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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

 

En eski ve en geniş kapsamlı mühendislik dallarından 

biri olan Makine Mühendisliği programının amacı; 

mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm 

sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin 

planlanması, her türlü mekanik sistemlerin gaz ve 

buhar türbinlerinin ,pistonlu kompresörlerin, nükleer 

reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, 

ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tasarımını 

yapmaya yönelik eğitim vermektir. 
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

 

 Bu programda okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, 

Teknik Resim gibi temel derslerle birlikte Termodinamik, Statik, 

Mekanik, Mukavemet, Ölçme Tekniği, Hidrolik Makineler, 

Makine Dinamiği, Endüstriyel Malzeme ve Isı Transferidir. 

Makine mühendisliği okumak isteyenlerin matematik, fizik, 

teknik resim ve tasarı, geometri alanlarına yatkın olmakla 

birlikte genel akademik yeteneğe, yaratıcılık ve hayal gücüne 

sahip olmaları gerekir. Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde 

iş bulma olanağına sahiptirler. 
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 

 

 Kimya Mühendisliği programının amacı; çeşitli endüstri 

kollarında kimyasal tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında 

ortaya çıkacak sorunları değerlendirip, ortadan kaldırabilecek 

teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendisleri yetiştirmektir. 

 

 Kimya Mühendisliği programı, modern kimya mühendisliğinin 

temellerini öğretmenin yanı sıra endüstri ve örgütleme 

problemlerine ilişkin gerek teknik, gerekse teknik olmayan 

bilgilerin eğitimini de üstlenmiştir. 
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 

 Bu bölümde okutulan dersler; Genel Kimya, Fizik, Matematik, Organik 
Kimya, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilimi, Proses 

Kontrol, Kimyasal Teknolojiler, Kimya Mühendisliği Tasarımı, Ekonomi 

Hesaplarıdır. 

 Kimya Mühendisliği programında okumak isteyenlerin üstün bir genel 
akademik yeteneğe sahip matematik, fizik, özellikle kimya ve ekonomi 

ile ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen 

kişiler olmaları gerekir. 

 Bu bölümü bitirenler, yakıt enerji ve petrokimya tesisleri, ilaç, gıda, boya, 
seramik sanayileri, cevher zenginleştirme tesisleri, işletmelerde proses 

kontrol ve reaktör tasarımı, plastik sanayi işletmeleri, AR-GE veya kalite 

kontrol bölümleri, işletmelerin biyoteknoloji arıtma ve çevresel teknoloji 
bölümleri, kozmetik sanayi ve özel kimyasal madde üretimi yapan 

tesislerde çalışabilirler. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 İnşaat Mühendisliği, uygarlığın altyapısı olan inşa edilmiş çevrenin 

planlanması ve geliştirilmesinin sanat ve bilimidir. Bu bölümün 

amacı; köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının 

ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, 

yapımı ve denetimi konularında eğitim ve araştırma yapmaktır. 

Kurucu mühendislik sayılan İnşaat Mühendisliği geniş bir alanı 

kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda 

uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dallardan başlıcaları,  

 Yapı Mühendisliği, 

 Temel Mühendisliği,  

 Su Mühendisliği,  

 Malzeme Bilimi, Ulaşım vb. dir. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, İnşaat Mühendisi kuracağı 

 yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat 

 mühendisi inşaat için gerekli malzeme ve personeli belirler, bunların maliyetini 

 hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. 

 Bu programda ilk yılda, Matematik, 

 Fizik, Kimya gibi temel bilimler alanında 

 dersler okutulmaktadır. İkinci yılda, 

 Matematiğin yanı sıra uygulamalı 

 Mekanik, Malzeme Davranışı, 

 Mukavemet ve Topografya gibi 

 derslerle mühendislik kavramlarına 

 giriş okutulur. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 Üçüncü yılda Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği, 

 Ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son 

 sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin 

 geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik 

 dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar. 

 İnşaat Mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl 

 yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip, matematik, fizik, ekonomi 

 ile ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Her bilim dalında 

 olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen 

 içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak 

 problem çözme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. İnşaat Mühendisliği 

 programını bitirenler, çalışmalarının önemli bir bölümünü büroda gerçekleştirseler 

 de, bir bölümü uygulama alanında yer alırlar. Bu nedenle, 

 inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da 

 her iki alanda görev yaparlar. 

