Mühendislik bilgilerinin güncel teknik
problemlerin çözümüne yönelik olarak
kullanılmasını, endüstriyel problemler için
laboratuvar ortamında pratik tasarım ve
çözümlerin geliştirilmesini, öğrencilere
teorik bilginin yanı sıra beceri ve
uygulama tecrübesinin kazandırılmasını
hedefleyen Teknoloji Fakültesi’nde
okuyan öğrenciler, iş piyasasında geniş
istihdam imkânına sahiptir. Eğitim dilinin
Türkçe olduğu fakültede zorunlu staj
programı uygulanmaktadır. Öğrenciler çift
anadal ve yandal programlarından, yurt

Teknoloji
Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

• Teknoloji Fakültesi’nde öğrenciler en az iki

defa yaz yoğun stajı yaparlar. Stajlar, eğitim
ve öğretim hayatının bir parçası olarak
değerlendirilir.

• Teknoloji Fakültesi’nde öğrenciler son

sınıfın bir döneminde işyeri eğitimi dersi
alırlar ve bu ders kapsamında haftanın 5
günü ilgili bölümlerimizce belirlenen
işyerlerine giderler. İşyeri eğitimi bir ders
olarak değerlendirilir ve bu kapsamda
öğrencilerin meslek hayatına alışmaları ve
saha uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenir.

• Her öğrencinin öğretim üyesi bir danışmanı

bulunur. Öğrencilerin fakülteye

başlangıcından mezun oluncaya kadar tüm
iş ve işlemleri danışmanı ile birlikte yürütülür.

• Teknoloji Fakültesi’nde öğrenciler,

bölümler arasında yandal ve çift anadal
yapma imkanlarından yaygın olarak
faydalanırlar.

dışı eğitim imkânlarından ve lisans
eğitimleri sonrasında çeşitli bilim
dallarında lisansüstü programlardan
yararlanabilmektedir.

• Öğrencilerimiz, fakültemizin Avrupa’nın

birçok ülkesinin üniversiteleri ile imzaladığı
ikili anlaşmalardan, Avrupa Birliği Erasmus
(Uluslararası Öğrenim Hareketliliği) programı
çerçevesinde yararlanırlar.

• Teknoloji Fakültesi öğrenci odaklı bir

fakültedir. Öğrenci kulübü çalışmalarına,
öğrencilerin spor yapmalarına, proje
üretmelerine ve araştırmalara katkı
sağlamalarına imkan tanınır.

• Akademik kadromuzun birçok üyesi aynı

zamanda bilimsel araştırma projeleri yürütür
ve proje sonuçlarını eğitim müfredatının bir
parçası olarak değerlendirir. Ayrıca ulusal ve
uluslar arası düzende yürütülen tüm projeler
içerisine öğrencilerimizin katılımı
gerçekleştirilir.

• Teknoloji Fakültesi bünyesinde çok sayıda

ve yüksek kalitede uygulama ve araştırma
laboratuvarları mevcuttur. Eğitim ve

araştırma faaliyetlerine ilaveten kamu ve özel
sektör kuruluşlarına hizmet veren bu
laboratuvarlar, en modern cihaz ve aletlerle
teçhiz edilmiş bulunmaktadır.

İş ve Kariyer Olanakları
Öğrencilerimiz fakültemizin uygulamalı
eğitim alarak mezun oldukları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Tekstil
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
bölümlerinden özellikle staj ve işyeri eğitimi
yaptıkları kurumlar başta olmak üzere
birçok işyerinde iş ve kariyer imkânı
bulmaktadırlar.
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Bilgi-becerini geliştir, geleceğini inşa et…

