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Lojistik Yönetimi (İngilizce) 
Küreselleşmenin bir yansıması olarak artan dünya dış ticaret hacmi, lojistik 
sektörünün geleceğin önde gelen sektörleri arasında yer almasını sağlamıştır. Bu 
bağlamda lojistik sektörünün nitelikli personel ihtiyacı, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de giderek artmaktadır. Sektörün küresel ve ulusal ölçekte artan bu 
nitelikli personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Lojistik Yönetimi Lisans 
Programı sadece kuramsal bilgilerle değil sektöre yönelik uygulamalarla da 
desteklenerek tasarlanmış ve öğretim kadrosu uygulamayı da iyi bilen yetkin 
personelden seçilmiştir. Bölüm müfredatı, öğrenciye sistem yaklaşımını ve tedarik 
zinciri perspektifini vermek  üzere oluşturulmuştur.
İş Olanakları
• Havayolu şirketleri ve havalimanı işletmeleri
• Ulusal ve Uluslararası tüm Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Satın alma, 

Tedarik, Dış Ticaret ve Lojistik Birimleri
• 3PL ve 4PL olarak ifade edilen Lojistik Şirketleri
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
• Freight Forwarders olarak adlandırılan Lojistik Organizatörleri
• Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
• Üniversite ve Araştırma Kurumları gibi akademik birimlerin ilgili bölümleri,
• Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman kadroları
• Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık gibi eğitim kuruluşları
• İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama 

Birimleri
• Gümrük Müşavirlikleri
• Liman İşletmeleri
• Sivil Toplum Örgütleri
• Lojistik Köyler/Merkezleri , hava ve deniz limanları, terminaller
• Serbest Bölgelerin ilgili birimleri

HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (Ankara-İzmir)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ankara / İzmir)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının amacı, havayolu işletmelerinde istihdam 
edilmek üzere, gerekli bilgi ve donanıma sahip kabin memuru yetiştirmektir. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş eğitim programının 
içeriği öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve 
donanım sahibi olmalarını sağlayacak niteliktedir. Tüm dünyada havacılık sektöründe 
kullanılan ortak dilin İngilizce olması sebebi ile öğrencilerin mezun olduklarında hem 
ulusal hem de uluslararası alanda çalışabilmelerine olanak sağlayacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi ve kullanım becerisi kazanımı amaçlanmaktadır. 

Uçuş operasyonu süresince karşılaşabilecekleri yangın, basınç boşalması, tahliye gibi 
acil durumları deneyimleyebilecekleri pratik eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) gereklilikleri kapsamında üniversite bünyesindeki uygulama sınıfında ve 
anlaşmalı havayolları eğitim merkezlerinin kabin simülatörlerinde (mock-up) 
yürütülmektedir.

Mezun öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında aşağıdaki lisans programlarına devam 
edebilmektedir: 

Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği.

