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PROGRAM HAKKINDA
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerini tasarlayıp 
geliştiren ve bunları etkili şekilde işletmeyi sağlayan bir 
mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği içerisinde 
yazılım, ağ teknolojileri, sistem mühendisliği gibi çeşitli 
dalları barındırır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans 
programlarından mezun olan öğrenciler veritabanı yönetici-
si, yazılım geliştirici, ağ tasarımcısı, sistem analisti, bilgisa-
yar güvenliği yöneticisi gibi konumlarda çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir.

Bölümümüz 2018-2019 Güz döneminde Kuzey kampüste 
eğitime başlamıştır. Öğretim dili %100 Türkçedir.  Bunun 
yanında dileyen öğrenciler 1 yıl süreli İngilizce hazırlık 
programına katılabilmektedir. Güncel olarak yaklaşık 400 
öğrencimiz mevcuttur. Akademik kadromuz öğrencilere 
Bilgisayar Mühendisliği kavramları ve teorileri hakkında 
derinlemesine bir eğitim fırsatı sunar. 

Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarımında en yeni 
uygulamaları ve profesyonellik, profesyonel mesleki etik, 
aktif katılım duygusu ile öğrencileri donatır. Ayrıca mezun 
öğrencilerimize kariyer ilerlemesi için gerekli olan etkili 
iletişim becerilerini kazandırmayı ilke edinmiştir.

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu Bilgisayar Mühendisliği alanında 
bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen değerleri medeniyetlerin 
ilerlemesi için kullanmak, ve yenilikçi ve araştırma eksenli bir 
eğitim vererek kendine güvenen, girişimci, eleştirel analiz 
yapabilen, teknik ve etik bilgilerle donatılmış, bilgisayar 
yazılım, donanım ve bilgi sistemleri tasarlayabilen, geliştire-
bilen ve sürdürebilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Nitelikli bilgi ve insan gücü üreterek bilgisayar mühendisliği 
alanına uluslararası ölçekte yön verebilen, girişimci ve 
yenilikçi bir bölüm olmaktır. 

Değerlerimiz

Bilimsel, akademik, ve insani değerlere bağlı kalmak.

Bölümümüz bünyesinde 4 doktor öğretim 
üyesi, 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 
Bölümümüzde Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar 
Donanımı ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 3 
ana bilim dalı bulunmaktadır.

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ammar DAŞKIN 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül OKTAY
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÜSTEBAY
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURGUT AKGÜN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Umur KURİŞ
Arş. Gör. Meliha Gizem ÇELİK

AKADEMİK KADROMUZLİSANS PROGRAMI
BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ



• Genç ve dinamik akademik kadromuz
• Araştırmayı temel alan yeni nesil devlet üniversitesi
• Yerleşkeye olan ulaşım kolaylığı
• Öğrenciler ile akademisyenlerin yüksek iletişimi
• Sosyal ve kültürel faaliyetler
• Öğrenci merkezli eğitim
• Türkiye’nin en büyük kütüphanesinin sunduğu olanaklar
• Burs imkanları
• Uluslararası öğrenci değişim programları
• İstanbul’un sunduğu staj/iş olanakları

Yukarıda yazdığımız birçok olanak okulumuzun ve bölümü-
müzün seçilme sebeplerinden bazılarıdır. Lisans programı-
mız, öğrencilere mesleklerinde liderlik yapmasına olanak 
tanıyan, mühendislik pratiği, araştırma veya akademi 
alanlarında yenilik ve üstünlük için gerekli olan temel ilkeleri, 
becerileri ve araçları sağlayarak üstün bir eğitim programı 
sunmaktadır.

Eğitim

• Eğitim dili %100 Türkçedir.
• Bölümümüzde 4 senelik müfredatımız kapsamında, 
Nesneye Yönelik Programlama, Veri Yapıları ve Algoritma-
lar, İşletim Sistemleri, Algoritma Analizi ve Tasarımı, Bilgisa-
yar Ağları, Veritabanı Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, 
Nümerik Analiz gibi zorunlu derslerimiz bulunmaktadır. 
• Zorunlu derslere ek olarak seçmeli ders havuzumuzda 
Yapay Zeka, Bilgisayarlı Görme, Biyomedikal Sistemler, 
Bilgi Güvenliği, E-Ticaret, Robotik, Gömülü Sistemler gibi 
zengin ders içeriklerimiz mevcuttur.
• Bölümümüz ilk mezunlarını 2021-2022 eğitim döneminde 
verecektir.

Laboratuvarlar

• 30 adet bilgisayara sahip Yazılım ve İnovasyon Laboratu-
varı bölümümüz bünyesinde kurulmaktadır. 2021-2022 
Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete geçecektir. 
• Öğrencilerimiz fakültemiz bünyesindeki 2 adet bilgisayar 
laboratuvarını, 1 adet fizik laboratuvarını ve Elektrik Elektro-
nik Mühendisliğine ait laboratuvarları kullanabilmektedir.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ? KARİYER İMKANLARI

NEREDEYİZ? 

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerini tasarlayıp 
geliştiren ve bunları etkili şekilde işletmeyi sağlayan bir 
mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği içerisinde 
yazılım, ağ teknolojileri, sistem mühendisliği gibi çeşitli 
dalları barındırır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans 
programlarından mezun olan öğrenciler veritabanı yönetici-
si, yazılım geliştirici, ağ tasarımcısı, sistem analisti, bilgisa-
yar güvenliği yöneticisi gibi konumlarda çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

FAALİYETLERİMİZ & BAŞARILARIMIZ

Bölümümüzün güncel olarak 4 ülke ile anlaşmaları mevcut-
tur. Yeni anlaşmalar için çalışmalar hızla devam etmektedir. 

• Bölümümüzün öğrenci kulübü olan MedeniyeTekno, her 
yıl Medeniyet Teknoloji günleri etkinliği düzenlenmektedir. 
Farklı sektörlerden yetkin insanların öğrencilerle buluşturul-
maktadır.

• Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark'a 
ziyaret düzenlendi.
 
• Söyleşi, seminer ve yarışmalar düzenlenmektedir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz Göztepe’de yer alan İMÜ Kuzey Yerleşke-
si’nde bulunmaktadır. Ünalan-Göztepe metro durakları 
arasındadır. Ünalan metrobüs durağına yürüme 
mesafesindedir. Okulumuzun önünde otobüs durağı 
bulunmaktadır. Ayrıca karayolu üzerinde olduğu için 
minibüs güzergahındadır. Daha detaylı ulaşım olanağı 
için bağlantıyı inceleyebilirsiniz:

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/kampuslerim-
ize-ulasim/goztepe-kuzey-ve-guney

Kuzey Yerleşke H Blok Açık Adresi:
Ünalan Mah. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol

34700 Üsküdar / İstanbul
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