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Mühendislik alanında yapılan çalışmalar ülkelerin kalkınma ve 

refah düzeyinin artmasında en önemli süreçlerdir.  Dünyada söz 

sahibi ülkeler incelendiğinde, başarılarının sırrının bilim ve 

teknoloji alanında gerçekleştirmiş oldukları projeler ile bu 

alanlarda yetiştirdikleri insan kaynakları olduğu görülmektedir. 

Ülkemizin de teknolojik gelişmesi ve sanayi atılımı, mühendislik 

alanında başarılı ve nitelikli uzmanlar yetiştirerek, bu alanda eşsiz 

projeler yaratarak devam edecek olup, fakültemiz bu gelişime 

ayak uydurmayı kendine görev edinmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, 

Makine ve Mekatronik olmak üzere 5 Mühendislik bölümü 

bulunmaktadır. Seçkin akademik kadrosu, yüksek teknoloji içeren 

laboratuvarları, tümleşik eğitim modeli, çift ana dal ve yan dal 

programları ile başta havacılık ve uzay alanında olmak üzere farklı 

mühendislik alanlarında uzmanlaşabilecek eşsiz bir eğitim-

öğretim imkanı fakültemiz tarafından sunulmaktadır. Bu 

imkanlar; geleceğin analitik düşünebilen, problem çözmeye 

odaklanmış, yöneticilik ve liderlik vasıfları olan, hedefleri yüksek, 

teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten, ülkemizin 

araştırma ve geliştirme projelerine yön veren, dünyaca aranan 

mühendislerini yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Uçak elektrik ve elektroniğinden otopilot tasarımına, aviyonik 

sistemlerden kontrol sistemlerine, kompozit malzeme ve makine 

üretiminden hava araçlarında nanoteknoloji uygulamalarına, 

alternatif enerji kaynaklarından güç elektroniğine, mobil 

uygulamalardan s istem tasar ımlar ına,  s imülasyon 

yazılımlarından optimizasyon problemlerine, robotik ve 

mekatronik uygulamalardan otonom sistemlere kadar birçok 

farklı alan fakültemiz akademik programlarına yansıtılmıştır.

Üniversitemiz kampüsünde; üniversitemize ait havaalanı, bakım 

hangarları, çok çeşitli sayı ve özellikte uçaklar, atölyeler, 

simülatörler, model sistemler ve havacılık alanında ilgili 

uluslararası otoritelerce sertif ikalı  teknik personel 

bulunmaktadır. Bu yönüyle Türkiye'de ve bölgesindeki ilk ve tek 

havacılık üniversitesi olan üniversitemiz 1925 yılında bizzat 

Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Türk Hava Kurumu'nun birikimi 

üzerinde yükselmektedir. Fakültemiz bu birikimin yarattığı güç ile 

geleceğin mühendislerini yetiştirmek konusunda üzerine düşen 

görevi yerine getirecektir.

