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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 

Üniversite adını şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yükseklikteki 

Erciyes Dağı'ndan almaktadır.  

Erciyes Dağı, Türkiye'nin en önemli kış ve kayak sporları merkezidir. 



Erciyes Üniversitesi bugün toplam; 

• 18 fakülte,  3 yüksekokul, 

•  10 meslek yüksekokulu, 

•  7 enstitü,  6 bölüm, 

•  38 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet 

vermektedir 

• 2300'e yakın akademik personel görev yapmakta olup yaklaşık 65.000'e yakın 

öğrenci eğitim almaktadır. 



MİSYONU 

Eğitim ve öğretimde çağdaş, 

Bilgi ve teknoloji üreten,  

Ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplumun yararına kullanan, 

Çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve faaliyet alanlarında 

öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir. 

 

 

 



VİZYONU 

Yetiştirdiği öğrencileri; 

bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran, ait olduğu toplumun 

değerlerine sadık kalarak evrensel düşünebilen özgüveni yüksek 

bireyler olan, mensubu olmaktan onur duyulan, eğitim, araştırma ve 

topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak, 

ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almaktadır. 



HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Fakültemiz 4 Ağustos 2012 de kurulmuş olup,  

bünyesinde Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerinin açılması 

uygun görülmüştür. 

Fakültemizin temelleri 26.12.1994 tarihinde kurulan Sivil Havacılık 

Yüksekokulundan gelmektedir. 

Ayrıca 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Gövde Motor ve Uçak Elektrik Elektronik 

Bölümleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır. 

 

 



Aktarılan Yüksekokulumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 

faaliyetlerini kuruluş esasları ve amaçları değiştirilmeksizin Havacılık ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi çatısı altında devam ettirmeye başlamıştır. 

Mevcut aktarılan bölümlere Lisans Yerleştirme (LYS) Sınavının ÖSYM 

tarafından uygun görülen (MF, TM) puan türü ile öğrenci kabul edilmeye 

başlanılmıştır.  

2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt hakkı kazanmış mevcut 

öğrencilerimize Sivil Havacılık Yüksekokulu Diploması verilmiştir. 

 



Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin misyonu, 

Türkiye’de havacılık ve uzay bilimleri alanında önemli bir yer edinme 

hedefi ile geleceğin çağdaş, yaratıcı düşünce yapısına sahip, sosyal 

nitelikleri kuvvetli, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar 

yapabilecek ve projelere imza atabilecek sağlam bir mühendislik 

formasyonuna sahip Uçak ve Uzay Mühendisleri, uçak bakım teknisyenleri 

ve sivil hava ulaştırma işletmenleri yetiştirmektir. 

MİSYONU 



 

Fakültemizin vizyonu, eğitim kalitesi ulusal ve uluslararası normlara 

uygun ve sivil havacılık alanında öncü bir yüksek öğretim kurumu 

olmaktır. 

VİZYONU 



BÖLÜMLER 

UÇAK GÖVDE-MOTOR 

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK 

HAVACILIK YÖNETİMİ 

PİLOTAJ 

UZAY MÜHENDİSLİĞİ 

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 



Fakültemizin amacı, belirtilen programlarda yabancı dil bilen ileri bilgi ve 

beceriye sahip, uçak sanayinin ve sivil havacılık hizmet sektörünün ihtiyacı olan 

donanımlı teknik ve idari insan gücünü yetiştirmektir. 

Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapalı alanı 4900 m2 olan ve içerisinde çok sayıda 

laboratuvar ve atölye barındıran fakülte binası ile 1250 m2 kapalı alana sahip 

uçak bakım hangarında devam etmektedir. 

Ayrıca, uygulamalı eğitimlerimizin bir bölümü THY Teknik A.Ş., myTECHNIC 

MRO A.Ş. Uçak Bakım Merkezi ve 2nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı 

tesislerinde yürütülmektedir.  



