
 
 
 

 

 

 

 

 



Doğa, enerji ve maddenin etkileşimini inceleyen bilim dalı. 
 

 

 

 



• Arapça: Geometri ile meşgul olan, geometri bilen kişi. 
 

 



• Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi 
tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye 
dönüştüren kişidir. 
 

 



• Arthur Mellen Wellington'a göre mühendislik,  
"Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi 
yapma sanatıdır." 

 

 





• Fizik Mühendisi, doğadaki maddelerin yapısını ve 
aralarındaki etkileşimi inceleyen Fizik Bilimi 
bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesini 
sağlayan kişidir. 

 

• Ülkemizde 4 üniversite Fizik Mühendisliği eğitimi 
vermektedir. 



• Yurt dışında Engineering Physics veya Applied Physics isimleriyle 
çeşitli bölümler bulunmaktadır. 



• Moleküler Biyoloji ve Genetik  
• Endüstriyel Fizik ve Kalite Kontrol 
• Fizik 
• Elektronik & Telekomünikasyon 
• Bilgisayar 
• Malzeme ve Metalurji 
• Makine 
• Matematik 
• Meteoroloji 
• Metroloji 
 



• %41 Mühendislik,  

• %31.6 Akademik,  

• %20 Yazılım ve IT,   

• %4.2 Finans ve bankacılık sektörlerinde,   

• %3.2 Kendi işini yapıyor 



• Laboratuvar yetersizliği 

• Teorik bilginin gündelik hayata uygulamaları 

• Lisans hayatının yoğunluğu 

• Not ortalaması 

• Seçmeli dersler ile ilgili sorunlar 

• Lisans eğitimi boyunca ders içerikleri ile ilgili yönlendirme eksikliği 

• Sektörde tanınmıyoruz 

 

 

 



Teyze/Amca: Evladım hangi bölümde okuyorsun? 

Ben : Fizik mühendisliği 

Teyze/ Amca: Hııı… 



Öğrenci : Merhaba, ben staj programınıza başvurmak istiyorum. İTÜ 
fizik mühendisliği öğrencisiyim 

İK Çalışanı: Firmamızda sizin bölümünüze uygun staj programı 
bulunmamaktadır.  

Öğrenci : Nasıl yani? Firmanızın üretim yaptığı sektörle ilgileniyorum.  

İK Çalışanı: Sizin bölüm mezunları atom parçalamıyor mu yaa? 

Öğrenci : ….. 

 



• İşveren : Sen hangi bölümde okuyordun genç? 

• Öğrenci : Fizik mühendisliği okuyorum. 

• İşveren : Fizik mühendisleri yazılım biliyor muydu ki? Ben seni 
bilgisayar mühendisi sanıyordum… 

• Öğrenci : ..? 





• Kulüpler 

• Mezunlar 

• Öğretim Üyeleri ile İletişim 

• Fizik Mühendisliği Odası 

 





İTÜ Fizik Mühendisliği bölümünde olmak bize iki yönden çok büyük 
katkı sağlıyor:   

  

1. İTÜ'nün imkanları bizi dünyayla yarışabilecek, çok yönlü bir 
mühendis olarak yetiştirmek için yeterlidir.    

 

2.   Bölümümüz, fiziğin herhangi bir alanında çalışmak için gereken 
altyapıyı alabileceğimiz, ulusal ve uluslararası kuramsal ve deneysel 
önemli çalışmalara dahil olabileceğimiz, üretken bir merkezdir.  



 

Mezunlarımızın çalıştığı bazı firmalar bölümümüzle iletişime geçerek 
kendilerine daha fazla mezunumuzu, hatta öğrencimizi 
yönlendirmemizi isteyebiliyorlar.   

      

 

      «Doç. Dr. Tolga Birkandan»  



Teknoloji bilimin uygulamasıdır. Bilimsel ilkelerden, doğrudan günlük 
hayatta fayda üretmek mühendislik ve benzeri uğraş alanlarının işidir. 
O nedenle belki de “fizikçi ne iş yapar?” sorusunun en iyi cevabı 
“bilim üretir” olmalıdır. 

 

       «Doç. Dr. Kerem Cankoçak» 




