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Optik Mühendisliği 

 Işık, bir enerji türüdür ve sahip olduğu dalga boyuna göre enerji taşımaktadır. 

 Görünür bölgede ışık yaklaşık 400 nm (mor ışık) ile 700 nm (kırmızı ışık) arasındaki 

dalga boylarına sahip olup 3.8 eV (mor ışık) ile 1.75 eV (kırmızı ışık) arasında enerji 

taşımaktadır.  
 

 Bir ortamda yol alan bir ışın doğrusal olarak gider.  

 Fakat başka bir ortama geçince, doğrultusu değişir.  

 Örneğin ışık bir merceğe gelirken ve çıkarken 

içinde kırılmalar nedeniyle sapmalar olur ve 

doğrultusu değişir.  

 Çünkü ışık, merceğin içinde hava da olduğundan 

daha yavaş ilerler ve bu nedenle de ışık demeti 

hem merceğe girerken hem de mercekten çıkarken 

aniden doğrultu değiştirir.  

 1-) Geometrik optik,  

 2-) Dalga optiği 

 3-) Kuantum optiği  

http://optik.nedir.com/
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Uygulama Sektörleri 

 Günümüzde  

 savunma sanayiinden,  

 medikal sektöre,  

 enerji alanından,  

 nanoteknoloji,  

 otomotiv,  

 elektronik,  

 iletişim,  

 bilgisayar  

gibi farklı sektörlerde üretilen çok  

sayıda ürünlerde daha fazla 

optik sistemler kullanılmaktadır.  
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Optik Mühendisliğinin bazı Uygulama Alanları 

 En yaygın uygulama alanları arasında  

 Astronomide (teleskoplar, …),  

 Fotoğrafçılıkta (mercekler, …),  

 Askeri uygulamalarda (kameralar, 

periskoplar, topoğraf, …) 

 Tıpta (her türlü gözlük camları, optometri, 

lazer epilasyon, mikroskoplar, endoskoplar, 

biyomikroskoplar, yarık lambalar, 

foropterlar, Oküler tonometriler, Fundus 

fotoğraf, Lensmetreler, Otorefraktometreler, 

Otokeratometreler, …),  

 Aydınlatma sektöründe (projektörler, 

lambalar, avize sistemleri, …),  

 İletişim sektöründe (fiber optik kablolar ve 

sistemler, LCD televizyon ekranları, …),  

 Endüstride (lazerler, …)  

 Bilgisayar (monitör ve cep telefonu 

ekranları, lazer yazıcılar, …) 

 Günlük hayatta (aynalar, cam, …),  
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 Gelişmiş ülkelerde oldukça ihtiyaç duyulan ve bu 

nedenle uzun yıllardır birçok üniversitede ayrı bir 

program olarak eğitim veren bu bölüm ne yazık ki 

ülkemizde ihtiyaç olmasına rağmen hiç 

bilinmemekte ve ilk defa Gaziantep 

Üniversitesinde açılmıştır.  

 Optik mühendisliği gelişen teknolojik cihazlar ile 

birlikte ışığı kullanan tüm cihaz ve donanımların 

araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve 

günlük hayatta pratik uygulanması üzerine 

odaklanarak hizmet vermektedir.  

 Optik mühendisliği, ağırlıklı olarak fizik temel 

biliminin üstüne oturmakla birlikte aslında 

elektronikten, haberleşmeye, bilgisayar 

programcılığına veya malzemeye kadar çok 

disiplinli bir program niteliğindedir.  

 

Eğitim 
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 Bu nedenle optik mühendisleri, optik 

dersleri ile birlikte, elektrik-elektronik, 

bilgisayar, haberleşme veya malzeme 

mühendisliği gibi birçok farklı alandan da 

bazı dersler almak zorundadır.  

 Temel bilimlerden özellikle fizik ve 

matematik dersleri iyi bir optik mühendisi 

için ışığın tüm özelliklerini örneğin ışığın 

oluşumunu, dalga hareketini, taşınmasını, 

kırınımını ve ölçümünü anlamada oldukça 

önemlidir. 

 

Eğitim 
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Optik mühendisliği iş alanları son 

derece geniş olup çok farklı sektörlerde 

istihdam edilebilirler.  

