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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, modern dünyanın en önemli gelişme alanlarından biri olan bilgisayar bilimleri konusunda

akademik ve teknolojik çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele

sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış, yaratıcı ve üretken bilgisayar mühendisleri

yetiştirilmektedir. Bu amaçla son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda lisans ve lisansüstü öğrencilere araştırma ve

yaratıcılığa yönelten eğitim uygulanmaktadır.

Bölüm olarak vizyonumuz, nitelikli akademisyenlerimizle hızla gelişmekte olan

araştırma ve öğretim altyapısını kullanarak, sanayi ve devlet kurumları ile

işbirliği içinde, bilgisayar mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan mezunlar

yetiştirmek ve yayınlarımız ile bu alandaki akademik çalışmaları yönlendirebilmektir.

Kuramsal platformda, algoritmalar, dil yapısı, güvenlik ve şifreleme konularında,

uygulama platformunda ise istemci/sunumcu sistemleri, elektronik ticaret, veri

tabanları, yazılım geliştirme, arayüz tasarımı, güvenlik uygulamaları, sistem

tasarımı, sanal gerçeklik ve proses kontrol gibi konulara ağırlık verilmektedir.

Bölümümüz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde (Fransa, İspanya, Polonya gibi) bulunan üniversiteler ile ERASMUS öğrenci

değişimi projesi kapsamında anlaşma yapmış olup, başarılı öğrencilerimiz bu üniversitelere giderek bir yıla kadar orada

eğitimlerine kesintisiz devam etme olanağına sahiptirler.

Üniversitemizin son yıllardaki bazı başarıları ↓
• 2017 URAP: Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması: GTÜ 2. Sırada

• 2017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi: GTÜ 3. Sırada

• 2018 Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler: GTÜ 4. Sırada

• 2018 Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması : GTÜ Türkiye’de 5. Sırada

• 2020 - GTÜ Türkiye'nin En Başarılı 2. Üniversitesi

• 2020 - GTÜ Asya'nın En İyileri Arasında
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Bilgisayar Mühendisleri için iş olanakları çok geniştir. Mezunlarımız, bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili her türlü

mühendislik yada araştırma/geliştirme alanında kariyer yapabilecek altyapıya sahiptir. Bilgi sistemlerini kullanan tüm

organizasyonlarda görev alabilirler. Yeniden yapılanma sürecinin yoğun olarak yaşandığı şu dönemde yeni teknolojileri

bilen vizyon sahibi mühendislere gereksinim duyulmaktadır.

Bazı görev başlıkları: yazılım mühendisi, bilgi sistemleri

uzmanı, sistem analisti ve programcı, veritabanı yöneticisi,

sistem ve ağ yöneticisi, ağ programcısı, bilgisayar

grafik geliştirme uzmanı, yazılım danışmanı, bilgiişlem

yöneticisi. Bilgisayar Mühendisliği mezunları kamuda

bir çok alanda çalışabildikleri gibi yalnızca ülkemizde

değil başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede

işe girebilme olanaklarına sahiptirler.

• Yazılım Mühendisi

• Bilgi Sistemleri Uzmanı

• Sistem Analisti

•İletişim ve Ağ Teknolojileri

•Gömülü Sistem Mühendisi

• Yazılım Danışmanı

• Bilgi Teknolojileri

Bilişim 

Sektörü

Akademisyenlik 

(Üniversiteler) 

Ar-Ge
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(Araştırma laboratuvarları) 

•Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırmak.

•Deney tasarımlama, yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorulama becerisi kazandırmak.

•Gereksinimleri karşılayacak nitelikte bir sistemi, parçayı yada süreci tasarımlama becerisi kazandırmak.

•Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak.

•Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırmak.

•Mezunların matematiksel analiz, ayrık matematik ve otomasyon gibi özel konularda gerek mesleki, gerekse akademik

çalışmaya temel teşkil edecek konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

•Bilgisayar mühendisliği alanında, çağın gerektirdiği rekabet ortamında problemler hakkında bilgi ve kendini geliştirme

becerisi kazandırmak.

•Bilişim sistemleri uygulamalarında analiz, tasarım ve yönetim becerisi kazandırmak.

Program Hedefleri



Akademik Kadro

Eğitim Programının Ana Hatları

Dr. Yusuf Sinan Akgül
Doktora: Delaware / US
Dr. Erchan Aptoula
Doktora: Strasbourg / FR
Dr. Alp Arslan Bayrakçi
Doktora: Koç / TR
Dr. Hasari Çelebi
Doktora: South Florida / US
Dr. Yakup Genç
Doktora: Illinois UC / US
Dr. Mehmet Göktürk
Doktora: George Washington / US
Dr. Didem Gözüpek
Doktora: Boğaziçi / TR
Dr. Habil Kalkan
Doktora: ODTÜ / TR
Dr. Gökhan Kaya
Doktora: Florida / US
Dr. Hacı Ali Mantar
Doktora: Syracuse / US
Dr. Erdoğan Sevilgen
Doktora: Syracuse / US
Dr. İbrahim Soğukpınar
Doktora: İTÜ / TR
Dr. Murat Şeker
Doktora: GYTE / TR
Dr. Burcu Yılmaz
Doktora: GYTE / TR
Dr. Zafeirakis  Zafeirakopoulos
Doktora: Johannes Kepler / AU
Dr. Erkan Zergeroğlu (Bölüm Başkanı)
Doktora: Clemson / US

Eğitim ve Araştırma İmkanları

2007 yılından bu yana 5000 m² alana sahip yeni ve modern

Bilgisayar Mühendisliği binasında eğitim verilmektedir.

Binada bir adet kantin, pek çok ofis, araştırma

laboratuvarları, öğrenci laboratuvarları, bir adet konferans

salonu ve değişik boyutlarda 10 adet derslik bulunmaktadır.

• Gelişmiş donanımları ve ihtiyaç duyulan tüm 

yazılımlarıyla her biri 30 bilgisayarlı, 2 adet Bilgisayar 

laboratuvarı.

• 3 adet öğrencilere açık Serbest çalışma laboratuvarı.

• 1 adet Mikroişlemci laboratuvarı

• 1 adet Elektronik laboratuvarı

Öğrenci Laboratuvarları

• Bilgisayarla Görme Laboratuvarı

• İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı

• Robotik ve Kontrol Laboratuvarı

• Simülasyon ve Savunma Teknolojileri laboratuvarı

• Veri Madenciliği laboratuvarı

• Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

• Ağ ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı

• Kablosuz Araştırma Laboratuvarı

• Çizge Teorisi ve Ağ Optimizasyonu Laboratuvarı

• İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı

Araştırma laboratuvarları

1. Yıl
Bilimsel Hazırlık ve bilgisayar bilimlerine giriş.

2.Yıl
Bilgisayar Mühendisliğinin temel dersleri

3. Yıl
İleri düzey Bilgisayar Mühendisliği dersleri.

4. Yıl
Uzmanlık alanının seçimi ve bitirme projesi..

İş Hayatı

Lisansüstü 

Eğitim

İletişim Bilgileri

Gebze Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Adres: Cumhuriyet, 2254. Sk. No:2, 41400 Gebze/Kocaeli

www: http://www.gtu.edu.tr/bilmuh

Tel: +90 (262) 605 22 43 Faks: +90 (262) 605 22 05 

Hazırlık

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1807/10/bilgisayarla-gorme-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1801/10/insan-bilgisayar-etkilesimi-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1803/10/robotik-ve-kontrol-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1804/10/simulasyon-ve-savunma-teknolojileri-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1805/10/veri-madenciligi-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1800/10/bilgisayar-aglari-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1799/10/ag-ve-bilgi-guvenligi-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1802/10/kablosuz-arastirma-laboratuvari.aspx
http://web.gtu.edu.tr/granet/
http://www.gtu.edu.tr/kategori/1801/10/insan-bilgisayar-etkilesimi-laboratuvari.aspx
http://www.gtu.edu.tr/bilmuh

