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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
İngilizce Program

Bilim ve mühendislik alanındaki teorik ve pratik bilginin 
bir arada kullanıldığı analitik yöntemlerle problem 
çözebilme yeteneğinin kazandırıldığı bir bölümdür. Bu 
alanda, bilgisayar mühendisliği eğitimi alanlar akademik 
kazanımlar elde edebilirler; aynı zamanda endüstrinin 
farklı sektörlerinde ihtiyaç belirleme, 
etkin ve verimli çözüm geliştirebilme kabiliyetine 
sahip olurlar. 

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte 
bilgisayar mühendisleri, savunma sanayi, sağlık, 
finans, otomasyon sistemleri başta olmak üzere 
kamu, özel, teknokentlerdeki start-up firmalarında, 
bilgi işlem departmanlarında istihdam edilmektedirler. 

Tespit edilen bir problemin, fikrin teknolojik becerilerle 
hayata geçirebilen bilgisayar mühendisliği alanı, 
teknolojik alt yapıyı da kullanarak sistem tasarlama ve 
gerçekleştirmeyi amaçlar. Özellikle son yıllarda büyük 
veri, bulut bilişim, yapay zekâ, veri bilimi, nesnelerin 
interneti, tıp bilişimi, siber güvenlik, görüntü işleme, 
gömülü sistemler gibi konularda araştırma ve geliştirme 
yapılmaktadır.  

Yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerin bilgisayar 
mühendisliği bölümlerinden mezun tecrübeli kadromuz 
eğitimin yanı sıra araştırma faaliyetlerine de devam 
etmektedir; Çeşitli 
projelerde yurt dışı ve yurt içi iş birliklerinde yer 
almaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin bilimsel 
etik değerlere sahip olmalarına, teorik kazanımlarının 
proje ve ödevlerle uygulamalı pekiştirmelerine önem 
vermektedir. Kadromuz, öğrencilerin her konuda 
uluslararası rekabete hazır hale gelebilmesi için 
birinci sınıftan itibaren kendi araştırma projelerine 
dahil olmalarını teşvik etmektedirler. Öğretimde 
öğrencilerimizin durumlarıyla bire bir yakından 
ilgilenilmektedir. Staj ve mezuniyet aşamasındaki güncel 
bitirme projeleriyle tecrübe kazanmaları, 
takım çalışmasına yatkınlıkları sağlanmaktadır.  

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İngilizce Program

Elektrik-elektronik mühendisliği, matematik, fen ve 
teknolojiyi birleştiren bir disiplindir. Kontrol sistemleri, 
analog elektronik, çip ve devre tasarımı, dijital sinyal 
işleme, güç üretim, koruma ve dağıtımı, radar sistemleri, 
otonom sistemler, telekomünikasyon gibi alanlarda 
uygulama ve çalışma alanlarına sahiptir.  

Sosyoekonomik öneme sahip ürünlerin tasarımı, 
üretimi ve testinden sorumlu olan elektrik-elektronik 
mühendisleri kontrol sistemleri, gömülü sistemler, 
elektrik tasarımı, kontrol ve enstrümantasyon, elektrik, 
ağ, elektronik, tasarım alanlarında mühendislik 
yapabilmektedirler.
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