 Zira optik mühendisliği fotoğrafçılıkta 

kamera yapımından tutunda askeri 

alanda silah yapımına, enerji sektöründe 

fotovoltaik sistemlerin tasarımına varana 

kadar oldukça değişik alanlarda istihdam 

edilebilirler.  

 Günümüzde artık LCD televizyon, cep 

telefonu, müzik seti, lazer yazıcılar, 

kompak disk çalarlar, DVD oynatıcı gibi 

çok sayıda elektronik cihazları üreten 

firmalarda optik mühendislerine oldukça 

ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Optik mühendisleri bilgisayar sektöründe optik 

mausların, tarayıcıların, fotokopi makinelerinin, 

faks cihazlarının bilgisayar monitörlerinin ve 

ana kartlarının geliştirilmesinde görev alırlar.  

 Tıbbi cihazlar üreten şirketlerde yeni tanısal 

görüntüleme cihaz ve tarama ekipmanları, 

dedektörler, kontak lensleri, oftalmol (yapay 

gözmerceği), numaralı gözlük lensleri, güneş 

gözlükleri gibi farklı cihazlar ve nesne 

geliştirmek üzere optik mühendislere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 Numaralı gözlük ve kontak lenslerin gelen ışığı 

kırarak kullanıcının görmesindeki bozuklukları 

düzeltmekte tümüyle optik mühendislerinin 

eserleridir.     



9 

 Optik mühendisleri haberleşme sektöründe 

bilgiyi ışık pusları kullanarak ileten fiber optik 

kablo teknolojisi ve hatlarında, radar 

sistemlerinin tasarlanmasında görev alırlar.  

 Yine günlük hayatta yoğun olarak kullanılan lazer 

cihazları, her türlü lambaları aydınlatma (ev, ofis, 

otomotiv, uçak, vb.), ışık yayan diyotlar (LED), 

LCD'ler için arka aydınlatma, güneş kollektörleri, 

projeksiyon cihazları veya benzersiz aydınlatma 

ürünlerinin geliştirmesini optik mühendislerinin 

eserleridir.  

Optik Mühendisliği iş alanları 
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 Kameralar, fotoğraf makinaları, mikroskoplar, 

dürbünler, teleskoplar, periskoplar gibi görüntüleme 

cihazları tümüyle optik sistemler lens ve aynaları 

kullanırlar ve bu cihazlar ağırlıklı olarak optik 

mühendislerinin tasarımlarıdır.  

 Başarılı bir görüntü kayıt cihazının tasarımı için 

lenslerin bileşimlerinin, yapılarının, biçimlerinin, 

kütlesinin optik cihazların fonksiyonlarını nasıl 

etkilediğini bilmek bu cihazların tasarımında 

oldukça önemlidir ve bunları en iyi optik 

mühendisleri bilirler. 

 Çünkü lensler görüntü kayıt cihazların çalışma 

kabiliyetini birinci dereceden etkileyen faktördür.  

Optik Mühendisliği iş alanları 
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Yine spektrometre, interferometre veya polarimetre gibi optik 

cihazların tasarımı optik mühendisleri olmadan yapılamaz.  

 Bir spektrometre maddelerin kimyasal bileşimi veya diğer özellikleri 

hakkında bilgi edinmede maddeden yayılan veya yansıyarak gelen 

ışık fotonların özelliklerini kullanarak verir.  

 Günümüzde galaksilerin hareketini incelemeden tutunuzda, malzeme 

ve minerallerin bileşimleri ve kalitelerini belirlemede oldukça farlı 

türlerde spektrometreler modern bilimde ve endüstride yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve tümüyle optik mühendislerin eserleridir.  
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Bir interferometre ışığın girişim özelliğinden faydalanılarak 

kullanılan cihazdır. Araştırma sahalarında çok sık kullanılır.  

 En yaygın kullanma sahası çok küçük mesafelerin ölçülmesidir.  

 Kırılma indislerinin ölçümünde, saydam cisimlerin yüzlerinin 

düzgünlüğünün kontrolünde kullanılır.  

 İnterferometrelerde lazer ışınları kullanılarak ölçümler daha da 

hassaslaştırılmıştır.  
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Bir polarimetre (polariskop da denir) maddenin optikçe 

aktifliğini ölçen cihazdır. 

 Optikçe aktiflik, kutuplanmış (polarılmış) ışığın 

kutuplanma düzlemini değiştirmek demektir.  

 Kuvarts, şeker eriyiği ve bazı yağlar optikçe aktiftirler 

(Organik maddelerin çoğu optikçe aktiftirler).  

 Polarimetre molekül boyutlarının tayininde, 

konsantrasyon miktarının (derişikliğin) tayininde ve gıda 

maddelerinin kontrollerinde kullanılır.  
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Optik Mühendisliği iş alanları 

 Optik mühendisleri son yıllarda özellikle askeri 

alanlarda oldukça aranan elemanlar niteliği 

kazanmıştır.  

 Mayın tespit sistemleri, kızılötesi dedektörler, 

uydu sistemleri, gözlem evleri, termal 

kameralar, mesafe ölçerler, …  

 Son olarak şunu belirtmeliyiz ki ışıkla ilgili yeni 

teknolojik gelişmeler ve bilimsel buluşlar 

ilerledikçe optik mühendislerin çalışma alanları 

sürekli değişmekte ve gelişmektedir. 
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 Programı bitirdiklerinde öğrencilerin yukarıda belirtilen alanlarda eğitimine uygun 

iş bulmasını sağlamaktır.  

 Bu hedeflere ulaşmak için, bölümümüzde dersler esnek ve farklı alanlarda 

yetişmek isteyen öğrencilere uygun olarak tasarlanmıştır.  

 Bölümümüzün optik alanında uzmanlığı arasında yer alacak konular şunlardır:  

 astronomi optiği 

 biyomedikal optiği 

 kızılötesi sistemleri ve dedektörler 

 Aydınlatma (fotometri) optiği 

 Radyometri 

 İnterferometri 

 lens tasarımı 

 uzaktan algılama 

 Spektroskopisi 

 Ekran ve ekran sistemleri 

 3-D görüntüleme ve telepresence 

 Tüm optiksel anahtarlamalar 

 

Optik Mühendisliği Bölümünün Uzmanlık alanları 
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 Elektro-optik 

 optiksel iletişim ve ağları 

 Fiber optik  

 Lazerler 

 Fotonik 

 ince film ve kaplama 

 manyeto-optik 

 optomedikal enstrümentasyonlar 

 fotovoltaik sistemler 

 göz ve görsel optik 

 optik veri depolama 

 optik imalat ve enstümantasyon 

 optik sistem tasarımı 

 optik test ve metroloji 

Optik Mühendisliği Bölümünün Uzmanlık alanları 
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Akustik Mühendisliği 

 Belli bir ortamdaki ses, sesin şiddeti, taşıdığı 

mesajın içeriği, yankısı, netliği gibi çeşitli 

özellikleriyle nitelenir.  

 Sesin farklı ortamlardaki hareketini, 

titreşimlerini, emilmesini, yansımasını 

araştıran bilim dalının genel adı akustiktir.  

 Akustik mühendisi (veya ses mühendisi olarak 

ta nitelenebilir) ses ve titreşimi gerçek 

teknolojiye aktaran kimsedir. 
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Akustik Mühendisliği 

 Bölümümüzde verilecek akustik mühendisliği eğitiminde ses ve 

titreşimi üzerine 

 sesin tasarımı;  

 sesin analizi ve kontrolü;  

 yaşanan çevredeki seslerin denetim altına alınarak 

istenmeyen gürültünün kontrol edilmesi ve azaltılması;  

 farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerinin 

araştırılması;  

 uygun ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi;  

 ses seviyesinin ölçülmesi ve ses frekanslarının analizi; 

 Mimari akustik üzerine konulara odaklanılacaktır. 
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 Akustik mühendisliğinin hedeflediği başlıca amaçlardan biri 

yaşanılan veya çalışılan ortamlardaki gürültüyü en az seviyeye 

indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete ve 

netlikte dinleyiciye ulaştırmak üzere çalışmalar yapmaktır.  

 Bu temel hedeflere varmak için akustik mühendisleri gerekli 

fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlarlar.  