8 



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

 Endüstri Mühendisliği programının amacı; ürün veya 

hizmet üreten 

 kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, 

makine ve malzemenin 

 etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin 

geliştirilmesi ve 

 uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. 
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

 Programda ilk iki yılda, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel Fen Bilimleri 

 dersleri ile Statik, Dinamik, Mukavemet, Malzeme gibi temel mühendislik 

 dersleri, Bilgisayar Programlama ve Ekonomi dersleri verilir. Son iki yılda 

 ise Yöneylem Araştırması İstatistik, Mühendislik Ekonomisi gibi dersler 

okutulmaktadır. 

 Bu programa girmek isteyenlerin analitik düşünme yeteneğine 

 sahip ve yaratıcı olmaları, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymaları 

 gerekir. 

 Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, finans sektöründe, 

 bankalarda iş bulabilirler. Endüstri Mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi 

 artan bir mühendislik alanıdır 

10 



İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

 İşletme Mühendisliği, fabrikalarda üretim faaliyetleri ile 

ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi 

işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar, üretimin 

planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın 

en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

 İşletme Mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, 

gerek bürolardaki diğer işletme faaliyetleri alanlarında 

çalışarak, sadece sosyal bilim ya da mühendislik eğitimi 

görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayıp bu kadroların bir 

tür ara kesitini oluşturur. 
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İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

 

 Bu programda, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel 

bilimlerin yanı sıra Sayısal Analiz, Statik, Metot Mühendisliği, 

Termodinamik,Hidrolik, Hidrolik Makineleri, Dinamik, 

Ekonomi,İşletme Ekonomisi, Yönetim Muhasebesi, Genel 

Muhasebe, Üretim Yönetimi, Finansman, Pazarlama, 

İşletme Hukuku, İş Hukuku, Yöneylem Araştırması gibi 

dersler okutulmaktadır. 
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İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

 

 İşletme Mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde 
başarılı olabilmek 

için bir öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip 
olması gerekir. Ayrıca sayısal düşünme yeteneğinin olması ve 
sosyal bilim derslerinde de başarılı olması gerekir. İşletme 
Mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma 
yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. 

Bu süreç, işletme mühendisi ihtiyacının artmasını sağlamıştır. Özel 
sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle, işletme 
faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine 
gelecekte duyulan gereksinim daha da artacaktır. Bu nedenle, 
mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir. 
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün amacı; kuvvetli (elektrik) 

 ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, 

 elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sistemlerin projelendirilmesi, 

 bakımı ve kullanılması konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmaktır. 

 

 Bölümde okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Analog 

 Elektrik, Malzeme, Devre Teorisi, Mukavemet, Geri Beslemeli Sistemler, 

 Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik, Mikrodalga Devreleri, Enerji Dağıtımı, 

 Güç Elektroniği, Mikro Elektronik, Tıbbi Elektronik vb.’dir. 
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 

 Bu programda okumak isteyenlerin matematik, fizik, 

kimya ve ekonomi alanlarında yetenekli ve başarılı 

olmasının yanı sıra sabırlı ve yaratıcı olması da 

gerekmektedir. Program mezunlarının iş bulma olanakları 

oldukça fazladır.  

Mezunlar serbest çalışabildikleri gibi özel ve kamu 

kuruluşlarında görev alabilirler. 

15 



ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 

 Elektrik Mühendisliği programının amacı; kuvvetli akımlarla 

çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik 

üretimi, dağıtımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim vermek ve 

araştırma yapmaktır. 

 

 Programda okutulan dersler; Elektronik, Mukavemet, Elektrik 

Tesisleri,Elektromanyetik, Dalga Teorisi, Otomatik Kontrol, 

Aydınlatma ve İç Tesisat, Enerji Dağılımı, Lojik Devreler, 

Elektrik Santralleri, Su Makineleri vb.’dir. 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR VE 

YAZILIM MÜH. 

 

 Bilgisayar Mühendisliği programının amacı; tüm bilgisayar 

sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin 

kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapmaktır. 

