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Tanıtım Broşürü

Bölümümüzün Tercih
Avantajları

Açıldığı tarihten itibaren, ADYÜ ile Erdemoğlu
Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde,
bölümümüzü tercih edip kayıt olan öğrencilere;

Eğitimleri süresince aylık 1000 TL karşılıksız
burs ve
Holding bünyesindeki işletmelerde yaz stajı
ile uygulamalı mühendislik eğitimi (UME) ve
Mezuniyetleri sonrasında da istihdam
önceliği

imkanları sağlanmaktadır.

Ayrıca, 2019 yılında YÖK ve ilgili kuruluşlar
arasında imzalanan "Tercihim Tekstil
Mühendisliği" protokolü çerçevesinde;

Bölümümüz öğrencilerine eğitimleri boyunca
"asgari ücretin belli oranlarında karşılıksız
burs"  ve
Mezuniyetlerini takip eden ilk 5 yıl da
"protokole dahil olan firmaların
bünyesinde istihdam garantisi"

verilmektedir.

Bölümümüz öğrencilerine, paydaş işletmelerle
imzalanan staj protokolleri kapsamında sunulan
imkanlarla;

Hem tekstil sektörünün ihtiyaçlarına cevap
verebilir bir hale gelmeleri
Hem de sektör tecrübesini eğitimleri sırasında
kazanabilmeleri için

Her yaz döneminde staj ve
Sekizinci dönemde bir yarıyıl boyunca
da uygulamalı mühendislik eğitimi
(UME) yaptırılmaktadır.

Öğrencilerimiz ayrıca Erasmus programı ile;
Eğitim-öğretim için 10 aya kadar ve
Staj için de 4 aya kadar

Avrupa'daki anlaşmalı bir üniversitede bulunup,
kendilerini geliştirebilmektedir.

Türkiye’deki diğer Tekstil Mühendisliği bölümleri arasında saygın bir konuma ve alanında
uzman bir kadroya sahip olan bölümümüz, başarılı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

SİZİN GİBİ DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİ ARAMIZDA
GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ!..



Tekstil Mühendisliği
Bölümü

Türkiye'deki 14 devlet ve 1 özel üniversitede
bulunur, ki bunlar hakkındaki güncel bilgilere
(https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?
b=10203) adresinden ulaşılabilir.
Cumhurbaşkanlığı üni-veri bilgi kaynağında 
 (https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri)
yayımlanan verilere göre mezunları;

En hızlı sürede iş bulan 1. ve
En çok istihdam edilen 5. bölümdür.

Mezunları, ilgili alanda faaliyet gösteren
firmaların/işletmelerin/şirketlerin;

Üretim
Planlama
Kalite kontrol
Araştırma geliştirme (AR-GE) ve
Ürün geliştirme (ÜR-GE)

Pazarlama biriminde "satış temsilcisi" olarak
birimlerinde "sorumlu" olarak veya

istihdam edilir.

Fiziksel/Kimyasal Test Laboratuvarları

ADYÜ Tekstil
Mühendisliği Bölümü

2018-2019 Güz yarıyılında eğitim-öğretime
başlanan ve 2019 yılında %86 doluluk oranına
ulaşan bölüm faaliyetlerine halen, toplamda;

(3) Doç. Dr., (1) Dr. Öğr. Üyesi, (1) Arş. Gör.
Dr. ve
31 öğrenci ile

ADYÜ Besni Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde
bulunan Mimarlık Fakültesi binasında devam
edilmektedir.

Tekstil Sektörü ve
Önemi

Gelişmekte olan çoğu ülkelerdeki gibi bu sektör;
Toplam ihracattaki 30 milyar $'lık payı ve
Toplam istihdama %6'lık katkısı
(https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari) ile

Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir yere
sahiptir.

Yakın çevresinde 5'i büyük şehir (Malatya,
Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep,
Kahramanmaraş) olmak üzere toplam 6 adet
organize sanayi bölgesi bulunan ve bu sayede
tekstil sektörü açısından da oldukça avantajlı
bir konumda olan bölümümüz;

Öğretim elemanlarının, Tekstil Mühendisleri
Odası (TMO) Güney Bölge Şube yönetim ve
komisyonlarında aktif rol almaları nedeniyle,

Sektördeki paydaş firmalarla her geçen
gün artan, sağlam ilişkilere sahiptir.  

Sınıflar ve Sosyal İmkanlar
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