AMAÇ:
Fakültemiz Bakanlar Kurulunun 2004/7209 sayılı kararnamesi ile 2004 yılında OF TEKNĠK
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ adı ile kurulmuş olup fiziki, akademik ve idari yapılanma çalışmaları
devam ederken, Bakanlar Kurulunun 02/11/2009 tarih ve 2009/15546 Sayılı kararı ile
kapatılıp OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ‟ ne dönüştürülmüştür. Fakültemizden mezun olan
öğrenciler 4 yıllık Lisans diploması ile Mühendis unvanı almaktadırlar. Bunun yanında,
Fakültemizde eğitimini tamamladıktan sonra “formasyon eğitimi” de alanlar Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Ortaöğretim kurumlarında “Teknik Öğretmen” unvanı ile çalışmaya hak
kazanmaktadırlar. Ülkemizde uygulama becerisine sahip yeterli sayıda yetişmiş teknik eleman
ve eğitici bulunmadığı özellikle sanayiciler tarafından dile getirilmektedir. Fakültemiz
yapılanırken, aynı zamanda bu eksikliği gidermek, uygulamacılarla iş birliği içinde sanayi
üretimi, kalite ve Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunmak,
uluslararası norm ve tanımlara uygun kaliteli ve uygulama odaklı eğitim yapmak
amaçlanmaktadır. Fakültemizin ilk kuruluşu Of ilçesinde üç katlı bir binanın Sağlık
Bakanlığından 10 yıllığına kiralanıp tadilat ve tefrişi yapılarak hizmet binası olarak kullanıma
açılmıştır. Daha sonra Of Çamlı mahallesinde yaklaşık 26 dönüm arazi hibe olarak temin
edilmiş, Dekanlık, Bölümler, Laboratuar ve Atölyelerden oluşan binaların projeleri ücretsiz
olarak kurulan Of Teknik Eğitim Fakültesi Derneği vasıtasıyla yaptırılmıştır. Yapılan projeler
ve eğitim amaçları Milli Piyango idaresine sunularak bölüm, atölye ve laboratuarlardan
oluşan 30 bin metrekare inşaat alanı için eğitime katkı fonundan yaklaşık 14 milyon TL
ödenek temin edilmiş ve KTÜ Yapı Ġşleri Daire Başkanlığının kontrolünde ihaleye çıkmış,
ihale sonrası inşaatlara 2007 yılı içerisinde başlanarak Haziran 2011 tarihi itibariyle binalar
teslim alınmıştır. Projedeki Dekanlık binası ise KTÜ bütçesi ile tamamlanmıştır. Fakültemiz
bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulunun 16.02.2011 tarihli toplantısında 2547 sayılı YÖK
Kanun‟un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Ġnşaat Mühendisliği Bölümü,
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ve Yazılım
Mühendisliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında
Ġnşaat Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim
öğretime başlanılmıştır. Ağaç Ġşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 yılında Senato
Kararı ile kapatılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise Enerji Sistemleri Mühendisliği
ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretime başlanmıştır. 2014 yılı sonunda
fakültemizde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü açılmış olup, bölüm öğrenci
alımı için hazırlık aşamasındadır. Fakültemiz bölümlerinde halen 725 öğrenci eğitim-öğretime
devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde 40’ ı akademik, 32„si idari personel olmak üzere
toplam 72 personel görev yapmaktadır. Fakültemizde fiziki, idari ve akademik yapılanma
çalışmaları devam etmekte olup, yıl sonuna kadar laboratuar, atölye donanım malzemeleri ile
eksik dersliklerin tefrişinin tamamlanması hedeflenmektedir.
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