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• Günümüzde endüstriyel üretimin daha hızlı ve kaliteli yapabilmesi için 

insan gücünün yerini robotik sistemler almıştır. 

• Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı, endüstride otomatik 

üretim yapan bu sistemlerin programlanması, imalatı, üretimin 

denetlenmesi için yapılması gereken donanım ve yazılımsal işlemlerin 

yeterliliklerini kazandırmayı hedefleyen alandır.

• Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, 

endüstriyel otomasyon teknolojinin zorunluluğudur.



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
TEKNOLOJİLERİ ALANI

• Endüstriyel otomasyon teknolojileri, otomatik üretim yapan 

makinelerin bakımı, onarımı, programlanması ve temel olarak imalatı 

otomasyon sistemlerinin ana yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, 

izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma 

yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.  

• El becerisi ve akademik olarak kendini geliştirmiş, yabancı dil bilen 

meslek insanlarına Dünya’nın her yerinde büyük talep vardır.



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
TEKNOLOJİLERİ ALANI

• Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol; üretim süreçlerinin 

gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri, 

kuvvet elektroniği, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel 

kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, 

yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi alanlar; savunma 

sanayi; otomotiv ve tekstil sektörleri endüstriyel otomasyonun ilgi 

alanlarındandır. 



BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

• Matematik, Bilgisayar Teknolojisinin Bilimsel İlkeleri, Mühendislik 

Bilimi, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Desen, CNC Makineleri, 

Mekanik, Makine ve Üretim Analizi, Materyal Teknolojisi gibi dersler 

okutulup, uygulama yapılmaktadır. 



MESLEĞİNİ İCRA EDEN KİŞİLER;
• Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,

• Matematik ile ilgili konularda başarılı,

• Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkiyi görebilen,

• Bilgisayar programlarına ilgi duyan,

• El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

• Sistematik ve planlı çalışabilen,

• Yeniliklere açık,

• Rutin işlerden sıkılmayan,

• Dikkatli, tedbirli

• Grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır.



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 
ALANI PROGRAMI’NDA; 

1. Endüstriyel Kontrol, 

2. Mekatronik 

dalları yer almaktadır. 



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 

• ALANIN TANIMI 

Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı altında yer alan mekatronik ve 

endüstriyel kontrol dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen alandır. 

• ALANIN AMACI 

Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı altında yer alan mesleklerde sektörün 

ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki 

yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 



DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE 
AMAÇLARI

1. MEKATRONİK DALI 

Tanımı:

• Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması ve 

temel olarak imalatını yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

Amacı:

•  Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması 

ve temel olarak imalatını yapma yeterliklerine sahip meslek insanları yetiştirmektir. MEKATRONİK NEDİR?
    Mekanik- Elektrik- Elektronik - Hidrolik ve pnömatik sistemlerinin 
birleşimini inceleyen bilim dalıdır.
Makine, Elektrik, Elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi programları ile 
bilgisayar yazılım bilim dallarının bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan 
yeni bir bilim dalıdır.



DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

2.ENDÜSTRİYEL KONTROL DALI 

Tanımı: 

• Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve 
denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapmaya yönelik eğitim ve 
öğretim verilen daldır. 

Amacı: 

• Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve 
denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerine sahip 
meslek elemanları yetiştirmektir. 



KULLANILAN EĞİTİM 
ARAÇLARI



 MEKATRONİK EĞİTİM SETİ



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON EĞİTİM  
SETİ



ENDÜSTRİDE UYGULAMALAR



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON



ROBOT KOLLU OTOMASYON



GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı 

altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. 



İSTİHDAM ALANLARI

Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, 

seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda otomotiv, 

plastik, makine, tekstil, gemi otomasyonu, enerji, petrokimya, 

tarım, gıda, tıp elektroniği, savunma, uçak, iletişim, otomasyon 

firmalarında ve kamu kurumlarında çalışabilir. 



ALAN ORTAK DERSLERİ 

TEMEL MEKANİK 

• El tesviyeciliği ile talaşlı üretim, basit işlemler ile talaşlı üretim, temel 

frezeleme ile üretim, tornalama işlemleri ile üretim işlemleriyle ilgili 

bilgilerin verildiği derstir. 



TEMEL ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

• Doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri, baskı devre ve lehimleme, 

transistörlü devreler, temel güç kaynağı yapımı, lojik devrelerle ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı derstir. 

• Bu derste öğrenciye doğru ve alternatif akım devresi kurma, bu devrelerin 

elektriksel ölçümlerini yapma, analog devre elemanlarını tanıma, transistörlü 

devre kurma, lojik devre elemanlarını tanıma, lojik devre kurma, tekniğe 

uygun lehimleme yapma ve baskı devre çıkartma, güç kaynağı yapma ve test 

etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır 

ALAN ORTAK DERSLERİ 



ALAN ORTAK DERSLERİ

OTOMASYON TEKNİK RESİM

• Türk Standartları Enstitüsü ve teknik resim kuralları, norm yazı ve rakamı, 

temel geometrik çizimler, iz düşümü, görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit 

ve perspektif görünüş, açınımlar ve ara kesitleri çizme; elektrik-elektronik 

devre şemaları çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

• Bu derste öğrenciye standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip 

norm yazı yazabilme, elektrik elektronik devre şemalarını okuma ve 

çizebilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.



MEZUN OLDUKTAN SONRA ESKİŞEHİR DEKİ 
İŞ İMKANI SUNAN FİRMALAR

- Eti 

- Arçelik

- Candy

- Eskişehir sanayisinde Beyaz Eşya, Gıda, Havacılık 

sektöründe yer alan bütün firmalar



HAZIRLAYAN

      REHBER ÖĞRETMEN
BERNA ANIK

MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ALAN ÖĞRETMENİ VE MÜDÜR YARDIMCISI
BÜLENT SEĞMEN
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