Hava Lojistiği (Ankara / İzmir)
Küreselleşme ile sınırlı kaynakların verimli kullanımı ve düşük maliyetler ile üretimi 
ülkelere birçok alanda rekabet avantajı sağlamaktadır. Söz konusu avantajın 
korunabilir ve sürdürülebilir olmasında ise lojistiğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. 
Hava taşımacılığı yolcu veya kargo fark etmeksizin kaynakların hızlı ve güvenilir bir 
şekilde ulaştırılmasını sağlarken, dünyanın her yerinden insanların da yaşam kalitesini 
ve standartlarını iyileştirmektedir. "Havacılık" terimine "lojistik" teriminden daha 
aşina olsak da, her seyahat ettiğimizde veya bir ürün satın aldığımızda lojistiği eylem 
halinde gözlemlemekteyiz. Bu nedenle oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. 
Günümüzde hemen hemen her işletme veya organizasyon lojistik mezunu biri için 
potansiyel işveren olarak görülebilmektedir. Bu program mezunlarının hem lojistik 
sektöründe hizmet veren birçok işletmede istihdam edilebilecek niteliklere sahip 
olması, hem de havacılık alanına hitap eden donanımlı, uzmanlaşmış ve mesleki 
tecrübeye sahip bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
Eğitimleri süresince İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili öğrenebilme fırsatına 
sahip olacak öğrencilerimize, lojistik firmaları ile yapılacak protokollerle başarılı 
öğrencilere isteğe bağlı olarak staj olanakları da sağlanmaktadır. Böylelikle 
öğrencilerimiz teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı olarak da bilgi ve becerilerini 
geliştirme fırsatı elde etmektedirler. Ayrıca alanında tecrübeli öğretim elemanlarınca 
yönetim, iletişim, sosyal davranış esasları, ekip çalışması gibi eğitimler verilerek 
özgüvenli, iletişimi güçlü, kurumsal iletişimde başarılı olacak şekilde iş hayatına 
hazırlanacaklardır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce ve Türkçe)
Çağımızda kayıtsız kalınamayacak teknolojik gelişmeler, hayatımızın her alanını 
kapsamakta, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dönüştürmektedir. Dolayısıyla 
Yönetim Bilişim Sistemleri, içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uyum 
sağlamak için önemli bir alan olarak belirmektedir. Teknolojinin gündelik yaşamdan 
iş yaşamına kadar hemen her alana sirayet ettiği günümüz koşullarında, bilişim 
teknolojilerinin  kullanılmadığı bir kurumun hayatta kalması pek de mümkün görün-
memektedir. Bundan dolayı, kurumların, bilişim sistemlerini kendi bünyelerine 
entegre ederek, etkin bir şekilde yönetecek mekanizmalara hayat vermeleri bir 
zorunluluk haline gelmiştir. İş dünyasında, bilişim ve teknoloji altyapıları hızla 
gelişmekte ve dolayısıyla bu alanda, ciddi bir işgücü açığı oluşmaktadır. Bölümümüz, 
alanında donanımlı öğrenciler yetiştirerek, bu açığın kapatılmasına katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
İş Olanakları
• Bakanlıklar ve ilgili Kuruluşlar (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, İletişim Başkanlığı vb)
• IT ve Yazılım Firmaları (HP, Sony, Siemens, IBM vb.)
• Özel ve Kamu Bankaları 
• Telekomünikasyon Şirketleri (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom)
• Danışmanlık ve Denetim Firmaları (PwC, Deloitte, Kpmg vb)
• Sigorta ve Finans Kuruluşları
• Lojistik Firmaları
• Otomotiv Sektörü
• İlaç Sektörü (Johnson, Pfizer vb)
• Medya ve Reklamcılık Sektörü
• Savunma Sanayi (Aselsan, Roketsan, Tai, Havelsan vb)
• Üniversiteler
• Teknokentler

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ankara, İzmir)
Sivil havacılık sektörü son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli 
gelişmelerle dikkat çekmektedir. Türk sivil havacılık sektöründe, özellikle yolcu ve 
uçak sayısının artmasıyla yaşanan gelişmelere paralel olarak insan kaynağı ihtiyacının 
da giderek artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Programının temel amacı; sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı nitelikli insan 
kaynağını karşılayabilmektir. Sivil havacılığa gönül vererek üniversitemize gelen 
öğrencilerimizi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği alanında bilgi ve beceriler ile 
donatılmış, iletişim kabiliyeti yüksek, analitik düşünme gücüne ve idari beceriye sahip, 
hep daha iyiyi hedefleyen uzmanlar olarak yetiştirmek için çalışmaktayız.
Öğrencilerimizin kariyerlerine bir adım önde başlayabilmeleri için, mesleki 
hayatlarında ihtiyaç duyacakları teknik bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik 
olarak, emniyet yönetim sistemi, havacılık güvenliği, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, 
temel harekât, uçuş operasyon ve diğer benzer dersler, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün onayı ile sertifikalı olarak verilmektedir. Zorunlu staj uygulamalarıyla 
da teorik eğitimleri pratik uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca işletme yönetimi, 
yönetim ve organizasyon, girişimcilik, liderlik vb. derslerle yönetim becerilerini 

