
Üniversite seçimi  
 
1. Tercih ettiğiniz üniversite hem yurt içinde hem yurt dışında tanınmış, saygın ve kurumsal bir üniversite 
olmalıdır. Bu durum, mezuniyet sonrasında sadece üniversite adıyla bile bazı kapıların açılmasını 
kolaylaştırır.  
 

Başkent Üniversitesi, Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitelerinden biridir (1993). 12 Fakülte, 1 Devlet 
Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu ve 8 Enstitüye sahiptir. Sağlık alanında ilk vakıf yükseköğretim kurumu 
olan Başkent Üniversitesi’nin halen Türkiye genelinde birçok değişik yerleşimde modern teknolojik yapıyla 
desteklenmiş Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri hizmet vermektedir. Gerek eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri, gerekse sağlık ve sosyal hizmetleri ile düşünüldüğünde ulusal anlamda pek çok sürece yön veren 
köklü bir üniversite niteliğine sahiptir. Yapılan çalışmalarla yurtdışında da tanınan ve saygın bir üniversitedir.  
 
2. Üniversite bilimsel araştırma odaklı bir kurum olmalıdır. Üniversitede yapılan bilimsel çalışmaların niteliği 
ve niceliği eğitim kalitesini de doğrudan etkiler. Sadece eğitim/öğretim faaliyetlerine odaklanmış bir 
üniversite esas amacından uzaklaşarak sadece diploma edindirmeyi amaçlar.  
 

Bilimsel yayın sıralamasında Başkent Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında hep üst 
basamaklarda yer alan bir üniversitedir.  
 
3. Üniversite bir kampüs üniversitesi olmalıdır. Üniversite eğitimi sadece meslek edindirmeyi amaçlamaz, 
insanın kişisel ve sosyal gelişiminin de çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, üniversitede geçirilen yıllar çok 
önemlidir. Ancak bir kampüs üniversitesi bu sosyokültürel gelişime destek olabilir.  
 

Başkent Üniversitesi’nin birçok bölümü Ankara, Eskişehir yolu 18. km’de 650 dönümlük araziye sahip bir 
kampüste eğitim vermektedir. Hemen hemen her fakültenin ayrı bir binada faaliyet gösterdiği kampüste ayrıca 
bir Atatürk müzesi, geniş kapsamlı bir kütüphane binası, bir amfi tiyatro, bir spor salonu, çim ve halı sahalar, 
tenis ve basketbol alanları, açık-kapalı farklı konseptlerde hizmet veren kafeteryalar, sağlık birimleri ve öğrenci 
yurtları yer almaktadır. Çeşitli sosyal, kültürel veya mesleki faaliyetlere yönelik birçok farklı öğrenci topluluğu 
bulunmaktadır.  
 
4. Üniversite öğrenciye değer vermeli, onları dinlemeli ve sorunlarıyla ilgilenmelidir.  
 

Başkent Üniversitesine kayıt yaptırdığı ilk hafta, öğrenciye bir danışman atanır. Danışmanlar ilgili bölümün 
tecrübeli öğretim elemanlarından seçilir. Danışman, eğitim süresi boyunca öğrencinin tüm faaliyetlerini takip 
eder ve gerektiğinde karşılaştığı problemlerin çözümünde yardımcı olur. Birebir eğitim, üniversitenin temel 
prensiplerinden biridir. Bu nedenle; öğrencilerin hocalarıyla ve yöneticilerle iletişimi üst düzeydedir.  
 
5. Üniversitenin bulunduğu şehir önemlidir.  
 

Başkent Üniversitesi, Türkiye'nin başkentinde konumlanmasının avantajlarına sahiptir. Ankara ideal bir öğrenci 

kentidir. Birçok sosyal ve kültürel aktiviteyi bünyesinde barındırır. TBMM, bakanlıklar, pek çok kamu ve özel 

sektör kuruluşu, diğer vakıf ve devlet üniversiteleri ile bu üniversitelerin Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinin 

Ankara’da olması öğrencilerin bilgiye, insana ve hizmete daha kolay ulaşmasını sağlar. Tüm bürokrasiye rağmen 

sakin ve güvenli bir şehirdir. Türkiye'nin en çok Teknopark barındıran şehridir. İş imkanları çoktur. Ankara'ya 

okumaya gelen pek çok kişi mezuniyet sonrası burada kalmayı tercih eder. 

 

  



Meslek seçimi  
 
1. Hem günümüzde güncel bir meslek olmalı hem de 10 yıl sonrasında bu konumunu devam ettirecek veya 
artıracak potansiyele sahip olmalıdır.  
 