Bilgisayar mühendisliği, bugün yaşadığımız dünyanın ayrılmaz bir 
parçası haline gelen dinamik ve hızla büyüyen bir alandır. Bilgisayar 
bilimleri, sağlıktan eğitime, savunmadan üretime pek çok alandaki 
karmaşık, zorlu sorunları çözmenizi sağlar. Bilgisayar Bilimi 
yazılım mühendisliği başta olmak üzere, yapay zeka, nesnelerin 
interneti, kuantum hesaplama, bulut bilişim, veri madenciliği ve 
büyük veri analizi alanlarında çok geniş bir yelpazede öğrencilere 
farklı alanlarda kariyer fırsatları yaratır. Öğrencilerimizin başarı 
durularına göre, çift veya yan dal programlarına katılarak, havacılık, 
uzay, elektrik elektronik, makine, mekatronik mühendislikleri 
alanlarında da eğitimler alma fırsatları yaratır.
Temel eğitimleri sırasında öğrencilerimizin ilgi alanları 
doğrultusunda;
 Bilgisayar Biliminin Temel Kuramları,
 Donanım ve Mimarisi,
 Yazılım Mühendisliği,
 Veri Tabanı Sistemleri,
 Ağlar ve Kablosuz İletişim,
 Paralel ve Dağıtık Sistemler,
 Algoritmalar,
 Robotik,
 Güvenlik,
 Gömülü ̈Sistemler,
 Görüntü ̈İşleme,
 Yapay Zeka ve
 Veri Madenciliği,
gibi çeşitli alt konularda uzmanlık kazanmaları beklenmekte ve 
gerekli eğitimler, konularında uzman kadrolarımız tarafından 
verilmektedir.
Öğrencilerimiz, eğitim/öğretim sürecinde teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda güncellediğimiz müfredatımız ile yazılım ve donanım 
konusunda öncü ̈ faaliyetlerde bulunmakta, endüstride her türlü 
firma ve kurumların bilgisayar mühendisliği ihtiyacını 
karşılayabilecek durumda mezun olabilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün mezunlarının tipik iş 
tanımları arasında;
 Firmaların ihtiyaç duyduğu yazılımsal çözümleri üretebilen 
yazılım uzmanlığı,
 Firmaların büyük ölçekli verilerinin tutulduğu veri tabanlarını 
tasarlayan ve bakımını gerçekleştiren veri tabanı yöneticiliği,
 Yeni ürünler ortaya çıkartmak veya süreç iyileştirmek için çalışan 
Ar-Ge mühendisliği
 Bilgisayar ağlarını planlayan ve kuran sistem mühendisliği vardır. 
Bu temel alanların yanı sıra; savunma sanayi kuruluşları, kamu 
kurumları, bankalar, üniversiteler, çeşitli bilişim enstitüleri, 
telekomünikasyon firmaları, otomotiv sanayi kuruluşları ve medikal 
elektronik tasarımı yapan kuruluşlar da mezun öğrencilerimizin 
tercih edildiği kuruluşlar arasındadır.

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, yazılım geliştiriciler, daha büyük resim üzerinde 
çalışır ve bir bilgisayar sisteminin tüm hareketli parçalarının verimli 
ve sorunsuz çalışması için senkronize edilmesine yardımcı olurlar. 
Uygulama geliştiricisi olarak ise, önyüz (frontend) ve arkayüz 
(backend) alanlarının geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Arka 
yüz programlama ile sistemin mimarisini oluşturan, veri tabanı 
yönetimini planlayan, sunucu ayarlamalarından sorumlu, sistemin 
maksimum seviyede verimli ve hızlı çalışmasını sağlayan 
programları oluşturulurken, ön yüz programlama sayesinde de bir 
web sitesinin ön yüzünü (client-side) HTML, CSS ve JavaScript gibi 
teknolojileri kullanarak uygulamaların görsel tarafını oluşturan 
teknolojileri geliştirmek mümkün olmaktadır.

Yazılım Mühendisleri, Bilgi Teknolojileri alanında mükemmel uyum 
sağlayan ve sağlık hizmetlerinden yenilenebilir enerjiye, savunma 
sanayiinden eğitime kadar kamu ve özel sektörde aşağıda belli 
başlıkları listelenmiş geniş iş yelpazesinde kariyer imkanlarına 
sahip olabilirler.

 Yazılım ve Sistem Mimarı

 Yazılım ve Sistem Mühendisi

 Test Uzmanı

 Gereksinim Mühendisi

 Proje lideri

 Oyun Geliştirici

 Siber Güvenlik Uzmanı

 Büyük Veri Analizi

 Mobil Uygulama Geliştirici

Sayıları seven ve küçük ayrıntıların büyük resme ne kadar uyduğunu 
görme becerisine sahip bir öğrenci iseniz, Yazılım Mühendisliği 
alanında lisans derecesi almanız sizin için pek çok fırsatları 
beraberinde getirecektir. Yazılım geliştirme süreçleri olmadan 
günümüzde Bilgi Teknolojilerinden bahsetmek mümkün 
olmamaktadır, bu da göstermektedir ki, Yazılım Mühendisliği 
eğitimi sayesinde heyecan verici ve son teknoloji bir alana katılmayı 
da seçmiş bulunmaktasınız. B
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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, bilim ve teknolojinin 

çağımızdaki hızlı ilerlemesine paralel olarak evde, ofiste ve akla 

gelebilecek her alanda teknik bilgiye 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 yapabilme 

gibi beceriler kazandırmaktır.