geliştirmek amaçlanmaktadır. Yoğun 
İngilizce dersleri ile öğrencilerin sektörde 
aranan personel olmaları hedeflenmiştir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Programından mezun olacak öğrenciler, 
bu alandaki bütün değişim ve yenilikleri 
takip edecek şekilde yetiştirildikleri için 
fark yaratacak ve sivil havacılık 
sektörünün geliştirilmesine katkı 
sağlayacaklardır.

Uçak Teknolojisi (Ankara / İzmir)

Uçak Teknolojisi Programının amacı; havacılık sektöründe uçuş emniyetinin 
sürdürülebilir olması için gerekli olan hava aracı bakım ve onarımını yapabilecek 
nitelikte hava aracı bakım teknisyeni yetiştirmektir. Program yurt içi ve yurt dışında 
faaliyet gösteren havacılık şirketlerinin teknik bölümlerinde çalışabilecek niteliklerle 
donatılmış, aynı zamanda ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip kişiler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.  Öğrenciler eğitimleri sırasında aldıkları teknik içerikli dersler ile 
alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmekte ve uygulama dersleri ile de mesleki 
becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi yönünde eğitim alma olanağına sahip 
olmaktadır. 

Lisanslı bir hava aracı bakım personeli olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından belirlenen teorik ve pratik bilgi gerekliliklerinin sağlanması gerekmektedir. 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak 
Teknolojisi Programı B1, B2 ve B3 kategorilerinde 9 modülden, İzmir Havacılık Meslek 
Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı ise B1, B2 ve B3 kategorilerinde 8 modülden 
kredilendirilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu 
kredilendirme sayesinde Uçak Teknolojisi program öğrencileri ilgili modül 
derslerinden gerekli şartları sağladıkları taktirde bu modüllerden muaf olarak mezun 
olabilmektedir.



HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Pilotaj 

Hava Ulaştırma Fakültesi olarak, dünya var olduğundan bu yana insanoğlunun en güzel 
hayallerini süsleyen uçma tutkusunu ilk elden yaşamanız için sizlere büyük bir fırsat 
sunuyoruz. Fakültemiz bünyesinde eğitim veren Pilotaj Bölümü ile dünyanın en saygın 
meslekleri arasında bulunan pilotluk mesleğine ilk adımı atmanız için, sizlere teoriyi 
ve pratikliği eriterek yüksek verimli ürüne dönüştürebilen bir atmosferde, akademik 
nitelikli bir kapı açıyoruz.

Deneyimli akademik personelimiz, seçkin uçuş/teorik bilgi öğretmenleri tarafından 
modern tesislerde gerçekleştirilecek eğitim programımız ile mezunlarımızın sektörde 
aranan eleman olmaları hedeflenmektedir.

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin havacılık konusunda geleceğe dönük planlarını 
gerçekleştirmeye yönelik iyi eğitimli, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı, yeni tip 
uçakların tasarımı ve imalatı konularında yetkin mühendisler yetiştirmeyi, havacılık 
sektörü ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü, uçak, helikopter, roket gibi savunma ve havacılık 
sistemlerine ait her türlü teçhizatın ve yapıların tasarım ve geliştirilmesini amaçlayan 
bir mühendislik dalıdır. Ayrıca bu mühendislik dalında, yukarıda bahsedilen araçların 
bakım, onarım ve modernizasyonunun yapılabilmesi için gerekli altyapı da 
kazanılmaktadır. Uçak Mühendisliği, hava araçlarının yanı sıra hava sürtünmesine 
maruz kalan kara/deniz taşıtlarının araştırma-geliştirme ve tasarım etkinliklerine de 
katkıda bulunur. Dolayısıyla, uçak mühendislerinin, savunma ve havacılık 
endüstrisinden kara ulaşım endüstrisine kadar uzanan geniş bir alanda iş bulma ve 
çalışma olanağı vardır. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ
Havacılık Yönetimi (İngilizce) 

Havacılık Yönetimi Bölümü, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan havacılık 
alanında nitelikli personel gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır. Sektörün 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilen eğitim sonucunda öğrencilerimiz 
geleceğin yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Hedefimiz, havacılık yönetimi 
alanında uluslararası boyutta öğrenme ve araştırma merkezi olmaktır.

