Uygulamali
Matematik Enstitusu
Bilimsel Hesaplama

Disiplinlerarasi Egitim:

Uygulamadan gelen karm ajik ve biiyiik 9apta problemlerin gerfege yakin matematiksel modelini olu§turmak ve
bu model i?in ger 9ege uygun/ekonom ik algoritmalar
geli§tirip bunlari fozm ek olan Bilimsel Hesaplama, programi son yirmi yilda geli§mi§ yeni disiplinlerarasi bir
bilim dalidir.

•

Tipik olarak, matematik ve bilgisayar bilimleri
konularinda egitim almi§ kijiler ile alan uzmanlari olan
muhendislerin birlikte falijm asim gerektiren Bilimsel
Hesaplama, bugun hemen hemen btttiin alanlardaki bi
limsel ara§tirmalarin vazge^ilmez bir par^asi durumundadir.

http://iam.m etu.edu.tr

Ogrenci Profili: %50 Matematik, %20 Ekonomi, %20
Miihendislik, %10 istatistik.

Matematik her yerde!
ODTU Uygulamali M atematik Enstitusu (UME) matematik

•

Ogrenci Sayisi: 210 (%10 Uluslararasi ogrenci)

•

Ders veren Ogretim iiyelerinin % 25’i matematik di§i

alanmdaki ilk ve tek disiplinlerarasi lisansiistu egitimi veren
ve ara^trrma yapan bir enstitiidur. U M E ‘nin tem el amaci

disiplinlerden
•

ERASMUS: 12 Universite ile i§birligi ile ogrenci degijim i

•

SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)

•

O DTU ’niin ara^tirma potansiyeli ve ulkem izin ihtiya 9larim
goz ongne alarak m atematik bazli ara^tirma, uygulama

Ogrenci Toplulugu

alanlan belirlemek, yeni uygulanabilir m atem atik konulannda

M ezun sayisi: 37 Doktora, 119 Tez Yiiksek Lisans, 106

araijtirmacilari bilgilendirmek ve bu amaca yonelik yaym lar

Tezsiz Yuksek Lisans

yapmaktir.

2 0 0 4 - 2 0 1 3 Yillari A r a s in d a Y a p ila n Enstitu Y a y in la rim n K o n u la ra G o re
D a gilim i

■ Matematik

Bilgisayar

■ Digei

■ Miihendislik

■ Yoneylem

Giincel arajtirm a konulari:

Disiplinlerarasi ara§tirma:

E nstitu

Yeni
eniyileme
(optimizasyon)
yontemlerinin
geli§tirilmesi, yoneylem, veri madenciligi alanlarinda
uygulamasi, kismi tiirevli diferansiyel denklemlerin eniyilemeli kontrolu, uyarlamali (adaptif) kesintili sonlu
elem anlar aki§kanlar mekanigi problemlerin uygulanmasi, sinir deger ve sonlu elemanlar yontemleriyle
aki$kanlar mekanigi problemleri foziimii, ters problem
lerin tipta ve elektromagnetzimde uygulanmasi, model
indirgeme yontemleriyle biiyiik fapta problemlerin
goziimudur.

•

Yayin sayisi: 260 (195 Dergi Makalesi, 65 Konferans

yurtdi$inda b irfo k iiniversiteyle birlikte 90k sayida kon

Makalesi)

ferans

f o k disiplinli Projeler: Tiirkiye M orbidite Tablolari

O D TU T eknokent, Hazine M uste§arligiyla kriptografi ve

•

Projesi, Hazine Muste^arligi, Sigorta Bilgi Merkezi
•

Tez ve E§ dani§manlar: Enstitu ve ODTU, diger iiniversiteler ve yurt di§i baglantili ogretim ilyeleri

finans

kurulujundan

itibaren

sanayi

ve 9ali§tay diizenlem i§tir.

m atem atik

alanlarinda

T U B IT A K , A selsan,

bir 9ok

Tez dam§manlarinm dagilimi: %40 Enstitu, %30 ma-

sektor

projeleri

yuriitulinujtur. Bilim sel hesaplam a ve kriptografi program lari 9er 9evesinde

N SF, DAAD, BM BF ve V olksw agen

Vakfi gibi kurum larin destegi ile 9e§itli
•

kurulujlariyla,

uluslaraarasi bi

limsel projeler ger 9ekle§tirilmi§tir.

