
"Mekatronik", bir sistem tasarımında mekanizma,  

elektrik ve yazılım işlemlerinin bir araya getirilmesiyle 

ortaya çıkan yeni bir mühendislik dalıdır. Mekatronik 

mühendisliği; makina, elektronik, kontrol ve bilgisayar 

sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonu; işlevleri       

mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin 

entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve 

sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynı ile 

ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.  
 

Günümüz dünyasında gelişmiş ürün, kalite ve yüksek 

performansa ulaşmak için tasarlanan; hesaplama,   

mekanizasyon, tahrik, algılama ve kontrol parametrele-

rini aynı anda bulunduran sistem ve ürünlerin tasarımı 

için mekatronik tasarım yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu 

yüzden imalat endüstrisinin tüm alanlarında mekatronik 

mühendisliğinin uygulama alanı bulunmaktadır.  
 

Bir mekatronik mühendisinin sahip olması gereken 

özellik şu iki temel unsur arasındaki dengeyi kurabilme-

sidir; modelleme-analiz ve deneysel çalışma-donanım 

uygulama yeteneğidir. Bir mekatronik sistemin         

tasarımında sinerji ve entegrasyon geleneksel bir     

disiplinden çok disiplinlerin anlamlı bir bütünüdür.  
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Mekatronik mühendisliği, makina, elektrik, elektronik 

mühendislikleri ile bilgisayar teknolojisi ve kontrol 

mühendisliğini içeren yeni bir mühendislik yaklaşımı 

ve son yıllarda büyük hızla gelişen bir mühendislik 

dalıdır. Mekanik, elektrik ve elektronik hatta          

optik bileşenlerden oluşan, ön verileri algılayan    

sensörleri; onları yorumlayan ve işleyen mikroişlemci-

leri ve sonunda bu veriler doğrultusunda gerekli    

tepkileri veren aktüatörleri olan sistemler mekatronik 

sistemleri oluştururlar.  

Mekatronik tasarım, mekanik sistemlerin kontrolünde 

sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Hızlı ve gelişmiş 

bilgisayarların kullanılmaya başlandığı, üretimin el 

değmeden otomatik kontrol ile gerçekleştirilmeye 

başlandığı günümüzde yüksek endüstriyel potansiyeli 

ile bölgemiz mekatronik mühendisliğinin en önemli ilgi 

alanını oluşturmaktadır.  
 
Bu alanda endüstri ile çeşitli otomatik kontrol        

sistemleri için projeler geliştirilmesinde bilim adamla-

rına, yine endüstrinin arzu ettiği mühendislerin      

yetiştirilmesine, bir başka değişle yoğun bir üniversite 

sanayi işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Anabilim  

dalımız bu bağlamda bu ilişkiyi sağlayacak lisansüstü 

ve doktora eğitimini oluşturarak konuya yetkin yüksek 

mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
 

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları sanayi ve 

AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmekte ve 

hayata geçirilmektedir.    

 
Bölümümüzde yedi adet Ar-Ge Laboratuarı ( Makine Görüsü, Tahrik Sistemleri, CAD-PLC-DSP, 

Sensör, Proses Kontrol,  Otomasyon,  Robotik) bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları 

çeşitli alanlarda bir çok TÜBİTAK ve SAN-TEZ projesi yürütmektedirler.  

Bölümümüz ile Hochschule Bochum Üniversitesi 

(Almanya)  arasında 2002 yılından beri devam eden  

Değişim Programı çerçevesinde her yıl belirlenen      

kontenjan dahilinde öğrencilerimiz ERASMUS           

kapsamında Hochschule Bochum Üniversitesine       

gönderilmektedir.  

 