Havacılık yönetimi alanında kuramsal eğitim kadar uygulamaya yönelik araştırma ve 
proje faaliyetleri de önem taşımaktadır. Türk ve yabancı özel sektör kuruluşlarıyla 
yakın ilişkiler içinde olan bölümümüz öğrencilerimize işyeri uygulamalarıyla daha 
eğitimleri devam ederken iş hayatını tanıma fırsatı sunmaktadır. Sektörün önde 
gelen firmalarıyla yapılan işbirliği anlaşmaları, mezunlarımıza iş dünyasında avantaj 
sağlamaktadır. Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunlarımızın sadece ulusal değil 
uluslararası alanda da kolaylıkla iş bulmalarını sağlayacaktır.
İş Olanakları
- Havayolu şirketleri ve havalimanı işletmeleri, 
- Uluslararası kurumlar (ICAO, IATA, Eurocontrol, EASA, FAA, vb.), 
- Kamu kurumları ve üniversiteler, 
- Danışmanlık, denetim, mali müşavirlik kuruluşları.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, bilim ve teknolojinin çağımızdaki hızlı 
ilerlemesiyle beraber evde, ofiste ve her yerde teknik alanlarda ihtiyaç duyulmasıyla, 
tüm dünyada gereksinimi büyüyen ve en çok tercih edilen mesleklerden biridir.  
Bölümün temel amacı, öğrencilerine mühendislikte sorunu tanımlama, modelleme, 
analiz etme ve çözme, elektronik sistemi ve ona ait parçaları tasarlama ve uygulama, 
elde edilen veriyi analiz etme, yorumlama ve sunum gibi beceriler kazandırmaktır.

Öğretimimizde öncelikli amacımız, özellikle elektrik, elektronik ve haberleşme 
alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve 

Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği, makine, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji ve para gibi 
kaynakları, ürün ve hizmete dönüştüren tüm sistemlerle ilgilenen mühendislik dalıdır. 
Bölümümüzün amacı, dünya standartlarında eğitim ve araştırma yaparak başta 
havacılık sektörü olmak üzere endüstrinin ihtiyacını karşılayacak Endüstri 
Mühendisleri yetiştirmektir. Vizyonumuz, yeni teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri 
kurabilen, değişen dünyaya adapte olabilen, öncü ve aranan mühendisler 
yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, üniversite vakfımızın havacılık ve uzay alanında sahip 
olduğu 91 yılı aşkın altyapısıyla ve sektörel uygulamalarla desteklenecektir.

Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği, tarihin eski dönemlerinde tasarlanan basit iş makineleri ve 
ulaşım araçlarından günümüzün yüksek teknolojili havacılık ve uzay araçlarına kadar, 
en önemli rollerden birini oynamaktadır. Son yıllarda geliştirilen hava, kara ve deniz 
araçları, medikal ürünler, alternatif enerji sistemleri, üretim teknikleri, çok 
fonksiyonlu malzemeler ve makineler Makine Mühendisliği Bölümünün alt dalları 
olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimize temel mühendislik alt 
yapısı ile birlikte özellikle havacılık ve uzay araçları tasarım, analiz ve imalat kabiliyeti 
kazandırılacaktır.
Bölümümüzden hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak mezun olan 
mühendislerimiz;
• Havacılık ve Uzay, 
• Savunma, 
• Otomotiv, 
• Enerji, 
• Medikal, 
• İmalat, 
• Denizcilik ve İnşaat,
gibi birçok sektörde Proje Mühendisi, Tasarım Mühendisi, Üretim-İmalat Mühendisi, 
Kalite Mühendisi, Ürün Mühendisi, Ar-Ge Mühendisi, İş Analisti, Bakım Mühendisi, 
Montaj Mühendisi, Enerji Mühendisi, Planlama Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Değer 
Analiz Mühendisi, Benchmark Mühendisi gibi kariyer imkanlarıyla iş bulabileceklerdir.

Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisleri uygulama yazılımı geliştiricisi veya sistem yazılımı geliştiricisi 
olmak üzere iki ana başlık altındaki, görüntü işleme, oyun geliştirme, büyük veri 
analizi, bulut bilişim çözümleri üretme, modelleme, benzetim gibi pek çok alanda 
tasarım, uygulama, doğrulama ve gerçekleme süreçlerinde yer almaktadırlar.

Bununla birlikte, yazılımı geliştiriciler, daha büyük resim üzerinde çalışır ve bir 
bilgisayar sisteminin tüm hareketli parçalarının verimli ve sorunsuz çalışması için 
organize edilmesine yardımcı olurlar. Uygulama geliştirici olarak ise, önyüz (frontend) 
ve arkayüz (backend) alanlarında eğitim imkânları sunuyoruz. Arka yüz programlama 
ile sistemin mimarisini oluşturan, veri tabanı yönetimini planlayan, sunucu 
ayarlamalarından sorumlu, sistemin maksimum seviyede verimli ve hızlı çalışmasını 
sağlayan programları oluştururken, ön yüz programlama sayesinde de bir web 
sitesinin ön yüzünü (client-side) HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojileri kullanarak 
uygulamaların görsel tarafını oluşturan teknolojileri de öğreniyorsunuz.

Uzay Mühendisliği 

Uzay ortamında görev yapabilecek uzay sistemlerini tasarlamak, üretimlerini 
gerçekleştirmek ve bu sistemlerin uzaya erişimini sağlamak, uzay mühendislerinin 
görev ve sorumluluğundadır. Uzayda karşılaşılan fiziksel şartlar, Dünya’dan çok daha 
farklıdır. Uzayda boşluk şartları, mikro yer çekimi, yüksek miktarda radyasyon ve 
şiddetli manyetik alanlar bulunmaktadır. Uzay araçları kısa zaman aralıklarında büyük 
kuvvetlere, aşırı sıcaklık değişimlerine ve şiddetli radyasyon etkilerine maruz 
kalmaktadırlar. İlaveten uzay sistemlerini uzaya çıkarmak için, yer çekimini yenmek ve 
bu amaçla büyük miktarlarda bir enerji harcamak gerekmektedir. Uzay Mühendisleri 
tüm bu dış etkenleri ve zorlukları göz önünde tutarak, insanlı veya insansız uzay 
sistemlerinin en ekonomik ve güvenli bir biçimde uzay ortamında görev yapmaları için 
çalışmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği
Öğrencilerimiz, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yazılım ve donanım konusunda 
öncü çalışmalarının endüstride her türlü firma ve kurumların bilgisayar mühendisliği 
ihtiyacını karşılayabilecek şekilde eğitim/öğretin faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının tipik iş tanımları arasında;
• Firmaların ihtiyaç duyduğu yazılımsal çözümleri gerçekleştiren yazılım uzmanları,
•  Firmaların büyük ölçekli verilerinin tutulduğu veri tabanlarını tasarlayan ve 

bakımını gerçekleştiren veri tabanı yöneticileri,
• Yeni ürünler ortaya çıkartmak veya süreç iyileştirmek için çalışan Ar-Ge 

mühendisleri
• Bilgisayar ağlarını planlayan ve kuran sistem mühendisleri vardır. 
Bu temel alanların yanı sıra; savunma sanayi kuruluşları, kamu kurumları, bankalar, 
üniversiteler, çeşitli bilim enstitüleri, telekomünikasyon firmaları, otomotiv sanayi 
kuruluşları ve medikal elektronik tasarımı yapan kuruluşlar da mezun 
öğrencilerimizin tercih edildiği kuruluşlar arasındadır.