 Toplu yada bireysel yaşanılan hastane, kütüphane, okul, 

fabrika, iş yeri, caddeler, havaalanları, ev gibi ortamlarda 

gürültünün kontrol edilebilmesi için gerekli tasarımlar (gürültü 

bariyerleri, ses emiciler, susturucular, tampon bölgeler) ve 

hesaplamaları akustik mühendisleri yapar.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Fabrikaların en önemli akustik sorunu hiç 

kuşkusuz ki makine gürültülerinin bastırılmasıdır 

ve bu sorunu çözmek için akustik mühendisleri 

çeşitli tasarım inceliklerine başvurulabilir.  

 Gerektiğinde gürültüyü kontrol etmek için 

doğrudan gürültü kaynağını yayan makineyi 

daha sessiz hale getirmek için çalışmalar yapar.  

 Askeri alanda özel konuşmalarının duyulmaması 

için akustik mühendislerinin tasarımları 

gereklidir.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Gürültü kontrolü sadece binalar için söz konusu değildir.  

 Gürültünün çok yoğun olduğu karayolları, demiryolları ve 

havalimanlarının yakınındaki binalarınsa dışardan gelen 

seslere karşı yalıtılması gerekir.  

 Böyle bir yalıtımda kullanılan teknikler, bina içi gürültü 

yalıtımında uygulanan tekniklerden oldukça farklıdır ve 

bunu en iyi akustik mühendisleri bilirler.  

 Bu nedenle belediye gibi kurum ve kuruluşlar akustik 

mühendislerinden danışmanlık hizmetleri aldırarak gürültü 

kontrolü için tedbirler aldırırlar.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Akustik mühendisliğinin en çok bilinen diğer bir uygulaması da sesin 

niteliğinin çok büyük önem taşıdığı, cami, kilise, konser ve 

konferans salonları gibi yerlerin tasarımıdır.  

 Bu gibi yerlerde, söylenen sözün her yanda net duyulması gerekir.  

 Sesin gürlüğü, ortamdaki dağılımı ve netliği; doğrudan doğruya 

kaynaktan gelen ses ile yansıyarak dönen ses arasındaki dengeye, 

sesin yankılanması ve süresine,  söz konusu sesin konuşma sesi, 

müzik sesi ya da hem konuşma, hem müzik sesi olmasına göre 

değişir.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Örneğin; konser salonlarında, yankılanma birkaç saniye 

sürecek olsa, çalınan eserin bütün güzelliği bozulur.  

 Bu nedenle konser salonları öyle tasarlanmalıdır ki, 

yankılama konuşmayı bozmasın.  

 Akustik mühendisleri, bir salon yapılmadan önce, orada 

sesin nasıl yankılayacağını hesaplarlar.  

 Bütün bu nitelikleri de değişik tasarım öğeleri 

kullanarak, örneğin konferans veya konser salonunun 

biçimi, eni, boyu, sesi yansıtan duvar yüzeylerini, tavan 

kaplamasında kullanılan malzemenin türü gibi temel 

parametreleri ayrıntıyla inceler ve bunlara dayanarak 

hesaplar yapar.  

 

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Ayrıca oturma yerlerinin düzenlenmesi, koltuklarda 

kullanılan kaplama malzemesi, ses yükselteçlerinin, 

perde ve kumaş gibi sahne donanımının varlığını ya da 

yokluğu gibi ayrıntıları da dikkate alır.  

 Bu hesaplar, salonda sesin ne şekilde yankılayacağını 

ortaya koyar.  

 Konser esnasında bir salonda bulunan dinleyicilerin 

sayısı da sesin kalitesini etkiler. 

 Bu yüzden, ses boş bir salonda, dolu bir salonda 

olduğundan büsbütün başka biçimde duyulur ve tüm 

hesaplamaları en iyi akustik mühendisleri bilirler.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Akustik Mühendisliğinin ilgi alanı sadece 

gürültü kontrolünden veya sesin kalitesinin 

artırılmasından ibaret değildir.  

 Örneğin akustik mühendisliği sesin tıpta 

ultrasesten ses işitme cihazlarının 

tasarlanmasına, elektronik ve haberleşme 

alanında tüm ses sistemlerinin, 

tasarlanmasına (örneğin hopörler ve mikrofon 

gibi), ses kayıt ve test stüdyolarının 

tasarlanması, bilgisayar alanında dijital 

seslerin programlanması, şifreli sinyallerin 

geliştirilmesi, seslerin kayıt edilip sunulduğu 

sinema ve televizyon yayıncılığına kadar pek 

çok ortamda akustik mühendisleri farklı 

alanlarla çalışabilirler.  