Eğitim/öğretim sürecimizde öncelikli amacımız, özellikle elektrik, 

elektronik ve haberleşme alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji 

düzeyinde eğitim/ öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama 

etkinliklerinde bulunarak, en trend elektrik-elektronik ve 

bilgisayar teknolojilerini kullanabilen nitelikli ve araştırmacı 

mühendisler yetiştirmektir. Üniversitemiz, öğrencilerine 

havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden aldırdığı derslerle 

de bu alanlarda özel olarak tercih edilebilme imkanları da 

sunmaktadır. 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; 

 Kablolu-Kablosuz haberleşme sistemleri,

 Kontrol-kumanda sistemleri, 

 Robotik, Otomasyon, Modelleme ve prototip geliştirme, 

 Simülasyon, gerçek-zamanlı veri okuma değerlendirme,  

 Uzaktan algılama, yer ve uydu sistemleri, 

 Güç elektroniği, yüksek gerilim, aydınlatma ve optik,

 Mekanik ve elektronik stabilite 

konularında bilgi ve mühendislik becerileri kazanacaklardır.

Mezunlarımız sivil ve askeri, elektrik-elektronik-haberleşme 

kurum ve kuruluşlarında, elektronik savunma sanayiinde, uçak, 

otomotiv ve biyomedikal sektörlerinde, enerji üretim-iletim-

dağıtım şirketlerinde ve elektromekanik sanayiinde çalışma 

imkânı bulacaklardır.   

Endüstri Mühendisliği, makine, insan gücü, hammadde, bilgi, 

enerji ve para gibi kaynakları ürüne dönüştüren tüm sistemlerle 

ilgilenir. Mühendislik ve analiz yeteneğine sahip Endüstri 

Mühendisleri bu sistemleri bir bütün olarak tasarlar, işletir ve 

yönetir. Ayrıca çeşitli uygulamalarında insan faktörünü ele alması 

nedeniyle Endüstri Mühendisliği, idari bilimlerle de iç içe olan bir 

mühendislik dalıdır.

Bölümümüzün amacı; dünya standartlarında eğitim ve araştırma 

yaparak, havacılık alanında verdiğimiz ek eğitim/öğretimle de 

başta bu sektör olmak üzere diğer endüstrilerin de 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 yaklaşık yüz yıllık altyapısıyla ve 

sektörel uygulamalarla desteklenmektedir.

Günümüzde Endüstri Mühendisleri, üretimden finansa, lojistikten 

bilişime, telekomünikasyondan uzaya, havacılıktan sağlığa, 

turizmden savunmaya kadar geniş bir yelpazede pek çok iş 

kolunda önemli görevler üstlenmektedir. Bölümümüzden mezun 

olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda; 

 Üretim Planlama ve Kontrol, 

 Üretim Yönetimi,

 Kalite Kontrol ve Planlama, 

 Sistem Organizasyon 

 Tedarik Zinciri Yönetimi,

 Proje Yönetimi 

 Araştırma-Geliştirme ve

 İnsan Kaynakları

gibi birçok alanda kariyer yapma fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, 

üniversitemizin sunduğu havacılık odaklı seçmeli dersler ve 

üniversitemize özgü uygulama imkânları  sayesinde 

öğrencilerimiz, havalimanı tasarım ve işletmeciliği, havayolu 

planlaması, uçak imalatı, havaalanı bakım ve onarım, yer 

hizmetleri vb. gibi alanlarda da hizmet veren şirketlerde tercih 

edilebilme imkanı bulabileceklerdir.

