
İ
nsan davranışı sergileyen akıllı ma-

kinalar üretmek hayaliyle başlayan 

yapay zeka çalışmaları tüm dünyada 

teknolojik gelişmelerin öncülüğünü 

yapıyor. TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi 

bünyesinde kurulan Yapay Zeka Mühen-

disliği Bölümü, 2019-2020 eğitim öğretim 

yılında sadece tam burslu 10 öğrenci kabul 

edecek. Bu alandaki artan ihtiyaca yönelik 

olarak açılan Yapay Zeka Mühendisliği Bö-

lümü, Türkiye’nin ilk lisans programı olarak 

nitelikli beyinlere dünya standartlarında 

yapay zeka eğitimi verecek.

Yapay zeka mühendisliği nedir?

Yapay zeka mühendisliği; bilgisayar mü-

hendisliği ve endüstri mühendisliği tek-

niklerini finansal piyasalardan, akıllı şehir 

uygulamalarına; nesnelerin internetinden 

otonom araba geliştirmeye kadar geniş bir 

yelpazede uygulayan disiplinler arası bir 

bilim ve mühendislik dalı.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ise 
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TOBB ETÜ’de açılan Yapay Zeka 
Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin 
ilk lisans programı olarak nitelikli 
beyinlere dünya standartlarında 

yapay zeka eğitimi verecek.

EKONOMİK FORUM110

TÜRKİYE’NİN 
İLK YAPAY ZEKA 
MÜHENDİSLERİ 

TOBB ETÜ’DE 
YETİŞECEK

verimli bilgisayar programlama yapan, 

karşılaştıkları hesaplama problemlerine 

algoritmik yaklaşımlar sunan, büyük veri-

leri işleyebilen ve anlam çıkaran; olasılık, 

istatistik, doğrusal ve doğrusal olmayan 

programlama gibi yöneylem araştırmaları-

nın temel konularına hakim, dünya finans 

piyasalarının işleyişini bilen ve bu alanda 

teknoloji geliştirebilen, sürekli matematik, 

lineer cebir ve diferansiyel denklem çözme 

gibi temel matematik bilgilerine hakim 

profesyoneller yetiştirmek amacıyla açıldı. 

TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölü-

mü’nde öğrenciler; bilgisayar mühendisliği 

dersleri ile algoritma, yapay öğrenme ve 

veri madenciliği alanlarına, finans dersleri ile 

finansal piyasalara, endüstri mühendisliği 

dersleri ile olasılık, istatistik ve yöneylem 

araştırmalarına hakim, bunun yanı sıra yö-

netim, girişimcilik ve liderlik becerileri ile 

donatılmış şekilde mezun olacaklar.

TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 

ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 75. 

TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 

2019-2020 eğitim öğretim yılında TOBB 

ETÜ’de açılacak olan Yapay Zeka Mühen-

disliği Bölümü’nün müjdesini vermişti. 

Konuşmasında Endüstri 4.0 çağını yaşayan 

dünyada, gündemin dijitalleşme, birbiriyle 

konuşan makinalar, yapay zeka ve biyotek-

noloji olduğunu belirten TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, Türkiye’nin teknolojik anlamda 

atılım yapmasının zorunlu olduğunu ve 

TOBB ETÜ’de bu atılıma katkı sağlamak 

amacıyla kurulan Yapay Zeka Mühendisli-

ği Bölümü ile bir ilke imza atıldığını ifade 

etmişti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gele-

neksel sanayiyi dönüştüren teknolojik ge-

lişmelerin, küresel ölçekte başarıya ulaşan 

girişimlerin profilini de değiştirdiğine işaret 

ederek TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin, 

geleceğin teknoloji liderleri olarak Türki-

ye’den de böyle girişimlerin çıkmasının 

yolunu açacağını ifade etmişti.
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TOBB ETÜ ‘Yabancı Dil Eğitimcileri Ortak 
Konferansı’na ev sahipliği yaptı 

Prof. Dr. Sak: Mühendislikte

fark yaratılacak  

TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği 

Bölümü için yapay zeka ve finans olmak 

üzere iki ana bilim dalı saptandı. Üçüncü 

dal olarak da Hollanda’dan Türkiye’ye geri 

dönmüş bir yazılım mühendisi liderliğinde 

akıllı şehirlerle ilgili çalışmalara odaklanıl-

ması planlanıyor. TOBB ETÜ Rektörü ve 

TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, 

böylelikle hem mühendisliğin bilimsel 

temellerinin günümüz şartlarına göre 

evrilmesini, hem de uygulamada fark ya-

ratılmasını hedeflediklerini bildirdi. TOBB 

ETÜ, önümüzdeki dönemde iş dünyasıyla 

akademinin yapay zeka alanında ortak 

çalışmalarına zemin hazırlamak için “kul-

lanıcı çalıştayı” adı altında endüstrinin 

ihtiyaçlarını tespit eden ortak eğitimler de 

geliştirecek. Yapay zeka mühendislerinin 

sanayi ile yakınlığını kurmak için sonraki 

yıllarda bazı şirketlerin doğrudan bölüm 

öğrencilerini burslu olarak okutmaları da 

hedefleniyor.

Yabancı Dil Eğitimcileri Ortak Konferansı 

(FLE Joint Conference) “Farklılıkların Bir-

liği” temasıyla 21-22 Haziran 2019 tarihinde 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk Hava Ku-

rumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ve 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından ortaklaşa or-

ganize edilen konferansa; Avrupa’nın İngi-

lizce öğretimi alanındaki en büyük derneği 

olan IATEFL ile bu alanda Türkiye’de faaliyet 

gösteren en önemli derneklerden birisi olan 

TESOL Turkey de katkı sundu.

Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 

450 kişinin katıldığı konferans kapsamında 

128 sunucu 96 oturumda bildiriler sundu. 

Konferans boyunca yapılan bildiri sunum-

ları, poster sunumları, çalıştaylar ve paneller 

aracılığı ile katılımcıların yeni fikirler edinme-

si, alanındaki yeni gelişmelerden haberdar 

olması, yeni bağlantıların kurulması ve böy-

lelikle kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı 

sunulması hedeflendi. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 

ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TOBB ETÜ 

Yabancı Diller Bölümü, Başkent Üniversitesi 


