
SBTÜ, mezunlarına büyük fırsatlar sunan, 
kendine büyük hedefler koyan, büyük 

düşünen ve bu doğrultuda adımlar atan, 
geleceği parlak bir üniversitedir.

SBTÜ UÇAK 
MÜHENDİSLİĞİ

NEDEN
BÜYÜK İŞLERE
İMZA ATILDI

KISA SÜREDE

GÜÇLÜ BİR AKADEMİK 
KADRO KURULMUŞTUR

YENİ KURULMANIN
VERDİĞİ AVANTAJ İLE

Bölümümüz öğretim üyelerinin tamamı Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunudur.
Bölümümüz öğretim üyelerinin tamamının, 
yurt dışında dünyanın saygın kuruluşlarında, 
eğitim ve araştırma tecrübesi vardır.
Bölümümüz öğretim üyelerinin tamamının, 
ülkemizdeki savunma sanayi öncü kuruluşla-
rında çalışma tecrübesi vardır.

Bölümümüz öğretim üyelerinin tamamı, hali-
hazırda aktif olarak ülkemizdeki savunma sa-
nayi öncü kuruluşlarında yarı zamanlı olarak 
çalışmakta veya bu kuruluşlarla ortak proje-
ler yürütmektedir.

Yurt dışı tecrübeleri sayesinde, bölümümüz 
öğretim üyelerinin, mezunlarımıza dünyanın 
sayılı kuruluşlarında eğitim, staj, araştırma 
ve çalışma kapılarını açabilecek bağlantıları 
devam etmektedir.

Uçak Mühendisliği Bölümümüz, ilk 2 sınıf sonunda 
yüksek başarı gösteren öğrencilerimize, 3. ve 4. sı-
nıflarda TUSAŞ’ta stajyer mühendis olarak çalışma 
imkânı sunacaktır.

Böylece, öğrencilerimiz doğrudan TUSAŞ’taki uzman 
personellerden yerinde uygulamalı eğitim alacaktır.

Çağdaş 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında, 
mezun olmadan önceki son yarı yıl (dönem), tüm 
öğrencilerimize  TUSAŞ’ta iş yerinde uygulamalı eği-
tim şeklinde gerçekleştirilecektir.

Böylece mezunlarımıza, son dönemlerinde TUSAŞ 
mühendislerinden eğitim alma ve kendilerini 
TUSAŞ’ta kanıtlama imkânları sunulacaktır.

ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

Dünyanın en iyi araştırma enstitüleri
sıralamasında 39. sıradadır.

Dünyanın en iyi araştırma enstitüleri 
sıralamasında 2. sıradadır.

Dünyanın en iyi üniversiteleri 
sıralamasında 11. sıradadır.

AKADEMİK 
KADROMUZ
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YEREL VE ULUSAL MEDYADA SBTÜ



Siz de mezun olduğunuzda 
bu kuruluşlarda çalışma şansınızı
artırmak istiyorsanız bizi 
tercih edebilirsiniz.

SBTÜ, savunma alanında uzmanlaşan ve bu alanda 
yetkin mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan, hedef-
lerini net bir şekilde ortaya koyan, ülkemizdeki en-
der üniversitelerdendir.

Yeni kurulmanın avantajı ile tüm laboratuvarlarımızın 
altyapısı, ülkemizin önde gelen savunma kuruluşla-
rıyla fikir alışverişinde bulunularak kurulmaktadır.
Mezunlarımız, ülkemizin savunma sanayi kuruluş-
larının ihtiyaç duyduğu alanlarda, gerekli uygu-
lamalı ve teorik dersleri alacak, bu kuruluşlarda 
“aranan mühendisler” olacaktır.

Yeni kurulmanın avantajı ile tüm eğitim-öğretim 
müfredatımız, ülkemizin önde gelen savunma kuru-
luşlarıyla fikir alışverişinde bulunularak, bu kuruluş-
ların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, ülkemizin savunma alanındaki öncü 
kuruluşları ile ikili iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır.

SAVUNMA SANAYİ İLE

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

www.sivas.edu.trSBTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü

www.sivas.edu.tr

SİZLERİ DE 
SBTÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE 
DAVET EDİYORUZ.

BİZİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Savunma alanında 
uzmanlaşan, her türlü hava 

aracının tasarımını yapabilecek 
yetkinlikte, ülkemizin “ARANAN 
MÜHENDİSLERİNDEN” olmak 

istiyorsanız
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YE

VARAN

AYLIK
15000 TL’

Ayrıntılı bilgi için:

KARİYER GARANTİLİ

DEVLET ÜNİVERSİTESİ
YENİ NESİL

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ALANINDA

Uçak Mühendisliği %100 İngilizce 25+1SAY - -

KONTENJAN, PUAN VE BAŞARI SIRALAMASI

SIRALAMA  AYLIK NAKİT BURS

1 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

10001 - 20000

5001 - 10000

20001 - 50000

15.000 TL + Dizüstü Bilgisayar

10.000 TL + Dizüstü Bilgisayar

5.000 TL + Dizüstü Bilgisayar

2.000 TL + Tablet

2.500 TL + Dizüstü Bilgisayar

1.000 TL + Tablet

SBTÜ’YÜ TERCİH EDEN 
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE

Burslar, Sivas Belediye Başkanlığı tarafından verilmektedir. Lisans 
eğitimi boyunca Ekim-Mayıs aylarında 8 ay süre ile ödenecektir.