Makine Mühendisliği, tarihin eski dönemlerinde kullanılan basit iş 
makineleri ve ulaşım araçlarından günümüzün yüksek teknolojili 
havacılık ve uzay araçlarına kadar, tüm makinelerin tasarım ve 
imalat sürecinde en önemli rollerden birini oynamaktadır. Son 
yıllarda geliştirilen hava, kara ve deniz araçları, medikal 
sistemler, alternatif enerji sistemleri, üretim teknikleri, çok 
fonksiyonlu malzemeler ve makineler Makine Mühendislerinin 
tasarım ve üretim süreçleri ile ortaya çıkmaktadır. 
Üniversitemizde öğrencilerimize aşağıda sıralanan temel 
mühendislik alt yapısıyla birlikte özellikle havacılık ve uzay 
bilimlerine yönelik ek eğitim/öğretim sürecimizle de hava ve uzay 
araçları tasarımı, analiz ve imalat kabiliyeti de kazandırılmaktadır. 

  Mekanik, 

  Malzeme, 

  Makine dinamiği, 

  Konstrüksiyon ve imalat teknolojileri, 

  Otomasyon, 

  Akışkanlar mekaniği,

  Enerji.

Bölümümüzden teorik ve uygulamalı eğitim alarak mezun olan 
öğrencilerimiz;

  Havacılık ve Uzay, 

  Savunma, 

  Otomotiv, 

  Enerji, 

  Medikal, 

  İmalat, 

  Denizcilik ve İnşaat,

gibi alanlarda; 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 olarak geniş bir 
yelpazede iş fırsatlarıyla kariyerlerine devam edebilmektedir.

Ayrıca günümüz makinelerinden beklenen performans ve 
özellikler arttıkça Makine Mühendisliği Bölümü; Mekatronik, 
Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Uçak ve Uzay 
Mühendislikleri ile çoklu disipliner ortak çalışma alanları 
bulabilmektedir. Bu durum, Makine Mühendisliği öğrencilerine bu 
mühendisliklerle yandal ve çift anadal yapma imkanı sunmakla 
birlikte, takım çalışmasında Makine Mühendislerinin rolünü 
arttırmaktadır. 

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 mühendisleri, bir ürünün tasarımından üretimine 
kadar pek çok alanda aktif rol oynarlar ve en verimli, en 
fonksiyonel ürünün ortaya çıkmasını sağlamaya çalışırlar.

Robotlar, İnsansız Araçlar, akıllı ve otomasyon sistemleri 
mekatronik mühendisliğinin ilgilendiği konulardan bazılarıdır. 
Bunların yanında, Mekatronik Mühendisliğinin, ilgi alanlarından 
biri de üniversitemizin de ihtisas alanı olan havacılık ve uzay 
çalışmalarıdır. 

Bölümümüzde, öğrencilerimizin kariyer imkanı bulabileceği 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/öğretim süreci 
sunmaktayız.

Mekatronik mühendisliği mezunları imalat, otomotiv ve savunma 
sanayisi gibi birçok farklı endüstride hizmet veren şirketlerde 
tasarım mühendisliği, test ve kontrol mühendisliği, sistem 
mühendisliği, yazılım mühendisliği ve proje mühendisliği gibi 
farklı görevlerde;

 Modelleme ve Prototip Geliştirme,

 Robotik, 

 Uzaktan Algılama, 

 Otomasyon, 

 Görüntü İşleme, 

 Kontrol Sistemi Tasarımı 

gibi alanlarda uzmanlaşarak yer alabilmektedirler.

Mekatronik Mühendisliğinin doğasında yer alan disiplinler arası 
çalışmalar düşünüldüğünde, bünyesinde Bilgisayar, Elektronik, 
Endüstri, Makine, Uzay ve Havacılık gibi birçok farklı mühendislik 
bölümlerini barındıran üniversitemizde, Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü, disiplinler arası çalışmayı seven, heyecanlı ve istekli 
öğrenciler için çok uygun bir tercih olacaktır.E
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