ bilmelerini sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Okul ile iş hayatı birbirinden farklı iki sahadır. Bunun 
bilincinde mühendisler yetiştirilmeli ve mühendis, öğrenmeye teşvik edilmelidir diye düşünüyorum.

Page 3: Information about the organization - Kurum Bilgileri
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Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi dolduran kişi halkındaki bilgi]

Name Surname [Adı Soyadı]: ÖZGÜ TAÇYILDIZ

Company [Kurum]: ANALİZ SYSTEMS (ÖZGÜ) LTD.

Address [Adres]: 103 SALAMİS YOLU, YENİŞEHİR, GAZİMAĞUSA, KKTC

E-mail [E-posta]: ozgu_tacyildiz@hotmail.com

Phone Number [Tel No]: 05338320708

Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki sorumluluğunuz nedir?]

DİREKTÖR, YAZILIM ŞUBESİ MÜDÜR YARDIMCISI

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

VERİTABANI YAZILIMLARI , BİLGİSAYAR SATIŞI VE SERVİSİ

Q12

Where is the main office of your organization located? (city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-ülke)]

GAZİMAĞUSA

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Private [Özel]

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

1-100

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

2
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Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Yes [Evet]

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web sayfası.]

http://analiz-systems.eu/
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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction(Başarı düzeyi) 4

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

#3#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 28, 2021 4:27:20 PMWednesday, April 28, 2021 4:27:20 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 28, 2021 4:36:49 PMWednesday, April 28, 2021 4:36:49 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:2800:09:28
IP Address:IP Address:   37.235.79.2037.235.79.20

Page 2: Program Educational Objectives / Program Eğitim Hedefleri
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what career and professional accomplishments should a computer
engineering graduate have achieved after working 3-5 years in the workplace? What skills and competencies should
she/he possess? [Lütfen siz yeni bir PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir bilgisayar mühendisliği
mezunu, hangi mesleki ve profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Ekip Olarak Çalışabilme becerisi, 
açık iletişim kurabilme, 
Proje Yönetimi konusunda belli bir tecrübeye sahip olması. 
Bankanın kullanmış olduğu teknolojilerde yutkinlik veya hızlı öğrenme becerisi.

Q7

What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired computer engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Ekip Olarak Çalışabilme becerisi, açık iletişim kurabilme, bankanın kullanmış olduğu teknolojilerde tecrübe, yetkinlik veya yakın 
teknolojiler tecrübe, yetkinlik ve hızlı adaptasyon öğrenme becerisi.

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a computer engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Ekip Olarak Çalışabilme becerisi, açık iletişim kurabilme, bankanın kullanmış olduğu teknolojilerde bilgi sahibi olması, veya yakın 
teknolojiler bilgi sahibi olması, ve hızlı adaptasyon öğrenme becerisi.

Page 3: Information about the organization - Kurum Bilgileri
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Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi dolduran kişi halkındaki bilgi]

Name Surname [Adı Soyadı]: Bora Tüccaroğlu

Company [Kurum]: CreditWest Bank Ltd.

Address [Adres]: Şehit Mustafa A. Ruso Cad., No.159,

City/Town [Kent/Kasaba]: Lefkoşa Mersin 10

Country [Ülke]: TURKEY

E-mail [E-posta]: bora.tuccaroglu@creditwestbank.com

Phone Number [Tel No]: 5338601410

Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki sorumluluğunuz nedir?]

Bilgi Sistemleri Müdürü

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Bankacılık/Finans

Q12

Where is the main office of your organization located? (city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-ülke)]

Lefkoşa

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Private [Özel]

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

101-500

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

4
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Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Yes [Evet]

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web sayfası.]

www.creditwestbank.com



CMPE Program Educational Objectives Industrial Advisory Board Survey English Turkish - Spring

2021

12 / 15

Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction(Başarı düzeyi) 3

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

#4#4
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, April 29, 2021 3:14:30 PMThursday, April 29, 2021 3:14:30 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, April 29, 2021 3:44:45 PMThursday, April 29, 2021 3:44:45 PM
Time Spent:Time Spent:   00:30:1500:30:15
IP Address:IP Address:   37.235.79.2037.235.79.20
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what
career and professional accomplishments should a
computer engineering graduate have achieved after
working 3-5 years in the workplace? What skills and
competencies should she/he possess? [Lütfen siz yeni bir
PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir
bilgisayar mühendisliği mezunu, hangi mesleki ve
profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve
yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Respondent skipped this question

Q7

What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired computer engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Takım çalışmasına yatkın, Analitik düşünce yapısına ve problem çözme becerisine sahip,Teknik spesifikasyonlar doğrultusunda bir 
sisteme ait yazılım modüllerinin tümünü veya bir bölümünü geliştirmek, Yeni ve mevcut projeler için ar-ge çalışmaları yapmak, Farklı 
sistem ve platforlarm ile çalışabilmek, Net Platformda uygulama geliştirmek, Oracle / MSSQL veritabanı mimarileri konularında bilgili,

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a computer engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir bilgisayar mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Takım çalışmasına yatkın ve takıma hızlı adapte olabilmek, İyi derecede İngilizce bilen, 
Analitik düşünce yapısına ve problem çözme becerisine sahip, güncel teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak ve araştırarak hızlı 
öğrenebilmek.

Page 3: Information about the organization - Kurum Bilgileri
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Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi dolduran kişi halkındaki bilgi]

Name Surname [Adı Soyadı]: Ayşen Tunca Ruso

Company [Kurum]: Creditwestbank

Address [Adres]: Lefkoşa

E-mail [E-posta]: aysentunca@gmail.com

Phone Number [Tel No]: 5338606292

Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki sorumluluğunuz nedir?]

Temel Bankacılık Yazılım Yönetmeni

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Bankacılık

Q12

Where is the main office of your organization located? (city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-ülke)]

Lefkoşa

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Private [Özel]

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

101-500

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

4
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Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Yes [Evet]

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web
sayfası.]

Respondent skipped this question


