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Eğitim ve araştırmada mükemmelliğe yolculuk...



• Mühendislik Fakültesi’nin eğitim ve 
öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerimizden 
İngilizce dili yeterli olmayanlar önce İngilizce 
hazırlık sınıfına devam ederler.

• Fakültemiz eğitim programları ülkemizin 
tek yetkili ulusal ve uluslararası akreditasyon 
kuruluşu olan MÜDEK (Mühendislik Eğitim 
Programları Akreditasyon Kuruluşu) 
tarafından akredite edilmiştir. Mezunlarımız    
yurtdışında da tanınırlığa sahiptir.

• Mühendislik Fakültesi’nde öğrenciler en az 
iki defa yaz stajı yaparlar. Stajlar, eğitim ve  
öğretim hayatının bir parçası olarak 
değerlendirilir.

• Her öğrencinin öğretim üyesi bir danışmanı 
bulunur. Öğrencilerin fakülteye 
başlangıcından mezun oluncaya kadar tüm 
iş ve işlemleri danışmanı ile birlikte yürütülür.

• Mühendislik Fakültesi’nde öğrenciler,  
bölümler arasında yandal ve çift anadal  
yapma imkanlarından yaygın olarak 
faydalanırlar.

• Öğrencilerimiz, fakültemizin Avrupa’nın 
birçok ülkesinin üniversiteleri ile imzaladığı 
ikili anlaşmalardan, Avrupa Birliği Erasmus+ 
(Uluslararası Öğrenim Hareketliliği) programı  
çerçevesinde yararlanırlar.

• Mühendislik Fakültesi programları,  
mühendislik tasarımına ve bilgisayar 
uygulamalarına büyük ağırlık vermelerinin 
yanı sıra, öğrencilerinin İngilizce iletişim 
becerisi kazanmalarına önem vermektedir.

• Mühendislik Fakültesi öğrenci odaklı bir 
fakültedir. Öğrenci kulübü çalışmalarına, 
öğrencilerin spor yapmalarına, proje 
üretmelerine ve araştırmalara katkı 
sağlamalarına imkan tanınır.

• Mühendislik Fakültesi, eğitim ve 
araştırmada kaliteye önem verir.  

• Akademik kadromuzun birçok üyesi aynı 
zamanda bilimsel araştırma projeleri yürütür 
ve proje sonuçlarını eğitim müfredatının bir 
parçası olarak değerlendirir.

• Mühendislik Fakültesi bünyesinde çok 
sayıda ve yüksek kalitede laboratuvarlar 
mevcuttur. Eğitim ve araştırma faaliyetlerine 
ilaveten kamu ve özel sektör kuruluşlarına 
hizmet veren bu laboratuvarlar, en modern 
cihaz ve aletlerle teçhiz edilmiş 
bulunmaktadır.

• Mühendislik Fakültesi bölümlerinden 
mezun olan mühendisler; sanayi, enerji, 
madencilik, ticaret, araştırma, eğitim, 
haberleşme vb. sektörlerde faaliyet 
gösteren özel ve kamu sermayeli şirketlerin; 
üretim, lojistik, tedarik, satış ve pazarlama, 
insan kaynakları, otomasyon, bilişim, 
planlama ve tasarım, Ar-Ge süreçlerinde  
mühendis ve araştırmacı olarak   
çalışmaktadır. Birçok mezunumuz kendi 
kurdukları şirketleri yönetmektedir.
• Mühendislik Fakültesi mezunlarının 
akademik kariyer yapma eğilimleri de 
yüksektir. Fakültemizin birçok mezunu aynı 
zamanda fakültemizin akademik 
kadrosunda akademisyen olarak görev 
yapmaktadır.
• Mezunlarını ilk olarak 1993-1994 Eğitim 
ve Öğretim Yılında veren fakültemizin birçok 
mezunu çalıştıkları özel ya da kamu 
işyerlerinde yönetici pozisyonuna 
gelmişlerdir.
• Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşamı 
boyunca, akademik danışmanlarımız aynı 
zamanda onların iş ve kariyer 
planlamalarına da yardımcı olmak için 
çalışır.

İş ve Kariyer Olanakları

Mühendislik Fakültesi, bilimsel bilgiyi 
içselleştirerek zeka ve becerisini etkin 
bir şekilde kullanan, yeni ve verimli bir 
tasarım, farklı ve kolay bir çözüm, 
özgün ve ekonomik bir sistem ortaya 
koyan mühendisler yetiştirmeyi misyon 
edinmiştir. Mühendislik bilimlerinde 
kapsamlı Ar-Ge çalışmaları, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi ve nitelikli bilim 
insanlarının yetiştirilmesi fakültenin 
temel faaliyet alanlarıdır. Zorunlu staj 
programı uygulanan fakültede okuyan 
öğrenciler, çift anadal ve yandal 
programlarının yanı sıra dünyanın 
seçkin üniversitelerinde öğrenim görme 
fırsatlarından da yararlanmaktadır. 
Lisans eğitimlerini tamamlayan 
öğrenciler birçok bilim dalında 
lisansüstü eğitim yapabilmektedir.Mühendislik

Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları


