Mekatronik Mühendisliği
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010/2011 akademik döneminde eğitime
başlayan Mekatronik Mühendisliği’nin vizyonu
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik
ve akademik faaliyetlerde etkin rol alan, mezunları
evrensel düzeyde kabul gören bir bölüm olmaktır.
Bu vizyon doğrultusunda Mekatronik Mühedisliği
bölümü olarak amacımız, ileri teknolojiye odaklı,
dinamik, disiplinlerarası ve çok disiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası
düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve
çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik
yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci
mühendisler yetiştirmektir.
Öğrencilerimize, her türlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapabilme, üretim teknolojilerini
geliştirebilme, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kurabilme ve geçerli fiziksel kurallar içinde
test edebilme kabiliyetlerini kazandırmak temel
hedefimizdir.

Neden Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği ?
 Uluslararası tecrübeye sahip
genç akademik kadro

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

 Uygulamalı eğitim için Türkiye’de bulunan en gelişmiş laboratuar ve ekipman imkanı
 Güncel ve dünya standartlarında müfredat
 Disiplinlerarası çalışma yeteneğinin kazanılması
 Teknolojinin farklı alanlarında
bilgiye ve beceriye sahip olunabilinmesi
 Çift anadal ve yandal programları

MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

 Erasmus ağı sayesinde yurt
dışında öğrenim imkanı
 Öğrenin sırasında bir yarı yıl
boyunca sanayi stajı sayesinde
iş hayatına alışma imkanı
 Mezuniyet sonrası rahat iş bulma imkanı

Mezun olan öğrencilerimiz Mekatronik Mühendisliği’nin kapsayıcı ve çok disiplinli olması özellikleri sayesinde birçok alanda öncelikli olarak iş bulabilme imkanına sahip olmaktadırlar.
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Mekatronik Mühendisliği Nedir ?
Mekatronik Mühendisliği, mekatronik kelimesinin kökeninden de anlaşılabileceği üzere mekanizmanın “meka”sı ile Makina Mühendisliği
ve elektronik sözcüğünden “tronik” ile Elektronik Mühendisliğinin, Bilgisayar ve Yazılım
mühendislikleri ile birlikte entegre edilmesi
sonucu oluşmuştur. Bir Mekatronik Mühendisi;

Mekatronik Mühendisliği’nin
Çalışma Alanları

Mekatronik Mühendisliği’nde Alınan
Başlıca Dersler
 Temel Bilim Dersleri

 Robot teknolojisi tasarımı,
geliştirmesi ve uygulaması

 Temel Mühendislik
Dersleri

 Endüstriyel Otomasyon

 Bilgisayar programları,

 Otomotiv Endüstrisi

 Elektrik-Elektronik,

 Havacılık sektörü

 Bilgisayar Destekli Çizim,

 Akıllı silah ve silah endüstrisi

 Mekanik,

 Ev elektronik aletleri sanayisi

 Mekatronik Dizayn,

 Tıp sektörü

 Otomasyon,

 Gemi Endüstrisi

 Proses Kontrol,

 Ulaşım sektörü

 Sistem Analizi,

 Üretim teknolojilerini geliştirir,

 Telekomünikasyon

 Mikro Sistem Tekniği

 Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolünü yapar,

 Otomatik üretim tezgahları

 Robotik

 İnşaat makinaları sektörü

 Sistemler arası ilişkileri kurar ve sistemlerin
işletiminin tasarıma uygun olup olmadığını
denetler.

 İşletme Organizasyonu,

 Video oyunları ve yapay zeka
uygulamaları

 Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak
bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirir,

 Bankacılık sektörü

Mekatronik Mühendisliği’nin
Kazandırdığı Beceriler
 Problemleri tanımlayabilme ve çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilme
 Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar
yazılımı gibi modern araçları kullanabilme
 Kendi alanında, disiplinlerarası ve çok disiplinli
ortamlarda çalışabilme
 Çok disiplinli takım içerisinde çalışmaya ve
takım liderliğine yatkın olabilme