 Ses teknolojileri alanında hizmet veren bu 

meslek dalı bugün pek çok sektör içinde 

aranan bir meslek haline gelmiştir.  

Akustik Mühendisliği Bazı Uygulama Alanları 
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 Aşağıda akustik bilim dalının ilgi alanları 

kısaca verilmiştir.  

 Biyolojik Akustik: Sesin balina, yunus, 

yarasa ve baykuş gibi hayvanlar 

tarafından nasıl çıkarıldığını, 

kullanıldığını ve işitildiğini inceler. 

 Su altı Akustiği: Bu dal su altında doğal 

veya insan yapımı seslerin oluşumu, 

yayılımı, saçılımı, etkileşimi ve hayvanlar 

tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenir. 

Uygulamaları sonar ile sualtı canlıların 

ve batık nesnelerin yerini gibi konuları 

içermektedir. 

 Psikolojik ve Fizyolojik Akustik: 

İnsanlar ve hayvanların seslere karşı 

olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini 

inceler. 

Akustik Mühendisliğinin İlgi Alanları 
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 Aeroakustik: Aeroakustik hava 

taşıtlarının ve rüzgar türbinlerinin 

çıkarttığı gürültüleri ve bunların 

havada nasıl yayıldığını inceler.  

 Müziksel Akustik: Müzik fiziğini, 

müziksel algıyı, müzik aletleri 

seslerinin çözümlenmesini ve 

bireşimini inceler. 

 Gürültü Akustiği: Gürültünün nasıl 

üretildiği ve yayıldığı, etken ve edilgen 

gürültü denetimi, ve gürültünün 

etkilerini inceler. 

 Fiziksel Akustik: Ses dalga 

yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim, 

yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, 

dağılım, emilim vs.) inceler. 

Akustik Mühendisliğinin İlgi Alanları 
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 Elektro Akustik: Akustiğin bu dalı 

kulaklık, mikrofon, hoparlör, ses 

sistemleri, ses üretimi ve kayıt tasarımı 

gibi alanlarla ilgilenir. Elektroakustik 

mühendisliğinde hızlı gelişmeler ile 

birlikte günlük hayatta artık sıklıkla 

kullandığımız cep telefonları, tablet 

bilgisayar veya mp3 gibi portatif 

elektronik cihazlarındaki ses kalitesi 

hızla artmaya başlamıştır. Yine dijital 

ses sinyali işleme; örneğin; (i) 

yankılanma gibi ses efeklerini 

kullanarak ses düzeyini ve kaliteni 

artırmak, ii) bir sinyalden istenmeyen 

sesleri çıkarmak, (iii) ses sinyalini 

değişik formatlarda sıkıştırarak 

(kodlayarak) etkin iletimi ve (iv) sinyal 

içeriğini anlamak gibi çeşitli nedenlerle 

yapılır. 

 

Akustik Mühendisliğinin İlgi Alanları 
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 Mimari Akustik: Mimari akustik her türlü bina 

içinde ve dışında ses ile ilgilenen mühendislik 

dalıdır. Mimari akustik; bir tiyatro veya 

restoran gibi alanlarda konuşulanı anlaşılabilir 

ses elde etmek için, veya konser veya kayıt 

stüdyolarında ses kalitesini artırmak için, ya 

da ofis ve evlerde gürültüyü bastırarak daha 

verimli çalışmak ve yaşanacak keyifli ortamlar 

oluşturmak için çalışır.  

 Ultrasonik: Ultrasonik katı, sıvı ve gaz 

ortalama kişi tarafından duyulması mümkün 

olmayan çok yüksek frekanslarda ses 

dalgaları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu alanın 

uzmanlık konuları tıbbi ultrason (Tıbbi 

Ultrasonografi), sonokimya, tahribatsız 

muayene ile malzeme karakteriz asyönü ve 

su altı akustik (sonar) gibi konulardır. 

 

Akustik Mühendisliğinin İlgi Alanları 
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