Bilgi teknolojilerinin hem günlük hayatımıza hem de iş yaşantımıza yansımaları tartışılmazdır. Bu etkileşimin 
sadece önümüzdeki 10 yılda değil, yüzyılda bile devam edeceği ve hatta insanların teknolojiye değil, teknolojinin 
insanlara yön vereceği bir sürece girdiğimiz bilinmektedir. Böyle bir durumda bu akışa yön veren en önemli 
meslek dalı; yazılım, donanım, sistem analizi gibi temel başlıklar altında birçok alt alan ve pozisyonda çalışma 
imkânı sunan Bilgisayar Mühendisliği’dir. 
 
2. İş imkanları çok ve çeşitli olmalıdır.  
 

Halihazırda iş imkanları çok fazla olmakla birlikte, önümüzdeki yıllarda artacağı da çok bellidir. Bilgisayar 
Mühendisleri başta bilişim sektörü olmak üzere, bankacılık, finans, sağlık, elektronik, eğlence, gıda, tekstil, 
turizm gibi pek çok sektörde iş bulabilmekte ve bu sektörlerinin işlerini kolaylaştıran çözümler üreten projelerde 
yer alabilmektedirler.  
 
3. Akademik kariyer yapma fırsatları tanımalıdır.  
 

Bilgisayar Mühendisliği alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve yöntemler akademik çalışmaları da 
zenginleştirmektedir. AR-GE çalışmaları, akademik çalışmalar tarafından desteklenmek zorundadır. Haliyle bir 
bilim dalı olarak da Bilgisayar Mühendisliği çok popülerdir.  
 
4. Bağımsız çalışma fırsatları yaratabilecek bir meslek olmalıdır.  
 

Son yıllarda artan yenilikçi fikirlere ve girişimcilik faaliyetlerine sağlanan maddi destekler en çok bilişim 
sektöründe verilmektedir. Bunun nedeni; alanın yenilikçi fikirlere açık olması, hızlı ve düşük maliyetli ürün 
çıkarabilme potansiyeline sahip olması ve toplumun her geçen gün artan taleplerdir. İsteyen mezunların kendi 
işlerini kurmaları için başta TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı’nın programları olmak üzere pek çok hibe 
destek imkanı vardır. Bu yolla iş hayatına devam eden ve işveren pozisyonunda olan birçok mezun öğrencimiz 
bulunmaktadır. 
 
5. Zevkli bir meslek olmalıdır.  
 

Bilgisayar Mühendisliği mesleği, bu meslekteki hemen hemen herkesin keyif alarak çalıştığı ve yaptıkları işlerle 

kendilerini genellikle iyi hissettikleri bir meslektir. Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmak, çoğu zaman bir zekâ 

oyunu oynamak ya da bir bulmacayı çözmek gibidir. Karşınıza hep farklı problemler çıkar, fakat onları çözdükçe 

yeni problemlere çözüm getirmek kolaylaşır ve her defasında getirdiğiniz çözümlerin kalitesi artar. Hatta bu 

problemleri çözüyor olmanız ile günlük yaşantınız da kolaylaşır ve birçok probleme pratik çözümler üretebilir 

hale gelirsiniz. Bu mesleğe mensup kişilerin iş tatmin düzeyleri birçok meslek dalına göre daha yüksektir. 

 
6. Dünya’da yaşanan kriz ve salgınlardan en az etkilenen sayılı meslek dallarından birisidir. 
 

Dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgını sürecinde ayakta kalmayı başarabilmiş nadir sektörlerden 

biri de bilişim sektörü olmuştur. Birçok iş alanında çalışmaların durma noktasına gelmesine, çalışanların işten 

çıkarılmasına rağmen Bilgisayar Mühendisliği ile ilintili sektörler istihdam yaratmaya devam etmiş, çalışmalarını 

uzaktan kesintisiz bir biçimde ve aynı etkinlikte sürdürmeyi başarmıştır. 

 

  



Bölüm seçimi  
 
1. Tercih ettiğiniz bölümdeki öğretim elemanları alanlarında uzmanlaşmış, ülkenin tanınmış 
akademisyenlerinden olmalı, bölüm içerisinde farklı alt alanlarla çeşitlilik sağlanmış olmalıdır. Farklı 
akademik unvanlarda (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) öğretim elemanlarının olması bölüme 
dinamizm kazandırarak tecrübe ile yenilikçi bakış açılarını birleştirir. 
 

