Mühendislik Fakültesi

Vizyonumuz, dünyanın her yerinde başarılı
olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen

mühendisler yetiştirmek, bilim ve teknolojinin
toplumsal refaha dönüşmesine öncülük
etmektir.

MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
 1883’den günümüze,
 Yüz binlerce mezun,
 Şu an 60.000’in üzerinde
öğrenci,
 3000’in üzerinde
akademisyen.

MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi
Neden M.Ü. Mühendislik Fakültesi?
 Güçlü uluslararası deneyime sahip akademik kadro,
 İngilizce eğitim,
 Pratik - teori iş birliği,
 Erasmus'la yurt dışında eğitim imkanı,
 Çift ana dal ve yan dal programları,
 Güncel ve dünya standartlarında müfredat,

 Sosyal yaşam - şehir yerleşkesi avantajları,
 Öğrenci - öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişim ve açık kapı politikası,
 Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranan eleman olma imkanı,
 İstanbul’un Anadolu yakasındaki tek devlet üniversitesi.

Akademik Kadro
Mühendislik fakültesinin seçkin
akademik kadrosunun birçok üyesi
sadece Türkiye’de değil yurt dışında da
saygın üniversiteler ve kuruluşlarda
görev almış ve almaktadır. Mevcut
akademik kadrosuyla dünya ile rekabet
edebilen nitelikli mühendisler
yetiştirilmektedir.

Mühendislik Fakültesi

Adres:
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Göztepe Yerleşkesi
Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 348 02 92
Faks: 0 (216) 348 02 93
http://eng.marmara.edu.tr

Uluslararası İş birlikleri
Öğrencilerimize; IAESTE ve AIESEC ile yurt
dışında staj, ERASMUS ve FARABİ
programları ile öğrenci değişim olanakları
sunulmaktadır. Avrupa ve dünyadan farklı
kurumlar ile yapılan iş birlikleri ile yurt
dışında çalışma imkanı verilmektedir.
Toplam öğrenci sayısına oranla yurt dışına
en fazla öğrenci gönderen fakültelerden
biridir.
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MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
 1883’den günümüze,
 Yüz binlerce mezun,

Bilgiye Ulaşım

 Şu an 60.000’in üzerinde
öğrenci,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığına bağlı kütüphanelerde
yaklaşık 100.000 cilt seviyesine
ulaşmış kitap sayısı ve 750’nin
üzerinde periyodik sürekli yayın sayısı
ile uluslararası standartlarda bir
kütüphane ve dünyanın en büyük
elektronik veri tabanlarına ulaşım
imkanı bulunmaktadır.

 3000’in üzerinde
akademisyen.

Bilişim Altyapısı
Fakültemize ait tüm birimlerde
fiberoptik altyapı ve kablosuz internet
bağlantısı mevcuttur. Tam donanımlı
bilgisayar laboratuarları, yazılım
kütüphanesi, yüksek başarımlı
hesaplama laboratuarları sunulan
olanaklar arasındadır. Ayrıca her
öğrenciye EduRoam kapsamında
kullanılabilen e-posta adresi verilir.

Barınma Olanakları
Yerleşkemizde toplam 574 öğrenciye
barınma imkanı sunan iki kız öğrenci
yurdu bulunmaktadır. Bununla birlikte
yakın çevrede çeşitli kamu ve özel
öğrenci yurtları da vardır.
Ayrıca yerleşke içinde bulunan konukevi,
tüm yıl öğrenci ve misafirlerin
hizmetindedir.

Mühendislik Fakültesi

Adres:
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Göztepe Yerleşkesi
Kadıköy / İSTANBUL

Spor ve Sosyal Tesisler
 Spor Salonu
 Kapalı Yüzme Havuzu
 Jimnastik Salonu
 Fitness Salonu
 Tenis Kortları
 Futbol Sahası
 Ücretsiz Kurslar

Telefon: 0 (216) 348 02 92
Faks: 0 (216) 348 02 93
http://eng.marmara.edu.tr
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Mühendislik fakültesi, öğrencilerinin mutlu ve başarılı bir geleceğe
sahip olmaları için gerekli olanakları yaratır, kariyer planlamalarında
onlara yardımcı olur. Mezunlarımızın birçoğu Türkiye’nin ve
dünyanın saygın kurumlarında çalışmaktadır. Ayrıca Mezun Takip
Sistemi etkin kullanılarak mezunlarımız ile fakültemiz arasındaki
iletişim sürekliliği sağlanmakta, öğrenci-öğretim üyesi bütünlüğü
mezuniyetten sonra da sürdürülmektedir.

