
KARİYER SENİN, KARAR SENİN 

 

Değerli Gençler, 

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  

Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; 

 

Türkiye’nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin kalbi 

olan Bursa’da 41 yıllık birikimimizle, 1976 yılından itibaren Tekstil Mühendisliği eğitimi vermekteyiz. 

Bölümümüz bu güne dek 2000'in üzerinde lisans, 250'nin üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun 

etmiştir.  

Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, AR-GE merkezleri, danışmanlık şirketleri, 

Tekstil makinaları ve tekstil kimyasalları temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları (TSE, Milli Savunma Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK, vb.) ve üniversitelerin tekstil 

mühendisliği bölümleri olarak sıralanabilir. 

Bölümümüz, 14 profesör, 7 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 2 doktoralı araştırma görevlisi 

ve 6 araştırma görevlisi ile 1 Kimya Mühendisi ve 3 Tekstil Mühendisi uzmandan oluşan kadrosuyla 
eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz tekstil mühendisliği temel eğitiminin yanı sıra, ders 

planlarındaki yeni açılımlar ve proje temelli çalışan akademisyenleriyle teknik tekstiller, kompozit malzemeler, 

çevreye duyarlı teknolojiler konularında da iddiasını sürdürmektedir. 

Bölümümüz, üniversite seçme yerleştirme sınavında MF-4 puan türünde öğrenci almaktadır. Öğrenim süresi 4 

yıl olup öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir.  

Tekstil Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Fakültemizin Makine, Endüstri, Elektrik-Elektronik ve 

Çevre Mühendisliği Bölümleri’nde Çift Anadal ve Yan Dal diploma programlarına başvurabilmekte, bu 

sayede 4 yıllık eğitimleri sonunda çift diploma sahibi olabilmektedir. 

Bölümümüz, 2016-2017 LYS Tekstil Mühendisliği yerleştirme ve taban puanları sıralamasında, öğrencilerin 

yoğun ilgisiyle kontenjanını tamamen dolduran 5 tekstil mühendisliği bölümünden biri olup, öğrencilerin en 

çok tercih ettiği ikinci Tekstil Mühendisliği Bölümüdür. 

Tekstil Mühendisliği programımız, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(MÜDEK) tarafından akredite edilmiş olup, MÜDEK tarafından yapılan bu akreditasyon, eğitim 

programlarımızın yüksek standartlara uygunluğunu teyit etmekte ve kalite güvencesini ifade etmektedir. 

Program mezunlarımız, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı Etiketi alma hakkına sahip 

olmaktadır. 

Bölümümüz ile Avrupa Birliği üye ülkelerindeki Tekstil Mühendisliği Bölümleri arasında Erasmus programı 

çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılabilmektedir. Erasmus öğrenci değişim programı ile 

öğrenciler, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönem boyunca başka bir Avrupa ülkesi Erasmus Üniversite 

Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda öğrenci olabilmektedir. Tekstil Mühendisliği Bölümü 

öğrencilerimiz, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelerde anlaşma yapılmış olan üniversitelerde Erasmus öğrenci 

değişimi kapsamında öğrenci olabilmektedirler. Erasmus Programı çerçevesinde 2005 yılından bugüne dek 198 

lisans ve 9 lisansüstü öğrencimiz yurt dışına gönderilmiştir. 

Tekstil Mühendisliği Bölümümüz ayrıca “Tekstil eğitimi veren üniversiteler birliği” Autex’in Türkiye’deki 3 

üyesinden birisidir. Autex, yüksek seviyede tekstil eğitim ve araştırmaları yapmak için üyeleri arasında 

işbirliğini sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. Her yıl Dünya Tekstil Konferansı düzenleyen Autex’in 2014 

yılındaki kongresi bölümümüz organizasyonuyla 26-28 Mayıs 2014 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerimiz kaliteli eğitimimizin yanı sıra, Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları 

(http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Sayfalar/OgrenciTopluluklari) ile ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini 

geliştirip önemli kazanımlar elde edebilmektedir. Kurulan çeşitli topluluklar, çeşitli etkinlikler sergilemekte ve 

fakültedeki sosyal ortamı ve kaynaşmayı geliştirmektedirler.  

 

Kariyer senin karar senin diyerek, iyi bir kariyer için sizleri de aramızda görmek istiyoruz.  

 

Prof.Dr. Pervin ANİŞ 

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı 

http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Sayfalar/OgrenciTopluluklari


 

 

 



 

 



     

 



   

    

    

     



   

  

   

    


