
[  TEKNOIOİİ FAKÜLTESİ
Teknoloji Fakülteleri (TF), çağımızın ihtiyaçları ve ülkemiz sanayisinin talepleri ve 
uluslararası eğitim modelleri dikkate alınarak 13.11.2009 tarihinde kurulan ve diğer 
Mühendislik Fakültelerinden temelde 3 farklı özelliği ile ayrılarak yapılandırılan yeni 
bir mühendislik fakültesidir. Teknoloji Fakültesi öğrencileri, mühendislik unvanı 
almaya hak kazanarak mezun olmaktadırlar.

Bu özellikler;

1. Teknoloji «kültelerinde branş (spesifik) mühendislik dalı seviyesinde eğitim 
verilmesidir. Bunun sonucu olarak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanında 
uzmanlaşmış mühendis ihtiyacı karşılanabilecekti. Bu amaçla; Makine Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü yanı sıra Enerji Sistemleri Mühendisliği, 
İmalafeMühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği 
ayrı bölümler olarak açılmıştır.

2. Öğrencilere uygulama yönü güçlü mühendisler yetiştirebilmek amacıyla, yaijstajı 
uygulamasına ek olarak bir yarıyıl (7. veya 8. yarıyılda) sektöründe lide l örnek, 
yönlendirici, A||Ge ve eğitim altyapılarını oluşturmuş işletmelerde İşyeri Eğitimi” adı 
altındalmüfredatı planlanmış bir program ile uygulamalı bir eğitim verilmektedni 
Öğrenciler, 8 yarıyıllık eğitimlerinin 7 yarıyılını üniversitede 1 yarıyılını ise işyerinde 
uygulamalı eğitim alarak tamamlayacaklardır. İşyeri Eğitimi, öğrencilerin mezun 
olmadan sektörü, yapacakları işleri ve iş ortamlarını tanımalarını sağlayacak ayrıca, 
uzmanlaşacakları alanlara karar vermelerinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte 
öğrenciler İşyeri Eğitimi aldıkları işletmelerde işe başlama imkânı da 
bulabileceklerdi^.

3. Her bölümde MTOK (Mesleki ve Şeknik Ortaöğretim Kurumlan) mezunlarından 
IBknoloji Fakültesini tercih etmek isteyen adaylar için özel kontenjan ayrılmaktadıH 
Bu öğrencilerimize mühendislik eğitimine hazırlık amacıyla 2 yarıyıllık temel fen 
derslerini içeren bilimsel hazırlık eğitimi verilecektil Böylece mesleki ve teknik 
ortaöğretimin altyapısına da önemli ölçüde destek verilmiştir.

Bu özellikleriyle henüz yeni kurulmasına Hağmen^uyguladığı model ile ülkemiz 
mühendislik eğitimine şimdiden yeni bir boyut ve dinamizm katmaya başlamıştır.

Teknoloji Fakülteleri özellikleri açısından ülkemi! için "Yeni Bir Mühendislik Eğitimi 
Modeli" olduğu için başlangıçta özellikle "Mühendislik Blnvam" hakkında yanlış 
algılamalara ve yorumlamalara marcS kalmıştı. Ancak, bu konudaki tartışmalara T.C. 
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ 30.03.2012 tarihli Esas No:2010/6081 ve 
2012/1430 numaralı kararı ile özet olarak " ... Teknoloji Fakültesi mühendislik 
bölümlerine öğrenci alınmasında aykırılık görülmemiştir....“ ifadesiyle son nokta 
konulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır.
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Teknoloji Fakülteleri aşağıdaki tablolarda verilen 16 üniversitede ve 13 mühendislik 
programları ile faaliyet göstermektedirler. Teknoloji Fakültelerini tercih etmek isteyen 
öğrencilerin ÖSYM kılavuzundaki Teknoloji Fakültesi ile ilgili açıklamaları dikkatlice 
okumaları gerekmektedir.

TF BULUNAN ÜNİVERSİTELER

Süleyman Dem irel Üniversitesi (İsparta) Karabük Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Amasya Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Düzce Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sakarya Üniversitesi

Gazi Üniversitesi (Ankara) Selçuk Üniversitesi (Konya)

TF MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI VE TABAN PUANLARI
Sıra Mühendislik Programları GENEL 1.Ö. GENEL 2.Ö. MTOK

1.Ö.
MTOK
2.Ö.

1
Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği

221 - - -

2 Bilgisayar Mühendisliği 366 338 305 289

3 Biyomedikal Mühendisliği 415 - 302 -

4 Elektrik-Elektronik
Mühendisliği 352 333 287 274

5 Endüstriyel Tasarım 
Mühendisliği

277 - 204 -

6 Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 316 291 246 199

7 İmalat Mühendisliği 253 237 225 199

8 İnşaat Mühendisliği 364 346 238 206

9 Makine Mühendisliği 334 317 277 258

10 Mekatronik Mühendisliği 403 364 309 285

11
Metalürji ve Malzeme 285 264 206 216
Mühendisliği

12 Otomotiv Mühendisliği 417 - 256 -

13 Yazılım Mühendisliği 307 279 265 255
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Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2010-2011 eğ iti m-öğ retim 
Biomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri 
Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve 
Yazılım Mühendisliği bölümleriyle kurulmuştur. Ancak Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümleri 1. ve 2. 
öğretim programlarıyla açık olup, MF-4 puanı ile öğrenci almaktadırlar.

Bölüm müfredatları 8 yarıyıl!ık, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET, 
MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak ve 240 
AKTS(ECTS) kredilik dersler ile yapılandırılmıştır. Müfredatta bir yarıyıl İŞYERİ 
EĞİTİMİ dışında iki yaz dönemine dağıtılan 72 işgünü süreli staj programı da 
bulunmaktadır. Öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse ERASMUS ve 
MEVLANA programıyla yurtdışındaki, FARABİ programıyla yurtiçindeki denk ve 
anlaşmalı üniversitelere 1 veya g  yarıyıl giderek eğitimlerini SDÜ dışında da 
sürdürebilirler. SDÜ, mezunlarına, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan diploma 
ekini de vermektedir.
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra, bu sistemlerin ihtiyacı olan 
enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojilerinin de 
konularını içeren çerçevede, seçmeli derslerle elektrik veya elektronik konularında 
uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının araştırılmasını ve geliştirilmesini, kullanımın teşvik edilmesini, yeni 
enerji sistemlerin geliştirilmesini, enerji verimliliği ve enerji konuları ile ilgili pek çok 
alanda çalışabilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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imalat Mühendisliği

İnsan hayatını kolaylaştıracak sistemleri, en ekonomik bir şekilde tasarlayıp analiz 
ederek en uygun olanı üretebilecek niteliklere sahip, kaliteli, çevreye saygılı, insani 
ve mesleki etik değerleri uygulayan İmalat Mühendislerini yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

İnşaat Mühendisliği*

Baraj, tünel, ulaştırma, sulama, enerji, yeraltı ve yerüstü sulama yapıları, bina gibi 
konularda günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, 
ekonomiyi ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde 
kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Bı^hedikalİM ühendisliği*

Tıp, biyoloji, mühendislik, fizik, matematik gibi bilimlerden oluşan disiplinler arası 
popüler bir mühendislik alanıdır. Bu mühendislik alanının en önemli hedeflerinden 
biri, klinik sorunları çözme amacıyla mühendislik ve tıp arasındaki boşluğu 
kapatmaya çalışmaktır.
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Mekatronik Mühendisliği*

Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar dallarından oluşan sistemler ile ilgilenen bir 
mühendislik dalıdır. Bir mekatronik sistemin dizaynındaki sinerji ve entegrasyon 
geleneksel bir disiplinden çok disiplinler bileşkesidir. Bölümde, sektörün bu 
niteliklerdeki mühendis ihtiyacı karşılanmak amaçlanmaktadır.

Yazılım Mühenflismâr
Daha çok “Yazılım İhtiyaçlarını Belirleme, Yazılım Tasarımı, Oluşturma, Geliştirme, 
Kalitesi, YönetimiLBakımı ve Maliyetr konuları yanında Bilgisayar Bilimi alanları 
konularını da içeren müfredatıyla, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri 
çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini sağlayacak mühendisler 
yetişfcmekted i r.

*  Bu bölümler fakültemiz bünyesinde mevcut olup gerekli öğretim elemanı/üyesi sağlandığında 
önümüzdeki senelerde öğrenci alımına başlayacaktır.