B.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün tam zamanlı kadrosu; 5 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim 
görevlisi ve 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Makine öğrenmesinden mobil iletişim teknolojilerine, sağlık 
ve biyolojide kullanılan bilgi teknolojilerinden coğrafi bilgi sistemlerine çeşitli konularda araştırma yapan 
akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki saygın dergi ve konferanslarda yayın yapmakta, ilgili dergi 
ve konferansların yayın ve yürütme kurullarında yer almakta ve TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı destekli 
projelerde yürütücü/araştırmacı/izleyici/panelist/hakem olarak görev yapmaktadırlar.  
 
2. Bölüm mezunları sanayide ve akademik hayatta tercih ediliyor olmalıdır.  
 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bu yıl 19. mezunlarını vermiştir. Toplam 600'den fazla bölüm mezunu hem 
sanayide hem de akademide çok önemli pozisyonlarda çalışmaktadır. Mezunların tercih edilmesini sağlayan en 
önemli etken daha önceki mezunlardır. İlk mezunlarımız bulunduğu kurumlarda yönetici kademelerine 
yükselmişler ve kendilerine gelen başvurularda Başkent Üniversitesi mezunlarına öncelik tanımaktadırlar. Bu, 
üniversitenin köklü bir kurum olmasının avantajıdır. Önceki mezunların başarıları, yeni mezunların iş 
yaşantısında daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır.  
 
3. Bölüm mezunlarının çalışma alanları farklılık göstermelidir. Bu durum, eğitimdeki çeşitliliği ve çok 
yönlülüğü gösterir.  
 

İstatistiklerimize göre 100’den fazla mezunumuz yüksek lisans derecesi, 30’a yakın mezunumuz ise doktora 
derecesi almış, bunlardan birçoğu yerli ve yabancı üniversitelerde öğretim elemanı olmuştur. Sektörde 
çalışanların %62'si yazılım veya donanım geliştirme, %19’u tasarımcı, %5'i kalite ve test, %3'ü sistem sorumlusu, 
%2'si analist ve %9'u diğer birimlerinde çalışmaktadır. Mezunlarımız, bilişim firmaları başta olmak üzere, çok 
farklı sektörlerde iş bulabilmektedirler.  
 
4. Bölümün sanayi ile yakın ilişkileri bulunmalıdır.  
 

Mühendislik Fakültesi olarak Üniversite-Sanayi iş birliğine büyük bir önem vermekteyiz. Böylece öğrencilerimiz 
özellikle son sınıfa geldiklerinde sektör temsilcileriyle tanışmakta, iletişime geçmekte ve onların gözüyle piyasayı 
tanımaya başlamaktadır. Her yıl düzenlediğimiz Bitirme Projesi sergilerine Ankara'daki firma temsilcileri ve 
meslek odaları davet edilmektedir. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK Üniversite-Sanayi iş birliği ve benzeri desteklerle 
ortak projeler yürütülmektedir. Pek çok firmanın insan kaynakları birimi ve üst düzey yöneticileri ile bölüm 
bazında ve öğretim elemanları bazında doğrudan samimi ilişkiler kurulmuştur.  
 
5. Bölüm müfredatı sadece mesleki teknik derslerden oluşmamalı, sosyal gelişime de katkıda bulunmalıdır. 
 

Bölüm müfredatımız 2022 yılına kadar kazanılmış olan MÜDEK akreditasyonu kapsamında yenilenmiş ve 
güncellenmiştir. Her dönem açılan farklı teknik seçimlik derslere ek olarak; Üniversite Hayatına Giriş, Seçmeli 
Güzel Sanatlar, İşletme, Ekonomi, Sosyal Seçimlik, Yaşam Bilimleri, Etik, Toplum ve Meslek gibi dersleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. 
 
6. Bölümdeki çalışmalar öğrencileri dersler dışındaki teknik faaliyetlere özendirmeli, yönlendirmeli ve 
böylece öğrencinin mezuniyeti sonrasında sıradan lisans mezunlarına göre kişisel farkını yaratmasını 
sağlamalıdır.  
 

Bitirme projeleri; öğrencilerin fark yaratabilecekleri ve CV’lerine üst sıralarda yazabilecekleri en önemli 

aktivitedir. Bu aktiviteyi daha etkin hale getirmek için her yıl üniversitemizde bir sergi yapılmaktadır. Ayrıca, 

birçok proje TÜBİTAK 2209B programına başvuru yapılarak sanayi destekli bir yapıda yürütülmektedir. 

Öğrenciler ayrıca, uluslararası firmaların düzenlediği proje yarışmalarına katılmak üzere de teşvik edilmektedir. 

Bilgisayar Topluluğu ve Robot Topluluğu bazı faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. 

Kazanılan bazı başarılar fakülte tanıtım kılavuzlarında yer almaktadır. 