 Bu bölümde eğitim süresince okutulan Bilgisayar 

Donanım Yapısı, Programlama Dilleri, Veri Yapıları ve 

Algoritmalar, Sayısal Çözümleme, Veri Tabanı Sistemleri, 

Mantıksal Tasarım, Mikro işleyiciler, Veri İletişim, Sistem 

Çözümleme, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi meslek 

derslerinin yanında Matematik, İstatistik, Fizik, Elektrik, 

Elektronik, Ekonomi, İşletme Yönetimi gibi temel destek 

dersleri de verilmektedir. 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜH 

 Bu programa girmek isteyenlerin üstün bir sayısal düşünme 

gücüne ve genel akademik yeteneğe, sağlam bir mantığa sahip 

olmalarının yanı sıra sabırlı, dikkatli ve yaratıcı olmaları da 

gereklidir. 

 Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, çeşitli 

yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve 

uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve 

pazarlayan firmalarda, genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem 

programcısı, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici 

mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel 

sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-

geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR VE 

YAZILIM MÜH 

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı 

ülkemizde Bilgisayar Mühendisliği bölümü 

mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve 

hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu 

kuruluşları ile özel kuruluşlarda,bankalarda, 

üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı 

üreten firmalarda çalışma olanakları vardır. 
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MİMARLIK 

 Mimarlık programının amacı; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara 

 göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında 

 eğitim ve araştırma yapmaktır. Bölümde okutulan dersler; Bina Fiziği, 

 Mukavemet, Genel Matematik, Malzeme, Mimari Çizime Giriş, Peyzaj Mimarlığı, 

 Statik, Restorasyon, Kent Planlaması, Mimari Tasarım, Mimari Röleve, 

 Malzeme Mekaniği ve İnce Yapı’dır. 

 Mimarlık okumak isteyenlerin yaratıcı, fizik, matematik, resim ve sosyal 

 bilimler alanlarında iyi yetişmiş olması, sanata ilgili olması, üstün bir akademik 

 yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme ve düzgün şekil çizebilme 

 gücüne sahip olması gerekir. 

 Bu programı bitirenler, kamu ve özel sektörde çalışma olanaklarına 

 sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları serbest mimarlık yapabilirler. 
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ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI / ENDÜSTRİYEL 

TASARIM ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 

Bu programlar, endüstri alanında üretilmesi 

düşünülen herhangi bir eşyanın veya bir gıda 

maddesi gibi tüketilecek bir ürünün biçiminin nasıl 

olacağı, nasıl bir ambalajla sunulacağı, eğer bir 

eşya ise hangi hammaddelerin kullanılacağı, ne 

gibi bir süreçle üretileceği, kullanışlılık, estetik, 

ergonomik yönler göz önüne alınarak belirlenmesi 

konusunda eğitim yapar. 
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ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI / ENDÜSTRİYEL 

TASARIM ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 

 Bu programlarda, Matematik, Tasarı Geometri, Fizik, Soyutlama, Endüstriyel 

 Desen, Ergonomi, Malzeme Bilgisi, Statik, Dinamik, Ekonomi, Sanat 

 Tarihi, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Çizim, Teknik Resim, Psikoloji gibi 

 dersler okutulmaktadır.  

 Bu bölümlerde okumak isteyenlerin, iyi bir gözlemci, 

 yeniliklere açık, hayal güçlerinin geniş, yaratıcılık özelliklerinin güçlü, 

 sistematik bir düşünce yapısına sahip olmaları gerekmektedir. 

 Endüstri Tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı 

 olarak çalışmanın yanında, özel tasarım büroları kurarak da endüstriye 

 hizmet verebilirler ve danışmanlık yapabilirler. 
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ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 

 Şehir ve Bölge Planlama programının amacı; şehir alanlarının ekonomik 

 olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak 

 planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapmaktır. 

 

 Bu programda, ilk yılda Matematik, Sosyoloji, Antropoloji (insanbilim), 

 Ekonomi, Şehir Planlamaya Giriş dersleri gösterilir. Daha sonraki yıllarda 

 ise Jeodezi-Fotogrametri, Çevrebilim gibi mühendislik dersleri, Şehir ve 

 Köy Sosyolojisi, Planlaması, Ekonomisi, Şehir Desenleme, İstatistik, Araştırma 

 Yöntemleri gibi dersler okutulmaktadır. 
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İÇ MİMARLIK 

 Bu programın amacı; insanların ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde eldeki 

 malzemeyi kullanarak, yaşanabilecek yeni mekânlar araştırıp iç mekânın 

 düzenlenmesi ve mekâna özgün mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile 

 ilgili konularda eğitim ve araştırma yaparak eleman yetiştirmektir. 

