TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ

İki kıtaya yerleşmiş üniversitemizde
bilim ve teknolojiyi birleştiren
köprüler kuruyoruz
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Biz

Bölümlerimiz
Bilgisayar mühendisliği



Mevcut bilgilerini teknolojinin tüm alanlarına
uygulayan ve yeni orta-



Elektrik-Elektronik mühendisliği
Makine mühendisliği

ya çıkan uygulamalara

Mekatronik mühendisliği

adapte eden

Metalürji ve malzeme mühendisliği

Geliştirilmiş teknolojile-

Tekstil mühendisliği

rin uygulanmasında sorunları çözen


Teknoloji alanında güncel teknikler ile araçları
seçebilen ve kullanabilen



Bireysel olarak, disiplin
içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilen



Neden Marmara
Teknoloji?

Yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilen

 Genç ve dinamik akademik kadro



Meslektaşlarıyla iletişim kurabilen

 Yurtdışı deneyimli öğretim
elemanları



Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip

 Güçlü altyapı



Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde

Mühendis Yetiştiriyoruz

 Pratik-teori işbirliği
 Büyük üniversite olmanın
sağlamış olduğu olanaklar
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Bölümlerimiz
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Bilgisayar mühendisliği

 Abone olunan 600’ ün üzerinde dergi

Elektrik-Elektronik mühendisliği

 Yerli ve yabancı 50 bini aşkın kitap

Makine mühendisliği

 20 binden fazla lisans üstü tez
 900 den fazla eski harfli basma eser

Mekatronik mühendisliği
Metalürji ve malzeme mühendisliği
Tekstil mühendisliği

BİLİŞİM ALTYAPISI
 Öğrenci e-posta adresi
 Tam donanımlı laboratuvarlar
 Yazılım kütüphanesi
 İnternet üzerinden ders kaydı

YURT OLANAKLARI
 574 kişilik 2 adet kız öğrenci
yurdu
 Bilgisayar merkezi
 Dinlenme salonları
 Etüt odaları
 Kantin
 Çamaşırhane
 Kuaför

Neden Marmara
Teknoloji?
 Erasmus’la yurt dışında
eğitim imkanı
 Güncel ve dünya standartlarına uygun müfredat
 Çift ana dal ve yan dal
programları
 Sosyal ve kültürel faaliyetler
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SOSYAL FAALİYETLER
 Hafta

sonu spor faaliyetleri
(Basketbol, Voleybol, Satranç,
Masa Tenisi, Tenis, Dans, Fitness, Tae-Bo )
içi ve üniversiteler arası
spor müsabakaları

Bölümlerimiz
Bilgisayar mühendisliği
Elektrik-Elektronik mühendisliği
Makine mühendisliği

 Kampus
 Çok

amaçlı spor salonları

 Jimnastik
 Kapalı
 Tenis

Mekatronik mühendisliği
Metalürji ve malzeme mühendisliği

salonu

yüzme havuzu

Tekstil mühendisliği

kortları

Biz genç ama büyük bir AİLEYİZ

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Göztepe
Kampüsü 34722 / Kadıköy
İstanbul / TÜRKİYE
Tel:0 (216) 336 57 70
0 (216) 336 20 28
Faks:0 (216) 337 89 87
Web adresi:
http://teknoloji.marmara.edu.tr