Uzay Mühendisliği bölümü dört ana bilim dalı içermektedir. Uzay aracı rotasının uzay 
ortamında hesaplanması konusu, “astrodinamik” ana bilim dalı ilgi alanı içindedir. 
Uzay araçlarının fırlatılması ve yörüngelerini değiştirmesi için gereken itkinin 
kimyasal, nükleer ve elektrik itki sistemleri kullanılarak nasıl elde edileceği ise “İtki 
Sistemleri” ana bilim dalı tarafından kapsanmaktadır. “Kontrol Sistemleri” ana bilim 
dalı ise bir uydu veya uzay aracının istenen yörüngede tutulabilmesi için gereken 
kontrol probleminin çözümü ile ilgilidir. Uzay ortamının uzay sistemleri üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi ve uzay sistemlerinin bu ortama uygun olarak yapılandırılması 
için kullanılması gereken malzemelerin seçimi konusunda ise “Malzeme Ana Bilim 
Dalı” önem kazanmaktadır. Uzay Mühendisleri aldıkları seçmeli dersler ile bu dört 
alandan birinde uzmanlaşma olanağına sahip olmaktadırlar. 

endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, en son elektrik-elektronik ve 
bilgisayar teknolojilerini kullanan nitelikli ve araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.

Mekatronik Mühendisliği

Son zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmeler, çevremizdeki makinelerin 
fonksiyonlarının artmasına, daha verimli olmalarına ve akıllanmalarına yol açmıştır. 
Bunun doğal sonucu olarak da bu makinelerin geliştirilmesinde rol alabilecek, 
makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi birçok farklı mühendislik 
disiplinini içinde barındıran, yeni bir mühendislik dalı olan mekatronik mühendisliği 
ortaya çıkmıştır.

Mekatronik Mühendisliğinin, ilgi alanlarından bir tanesi de, üniversitemizin de 
ihtisas alanı olan havacılık ve uzay çalışmalarıdır. Bölümümüzde, öğrencilerimizin 
çalışacağı bu alanlar göz önünde bulundurularak, genç ve dinamik eğitim 
kadromuzla, güçlü bir teorik alt yapının yanında, deneye dayalı, tasarımı ve 
yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim sunmaktayız.

İşletme (İngilizce) 
İşletme Lisans Programı, her türlü rekabet ortamında rakiplerine üstünlük sağlaya-
cak bilgi ve beceriyle donanmış, liderlik özellikleri taşıyan, parçası oldukları ülke ve 
toplum için değer yaratan kararlar alabilecek geleceğin yöneticilerini yetiştirmek 
amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda, iş dünyasının gerektirdiği kuramsal ve pratik 
donanıma sahip girişimci ve yetkin mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.  

Programımızda öğrencilerimize finansman, ekonomi, muhasebe, organizasyon ve 
yönetim, istatistiksel teknikler, pazarlama ve stratejik yönetim gibi işletme bilim 
dalının temel konularında bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra; hızla büyüyen 
havacılık ve lojistik sektörlerinin gerektirdiği bilgiler de verilmekte, küreselleşen 
dünyanın dinamizmine uygun bir şekilde müfredatlarımız titizlikle hazırlanmakta, 
sürekli olarak sorgulanmakta ve geliştirilmektedir. 

Bu program sağlam bir kuramsal temel oluşturmanın ötesinde, geleceğin belirsizlik 
ortamlarında karşı karşıya kalacakları gerçek hayattaki zorlukların üstesinden 
gelebilmeleri amacıyla tümleşik eğitim adı verilen işyeri uygulamalarıyla zengin-
leştirilerek bilginin nasıl kullanılacağını öğretmeyi de amaçlamaktadır.

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ


