
Makine mühendisliği temel mühendislik dallarından biridir. 

Tarihi gelişim içerisinde pek çok diğer mühendislik dalının 

Makine Mühendisliğinin bünyesinden ayrıldığı bilinmektedir. 

Bu bağlamda Makine Mühendisliği alternatifi olmayan ve pek 

çok çalışma alanında ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalıdır.  
 

Makine Mühendisleri özetle toplumsal ihtiyaçların karşılanma-

sı için gereksinim duyulan malzemeleri, makine, alet ve    

prosesleri tasarlayan, imal eden, kullanan, bakımının        

yapılmasından ve verimliliğinden sorumlu kişilerdir. Çok geniş 

bir çalışma alanı bulunan Makine Mühendisliğinde çok fazla 

sayıda uzmanlık alanı bulunmaktadır.  
 

Bunun yanı sıra üniversitede Çift Ana Dal Programı (ÇAP) 

çerçevesinde ikinci bir diploma alarak eğitimlerine devam 

etmek isteyen mühendis adayları için Makine Mühendisliği, 

tercihlerin önde gelen alternatiflerden biri konumundadır.  

Bölgede çalışan mezun öğrencilerimizden dolayı birçok    

işletme ile Makine Mühendisliği Bölümü olarak güçlü bir     

bağımız vardır.   

 

Kocaeli Üniversitesinin ilk kuruluş aşaması olan Akademi 

döneminden itibaren eğitime devam eden en eski      

bölümlerinden biridir. 1976 yılından beri devam eden bu 

süreçte geniş bir öğretim üyesi kadrosuna ve laboratuar 

imkanlarına sahip olan, Mühendislik Fakültesi’nin gerek 

öğrenci gerek öğretim üyesi sayısı itibarıyla en kalabalık 

bölümüdür.   
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Lisans programının yanı sıra, KOÜ Makine Mühendisliği 

Bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarına     

yönelik eğitim de verilmektedir. Yapılan tezler; Makine 

Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan öğretim üyelerinin 

uzmanlık alanı ile ilgili olan kompozit, imalat, konstrüksi-

yon, polimer, kalite, malzeme, biyoteknoloji, kaynak, ısı 

tekniği, enerji ve otomotiv mühendisliği gibi endüstriye 

dönük konularda yaptırılmaktadır.  
 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin oluşturulması Makine      

Mühendisliği Anabilim Dalı’nın önemli bir hedefidir. Bu 

amaçla bölümümüzde çeşitli sanayi kuruluşları ile işbirliği 

çerçevesinde çok sayıda ortak çalışma ve proje yapılmak-

ta, teknoloji geliştirilmesi / iyileştirilmesi için araştırmalar 

yürütülmektedir. 

Bölümümüzde altı adet Ar-Ge Laboratuvarı ( Takım Tezgahları, Makine Malzemesi, Mekanik 

Testler, İleri Malzemeler, Termodinamik ve Isı Tekniği, Pnömatik ve Endüstriyel Hidrolik) 

bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları kompozit, biyoteknoloji, konstrüksiyon,  

polimer, imalat, malzeme ve enerji gibi  alanlarda bir çok TÜBİTAK ve SAN-TEZ projesi    

yürütmektedirler.  

Bölümümüzden mezun olan genç mühendisler fabrikalarda, 

santrallerde, araştırma merkezlerinde ve şantiyelerde     

çalışma olanağı bulmaktadır. Makine mühendisleri; baraj ve 

köprü yapımı gibi büyük projelerden, küçük projelerin    

gerçekleştirildiği yerlere kadar uzanan geniş bir yelpazede 

çalışma olanağına sahiptirler. Hemen hemen her işletmede 

makine mühendislerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  

Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan önemli bir 

bölümü, bugün, bağımsız birer mühendislik dalı durumuna 

gelmiştir. Uçak ve Gemi Mühendisliği, bunlardan sadece 

birkaçıdır.  
 
Teknolojik gelişmelere göre, makine mühendisliği gereksi-

nim alanları doğrultusunda, Enerji Mühendisliği, İmalat  

Mühendisliği gibi çeşitli dallara ayrılmaktadır. Alanlarında 

çok iyi yetişmiş olanlar, beklentileri doğrultusunda bir iş 

bulabilmektedirler. Makine mühendisleri, kendi adına işyeri 

açma olanağına sahiptirler.   
 
Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora  

yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer 

yapabilirler. Bunun yanı sıra alınan MÜDEK akreditasyo-

nuyla Avrupa Birliği’nde tanınan bir bölüm olarak yurt    

dışında lisansüstü eğitim imkanı kolaylaşmıştır. 
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