AKADEMİK PERSONEL 
Fakültemiz bünyesinde; 

2 Profesör, 

2 Doçent, 

14 Yardımcı Doçent,  

6 Öğretim Görevlisi,  

11 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman olmak üzere 36 Akademik Personel görev 

yapmaktadır. 



FİZİKİ OLANAKLAR 

ATÖLYELER 

LABORATUVARLAR 

UÇAK BAKIM HANGARI 

HAVA ARAÇLARI  

MOTOR-BREMZE ÜNİTESİ 



EĞİTİM ORTAKLARIMIZ 

THY TEKNİK AŞ 

 

MYTECHNIC AIRCRAFT MRO 

 

 



EĞİTİM DESTEĞİ VEREN DİĞER KURUM VE 
KURULUŞLAR 

12. HAVA ULAŞTIRMA ÜS KOMUTANLIĞI 

2. HAVAİKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 



UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 

Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil hava taşıtlarının bakım ve 

onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayiinin ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığının geliştirmeyi hedeflediği yeni tip hava taşıtlarının 

tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, hava taşıtları 

ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi 

amaçlamaktadır. 



UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 
Uçak mühendisliği bölümüne örgün öğretimde, bölümün öğretim 

elemanı sayısı, niteliği, fiziki alt yapı ve laboratuvar imkanları 

tamamlandığında Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) MF4 puan türü ile 20 

öğrenci kabulü planlanmaktadır. 

Uçak mühendisliği bölümünden mezun olacak mühendisler, Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolları, araştırma 

kurumları, Üniversiteler, TÜBİTAK, TUSAŞ, TAI, TEI ile diğer havacılık ve 

uzay bilimleri ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilecektir. 



EĞİTİM- DERS PLANI 

%30 İngilizce içerikli, ülkemizde ve dünyada bulunan uygulamalarla 

benzerlik gösterecek bir eğitim planı üzerinde çalışmalarımız devam 

etmektedir. 

Uçak Mühendisliği Bölümünde mevcut durumda 1 Doçent ve 2 Yardımcı 

Doçent olmak üzere 3 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. 

Gerekli altyapı tamamlanıp eğitime başladığımızda Uçak Gövde Motor 

ve Uçak Elektrik Elektronik bölümlerindeki akademisyenlerimiz de bu 

bölümdeki eğitime destek vereceklerdir. 



UÇAK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN MEVCUT 
FİZİKSEL OLANAKLAR 

Subsonik rüzgar tüneli ve laboratuvarımız bulunmaktadır. 

Model Uçak Atölyemiz kurulmuş olup çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 

Vakum İnfüzyon, Prepreg ve fırından oluşan Kompozit Atölyesinin yapımı 

tamamlanmak üzeredir. 

Yanma atölyesi hizmet verme aşamasına gelmek üzeredir. 

Kontrol laboratuvarı oluşturmak için çalışmalarımız başlamıştır. 



Eksiklikler-Çözümler 

• Ülkemizin bulunduğu coğrafya da göz önünde bulundurularak seçmeli 

derslerde İHA’lar üzerine derslere de ekstra önem verilmesi gerektiğine 

kanaat getirilerek, ilgili dersler ders programımıza eklendi.  

• İHA’lar üzerine her türlü Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği 

bir Model Uçak Atölyesi tesis edildi. 



Eksiklikler-Çözümler 
• Uçak Tasarım dersi teorik yönünün yanında uygulamalı olarak da 

güçlendirildi. 

• Uçak Tasarım dersi için her türlü fiziksel altyapı oluşturulma yoluna gidildi. 

• Paket programlar kullanılması, İHA’lar üzerine somut araştırma yapılması, gibi 

öneriler ders programımıza eklendi. 

• Rüzgar Tüneli, Model Uçak Atölyesi, Kompozit Laboratuvarı gibi imkanlar bu 

dersin daha nitelikli yapılabilmesi için işler hale getirildi.  



TEŞEKKÜR EDERİM 