tematik, %30 i§letme, ekonomi, istatistik, miihendislik.
U M E, kendi ogretim Uyeleri di^inda ekonom i, i§letme, istat
Bilimsel Hesaplama mezunlari iiniversitelerde, yazilirn
firmalarmda ve sanayi kurulujlarinm arajtirm a laboratuvarlarinda 9ali§maktadirlar.

istik,

m iihendislik, yoneylem gibi

geni§ bir baglantili

ogretim iiyesi kadrosuna sahiptir. Bu gelijm eler U M E ’nin
uygulam ali m atem atik alanm da iilkem izde disiplinlerarasi
bir m iikem m eliyet m erkezi haline gelm esini saglami$tir.

Kriptografi

Aktiierya Bilimleri

Finansal Matematik

Kriptoloji haberlejm ede veri gtivenligini saglayan kripto
cihazlarim, bu cihazlarda kullamlan algoritmalarm tasarimmi
ve bu algoritmalarm gtivenilirligini ara§tiran, matematik bazli
elektrik ve elektronik miihendisligi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar miihendisligi, istatistik ve fizik boliimlerini ilgilendiren
disiplinler arasi bir alandir. Kriptoloji alam nda kullamlan
algoritmalarm en onemli ozelligi, gelijmi^ matematiksel yontemlerin uygulanarak elde edilmeleridir. Bunun yam nda algoritmalarin tasarimi, testi ve giivenilir tirtinlerin gelijtirilm esi
igin disiplinler arasi 9ali§malar gerekmektedir. Bilgi gtivenligi
ve kriptoloji alamnda kullamlan matematiksel bilgiyi
ara§tirmak ve saglamak, bu fah^m alari yiiksek lisans ve
doktora tezleri ile desteklemek, uluslararasi ara§tirma
merkezleri ile i§birligi geli§tirmek, sanayi/kamu kurumlart
i§birligi ile proje ve iirtin gerfeklejtirm ek kriptografi programimn amaflaridir.

Akttierya Bilimleri risk yonetimi i9in foziim ler tasarlarken,
risk ve belirsizligin finansal etkilerinin modellenmesinde
matematiksel ve istatistiksel yontem ler kullanan bir disiplindir. Aktiier riskin finansal sonuiflarmi analiz eden profesyoneldir. Aktiierler; olasilik, matematik, istatistik, finans,
ekonomi, finansal ekonomi ve bilgisayar programlama yontemlerini kullanarak gelecekteki olaylarin belirsizligini
inceler. Aktiierya Bilimleri gtiflti kariyer olanaklarma sahip
yeni geli§mekte olan bir bilim dalidir ve Amerikada en iyi
be§ potansiyel i§ alam arasinda gosterilmektedir. Ttirkiyede
aktiieryal analiz ifin bilimsel tecriibeye talep olduk^a
fazladtr. Buna dayanarak, uygulamali M atematik Enstitiisii
tarafindan sunulan ve Tiirkiye’de sayili Yiiksek Lisans program lanndan birisi olan Aktiierya Bilimleri ve sinavlarina
yonelik, ulusal ve uluslararasi niteliklere sahip bir egitim
vermektedir.

Finansal Matematik; i§letme, iktisat, endiistri miihendisligi,
matematik ve istatistik gibi bilim dallarmi bir araya getiren,
fiyatlama, piyasa hareketleri ve faiz oranlari gibi finansin
temel degi§kenleri i9in modeller iireten disiplinlerarasi bir
9ah§ma alamdir. Ulkemizde, ozellikle Istanbul’un finans
merkezi olmasiyla birlikte, son yillarda finans sektorii ejsiz
bir biiyume gostermi§tir. Bu sebeple, finansin matematiksel
tem ellerinin onemi olduk^a artmi§ ve ileriki donemlerde
piyasaya yeni karm ajik finansal iiriinlerin eklenmesi beklentisi dogmu§tur. Bu gelijm eler finansal matematik alamnda
egitim almi§ uzman ki§ilere olan talebi arttirmaktadir. Uygulamali M atematik Enstitiisii Tiirk finans sektoriindeki bu
akimin ihtiya 9larina kar§ihk olarak, finansal iirtin fiyatlamasi
gibi bir9ok finansal model ve matematiksel teknikleri ogrenciler ile tam jtiran disiplinler arasi bir program geli§tirmi§tir.
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K riptografi progrann am aflari ferfevesinde yurtifi ve yurtdi§i
sanayi/kamu kurumlarina fejitli egitimler verm ijtir. A ynca
elde edinilen bilgi birikiminin paylajim ini saglamak am afli
uluslararasi ve ulusal konferanslar dtizenlemi§tir. Birijok kurum igin projeler uretilmi§tir. Bu projeler sayesinde milli algoritmalar iiretilmekte ve askeri ve sivil alanlarda artan kripto
grafi ihtiyaflarm a cevap verilmektedir, ayrica enstitii ogrencileri teorik bilgilerini uygulamaya dokmekte ve lisanstistti
ara?tirmalarini daha etkin yapabilmektedir. Bu yonleriyle
kriptografi progrann bagimsiz arajtirm a yapabilen ve kendi
alamnda kazandigi uzmanligi sivil ve askeri kurulu§larin
faydalanmasina sunan bagimsiz bir referans kurulu§tur.
Kriptoloji
Laboratuvari'nda
E-devlet
uygulamalarinda
kullamlan kriptografik algoritma ve modiillerin tasarimmi,
testlerini ve fejitli platformlarda uygulamalarmi yapa
bilmektedir.
M ezunlar Silahli Kuvvetler, TUBlTA K-BtLG EM , ULAKBtM , OSYM, Aselsan, Havelsan, MIT, ve yazilim firmalarmda faiijm aktadirlar.

Sigorta endiistrisi aktiierler olmadan ijlevlerini yerine
getiremez. Ozel §irketler stratejik kararlar almada
aktiierlerin risk degerleme raporlarm a ihtiya? duymaktadir.
Buna ek olarak aktiierler ozel programlarin yiiriitiilmesi,
yasalara uygunlugun denetlenmesi gibi alanlarda devlet
adma da <;ah§maktadir. Aktiierler; iiniversite, banka, yatinm
firmalari,
muhasebe
§irketleri,
ijfi
sendikalari,
derecelendirme kurulujlarinda 5ali§makta ve dam§man
olarak da gorevlendirilmektedirler.

Finansal M atematik programi, Orta Dogu Teknik Universitesi’nin, Matematik, ijletm e, Ekonomi, istatistik ve Endiistri
Miihendisligi boliimlerini akademik anlamda kayna§tiran bir
programdir. Yiiksek lisans ve doktora dtizeyinde egitim veren
Program, uluslararasi kurulu? ve iiniversitelerle i§birligi
i9inde bulunmaktadir. Programin amaci, ogrencileri finansal
matematigin mevcut modellerini anlama ve uygulam a i9in
gerekli bilgi ve beeeri ile donatm amn yamsira yeni ve yaratici
teknikler gelijtirm e yolunda yeteneklerini ilerletmektir.

Heniiz 90k yeni kurulmu§ bir boltim olmasina ragmen,
ODTU Aktiierya Bilimleri Boltimti mezunlari sigorta
jirketleri tarafindan ciddi oranda talep gormektedirler. Daha
heniiz mezun olmadan ogrencilerimizin % 60’ina sigorta
sektoriinden i§ teklifi gelmektedir. O D TU ’de Aktiierya
Bilimleri fah§m a alanlari; katastrofik sigorta, tanm
sigortalari, emeklilik fonlan, risk modellemedir. AvivaSa,
Groupama, Tiirkiye Sigorta Birligi, ERGO, Ula^tirma
Bakanligi, Sosyal Giivenlik Kurumu, Hazine Miiste§arligi
ogrenci ve m ezunlarinnzla 9ah§maktadir.

M ezun olan ogrencilerimiz, finansal piyasa analizi konusunda
9ah§abilir, risk modellemesi ve yonetimi, faiz oram m odel
led, fiyatlama ve portfoy optimizasyonu konularinda akade
mik ara^tirmalar ve uygulamalar yapabilirler. Bankacilik,
sigortacihk, T.C. M erkez Bankasi, SPK, Borsa istanbul gibi
kurulu^lar ve uluslararasi finans kurulu§lan, iiniversitelerde i§
olanaklarma sahip olan mezunlarimiz, hem uygulam a hem de
teori alanlarm da ba§arih olmaktadirlar.