 

 Bu alanda, bilgisayar ve Web tasarım teknolojisi sıkça kullanılmaktadır. 

 İç Mimarlık programında, Başlangıçta Tasarlama, Temel Eğitim, Teknik Resim, 

 İnsan İlişkileri, Yapı, Güzel Sanatlar, Uygarlık Tarihi, Bina Bilgisi Dersleri, 

 sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma dayalı dersler verilir. 
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Gıda Mühendisliği programının amacı; gıda 

hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının 

nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin 

oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması 

ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda 

araştırma ve eğitim yapmaktır. 
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

 Bölümde okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya dersleri ile birlikte 

 Ekonomi ve Temel Mühendislik dersleri ve Gıda Mühendisliği alanına özgü 

 derslerdir. 

 

 Gıda Mühendisliği bölümüne girmek isteyenlerin genel akademik yeteneğe 

 sahip, matematik, biyoloji, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili olmaları 

 gerekir. Bu programı bitirenler, kamu ve özel sektörde proje mühendisi, 

 işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı 

 olarak görev alabilirler. 
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TIP MÜHENDİSLİĞİ 
 

 Tıp Mühendisliği, tıp doktorları, malzeme, makine, bilgisayar, elektrik elektronik 

 gibi disiplinler arası çalışma alanına sahip, tıpla alakalı cihazların 

 üretimi ve işletilmesi konularındaki uzmanlık alanlarıyla ilgilenmektedir. 

 

 Programda ilk iki yıl temel fen, Sağlık bilimleri ve Temel Bilgisayar, son 

 iki yılda ise tıp ile ilgili temel kavram ve ilkeler, ileri bilgisayar, tıbbi cihaz 

 ve sistemler, biyomedikal dersleri gibi dersler yer almaktadır.  

 Bu bölümde okumak isteyenlerin anatomi, fizyoloji, fizik, kimya ve biyolojiye ilgi 

duyması, sağlık alanı ile ilgili olması gerekmektedir. 

 Tıp mühendisleri hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak 

 yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar 
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UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 

 Uçak Mühendisliği, her çeşit uçağın bakım ve onarımı ile bu 

uçakların dizaynı, üretimi konularında mühendisler yetiştirir. 

  Uçak yapımında, fabrika üretiminin planlamasını yaparak işlerin zamanında, 

istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar ve bunların pazarlanmasında görev alır. 

 Bu programda ilk yılda Matematik, Fizik, Genel Kimya gibi temel 

bilim dersleri ağırlıklı olarak verilir. Daha sonraki yıllarda Bilgisayar, 

 Termodinamik, Statik, Dinamik, 

 Mukavemet Dinamiği, Isı 

 Transferi, Uçak Tasarımı, Uçak Laboratuvar gibi temel mühendislik dersleri 

 okutulur.  

 Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar. 
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UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 

 Bu bölüme girmek isteyen kişilerin Matematik, Fizik konularına ilgili, yaratıcı, 

 sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen, şekil-uzay ilişkilerini görebilen 

 kişiler olmaları gerekir. 

 

 Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde iş olanağına sahiptirler. Eğitimleri 

 sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği alanlarında da 

 çalışabilirler. Uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkanları, 

 ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır. 
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ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 

 Dünyanın petrol doğalgaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt 

kaynakları 

 azaldıkça, bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında 

iyileştirme, 

 diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir 

    enerji kaynakları olarak tanımlanan 

 hidrolik, güneş, rüzgâr, biokütle 

 gibi tükenmez kaynaklardan 

 üretim önem kazanmıştır. 
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ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği’nde amaç; enerji konusunun her alanında, 

 araştırmada, geliştirmede, planlamada, üretimde, dağıtımda, kullanımda 

 iç ve dış politika geliştirme ve uygulamada yetişmiş insan ihtiyacını 

 karşılamaktır.  

 Enerji mühendisi adaylarında olması gereken en önemli 

 özellik, sistemli çalışma alışkanlığıdır. Bunun dışında analitik düşünme gücüne 

 sahip olmaları, yaratıcı olmaları, fizik konularına normalin üstünde ilgi 

 duymaları gerekmektedir. 

 Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması 

 alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak geniş iş olanakları bulacaklardır 
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GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği programının 

amacı; her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi 

ve üretilmesi konularında, tersane yönetimi ve işletmeciliği 

alanında eğitim ve araştırma yapmaktır. 

 Bu programda, Matematik, Kimya ve Fizik gibi temel Fen 

derslerinin dışında Gemi Makineleri, Gemi Resmi, Gemi 

Hidrostatiği, İmal Usulleri, İş Hukuku, Ekonomi, Bilgisayar gibi 

dersler okutulmaktadır. 
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GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

programına girmek isteyenlerin 

 üstün bir akademik yeteneğe sahip olmaları, Matematik, 

Geometri, Fiziğe ilgi duymaları gerekir. 

Mezunlar, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn 

bürolarında, 

 deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde görev alabilirler. 
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OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 

 Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu taşıtları planlayan ve 

 üretimini denetleyen Otomotiv Mühendisi'dir. 

 Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu taşıtların projelerini 

 geliştirir. Aracın kullanım yerine göre denge hesaplamasını yapar. Aracın 

 güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplamalar yapar. 

 Aracın çeşitli aksamlarının (fren takımı vb.) seçimini yapar, imalat ve üretilen 

 parçaların montaj denemelerini yapar, aksaklıkları tespit eder ve giderilmesine 

çalışır. 
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OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 

 Okutulan dersler; Otomotiv motorları, İçten Yanmalı Motorlar, Taşıt 

 Tekniği, Raylı Taşıtlar, Arazi Taşıtları, Ulaşım Tekniği, Roket Motorları, Otomatik 

 Güç Üretimi, Ziraat’te Mekanizasyon, Matematik, Fizik vb. dir. 

  Otomotiv Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzey akademik yeteneğe, şekil 

 ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, matematik ve fizik alanlarına 

 ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekaniğe karşı ilgili, yaratıcı ve tasarım 

 gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.  

 Otomotiv mühendisleri kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar, eğer yönetici 

kadrosunda olurlarsa büro ortamında çalışırlar. Otomotiv sektörü ülkemizde en 

gelişmiş sektörlerden biridir. İstanbul, İzmir, Bursa illerimizde özel sektöre ait otomotiv, 

motor ve cihazların üretimini yapan fabrikalar vardır. 

  Otomotiv sanayinin olduğu her yerde iş bulabilirler. 

35 



PİLOTAJ/PİLOT EĞİTİMİ 

 Bu bölümlerin amacı, havacılık sektörü içindeki şirketlerin, uçuş 

ekibi konusunda duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacını 

karşılamaktır. 

 Haberleşme, uçak teknik eğitimi, havayolu yönetimi, uçuş 

simülatör eğitimi, hava hukuku, genel uçak bilgisi, meteoroloji, 

uçuş emniyeti okutulan dersler arasında bulunmaktadır.  

 Bu alandan mezun olanlar, yurtiçi ve yurtdışında havacılık 

sektöründe hizmet veren şirketlerde pilot olarak 

 çalışma imkanına sahip olabileceklerdir. 
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ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ / 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 

 Orman Endüstrisi Mühendisliği programının amacı; orman endüstrilerinin 

 kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, 

 kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında çalışacak eleman 

 yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır. 

 Bu bölümde, Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı, Orman 

 Ürünleri ve Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Odun Mekaniği ve 

 Teknolojisi Anabilim Dalı, Odun Biyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim 

 Dallarında öğrenim görülür. Orman Endüstrisi Mühendisliği programında 

 başta Biyoloji olmak üzere genellikle Kimya, Matematik gibi temel bilim 

 dersleri verilir. 

37 



ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ / 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 

 Programa özgü derslerin dışında Ekonomi, Hukuk gibi sosyal bilim içerikli 

 dersler de verilir. 

 Orman Endüstrisi Mühendisliği programına girmek isteyenlerin başta 

 Fen derslerinde başarılı olması, ekonomi ve ticarete ilgi duyması, 

başkaları 

 ile işbirliği halinde çalışabilen yaratıcı kişiler olması gerekir. 

 Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ile özel sektöre ait orman ürünlerini 

 işleyen fabrikalarda teknik ve idari görevlerde çalışabilirler. 
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