1883

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SOSYAL OLANAKLAR
Bu bölümde siz öğrencilerimize üniversitemize ulaşım, fakültemizin yeri ve üniversitemizin sağladığı yiyecek, barınma,
sportif faaliyetler, sağlık, giyecek, öğrenci kulüpleri, çeşitli
burslar ve kurslar hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
KÜTÜPHANE
Marmara Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, günümüz
dünyasında hayati öneme sahip “bilgiye erişimi” üniversite
içinde en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirmeyi kendine
görev edinmiş bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı, günümüzde Merkez Kütüphane’nin dışında çeşitli
kampüslerde yer alan birim kütüphaneleriyle tüm Marmara
Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerine hizmet vermektedir.
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Bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına
sunmak isteyen kütüphanelerimiz, koleksiyonlarındaki tüm
yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak
kullanıcıların araştırmalarını daha verimli hale getirmek için
kaynaklara Internet üzerinden de erişebilme imkanını da sunmuştur.
Kütüphanelerimiz çağın modern bilgi hizmetleri açısından
vazgeçilmez olan elektronik bilgi kaynakları konusunda da
ileri çalışmalar içersindedir. 11 on-line veritabanı ile ANKOS
(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ‘un büyük
üyelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı toplamda 20 on-line veritabanı aboneliği ile kullanıcılarının 41.000 süreli yayın ve 27.000
den fazla kitaba veritabanları aracılığı ile Internet ağına bağlı
herhangi bir bilgisayardan erişmelerini sağlamıştır.
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Tüm bu mevcut bilgi kaynakları ve elektronik hizmetlerin
ötesinde Daire Başkanlığı, akademik kullanıcılarının yayın taleplerini gerek satın alma gerekse Türkiye’deki diğer üniversite
kütüphaneleri ile belge ve bilgi merkezlerinden “Kütüphaneler Arası İşbirliği” (ILL) hizmetini kullanarak karşılamaktadır.
Ayrıca üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri bilgi ihtiyaçlarını ödünç yayın verme hizmetini kullanarak da gidermektedirler.
Ödünç yayın hizmetleri
Ödünç Yayın Hizmetleri Birimi kütüphanenin giriş katında
bulunmaktadır. Üyelik, ilişik kesme ve ödünç yayın işlemleri
bu bölümde yapılmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yemekhane: Üniversitemiz yemekhanesinde hafta içi her gün
öğlen ve akşam olmak üzere öğrencilerimize yemek hizmeti
sunulmaktadır.
Yemekhanede çıkan yemeklerin listesine ulaşmak için web
adresi aşağıda yer almaktadır.
http://sks.marmara.edu.tr/osayfa/4/yemek-listesi
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Yemek Bursu
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın bursu 2003 yılında 150 kişi ile başlamış olup 2009 yılına gelindiğinde 1500 kişiye, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise 2000 kişiye ulaşmıştır.
Her yıl duyurulan tarihlerde gelen yemek bursu başvuruları;
Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından
incelenmekte olup Rektörlüğümüzün onayı ile öğrencilerimize verilmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz aylık olarak kendilerine verilen burs fişleriyle dokuz ay süresince
ücretsiz olarak eğitim gördükleri kampüslerde yemeklerini yiyebilmektedirler. (http://sks.marmara.edu.tr)
Yemekhane dışında yiyecek içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için Göztepe Yerleşkesi’nde yer alan sosyal tesis ve kantinler aşağıda sıralanmıştır.
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Sosyal Tesisler
Antebi Restaurant
Kantinler
Teknik Eğitim Cafe Bahçe Kantin
Fen Edebiyat Kantini
Cafe Altıgen Kantin
Sınıf Öğretmenliği Kantini
Marmara Simit
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Kampüs içindeki kantinlerin dışında, şehir kampüsü olmanın
avantajıyla kampüsün hemen dışında alternatif birçok işletme
de sizlere hizmet vermektedir.
BARINMA
Okulumuzun yakın çevresinde yürüme mesafesinde veya tek
vasıta ile ulaşılabilecek çeşitli kamu ve özel öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca Göztepe kampüsü içinde 2 adet kız
yurdu bulunmaktadır. Kampüs çevresinde veya tek vasıta ile
ulaşılabilecek semtlerde öğrenciler için eşyalı kiralık evler de
bulunmaktadır.
Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu
Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 478 öğrenciye hizmet vermektedir. Banyo ve tuvalet odaların içinde yer almaktadır. Öğrencilere 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Yurtta 3 adet
etüt odası, TV-dinlenme odası, kantin, çamaşırhane, kuaför ve
internet bağlantısı bulunan bir bilgisayar merkezi bulunmaktadır. Konuklar için bekleme salonu bulunmakta ve öğrencilerin görüşmelerini yapabilmeleri için katlarda telefon bulunmaktadır.
İletişim Bilgileri
Özmen Aktar
Kız Öğrenci Yurdu
Tel: 0 216 418 99 18
0 216 345 96 93
Adres
Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü
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Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdu
Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu’na bağlı olarak hizmet veren
yurt sekiz odadan oluşmakta ve 96 öğrenciye hizmet vermektedir. Yurtta bulunan 12 odada sekizer öğrenci barınmaktadır.
Sekiz kişilik odalarda dört adet ranza, dört adet çelik dolap,
bir adet buzdolabı, şahsa ait ahşap dolap, masa ve sandalyeler
vardır. Banyo ve tuvalet odaların içinde yer almaktadır. Çamaşır makineleri odalardaki banyonun içindedir. Öğrencilere 24
saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Yurtta bir adet etüt odası,
bir adet TV-dinlenme odası ve internet bağlantısı bulunan bir
bilgisayar merkezi bulunmaktadır.
İletişim Bilgileri
Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız öğrenci Yurdu
Tel: 0216 349 39 26 - 0216 349 39 16
Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
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GİYECEK
Öğrenci Butiği
SKS Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilere ikinci el temiz ve
kaliteli ürün sağlamak amacıyla kurulan öğrenci butiği, 2003
yılının ilk aylarından itibaren öğrencilerimize hizmet vermeye
başlamıştır.
Öğrenci butiğinde ayakkabıdan şapkaya kadar birçok giysi
türü bulunmaktadır. Bu ürünlerin fiyatları ise 1 TL ile 5 TL
arasında değişmektedir. Bu ürünlerden elde edilen gelirler ise
yeni gelen giysilerin onarılması ve temizlenmesi için kullanılmaktadır. Butikte yaklaşık olarak 3000 parça 70 farklı giysi çeşidi satışa sunulmaktadır.
Butik Adresi
Göztepe Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Zemin kat 81040, Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 338 38 69 Faks: 0216 349 75 25
E-posta: sks@marmara.edu.tr
Web: http://sks.marmara.edu.tr
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SAĞLIK
Kanun gereği 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Bu tarihten itibaren üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmayacak. Sağlık giderleri bundan böyle öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılıkları
çeşidine göre SGK tarafından karşılanacaktır. Konu ile ilgili
detaylı bilgi için http://eng.marmara.edu.tr/iysdosya/duyurular/SGK_.pdf adresine göz atabilirsiniz.
Acil müdahale gerektiren durumlarda kampüsümüzdeki Mediko-Sosyal Birimi’ne başvurabilirsiniz.
SPOR OLANAKLARI
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Spor Şube Müdürlüğü bölümünün hafta sonu öğrencilerimize yönelik olarak ücretsiz düzenlediği spor faaliyetleri
bulunmaktadır. Bu faaliyetler; Basketbol, Voleybol, Satranç,
Masa Tenisi, Tenis, Dans, Fitness, Tae-Bo, Dağcılık gibi dallardan oluşmaktadır.
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Göztepe Yerleşkesinde bulunan spor salonunda öğrencilerimizin ve personelimizin çeşitli spor faaliyetleri için yararlanması
sağlanmaktadır. Ayrıca, geleneksel Rektörlük Kupası Karşılaşmaları olan Basketbol ( Bayan – Erkek ), Voleybol ( Bayan –
Erkek ), Futbol (Bayan –Erkek), Masa tenisi turnuvası, Satranç
turnuvası düzenlenmektedir. Türkiye Üniversitelerarası Spor
müsabakalarına da üniversitemiz öğrencilerinin katılımının
sağlanması organize edilmekte ve sporcularımızın bu faaliyetlere katılması için gerekli olan ulaşım, spor malzemesi, konaklama gibi konularda kendilerine yardımcı olunmaktadır.
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Spor salonunda; 850 kişi oturma toplam 2000 kişi kapasiteli büyük salon, jimnastik, basketbol ve çok amaçlı çalışmalar
için kullanılan 3 adet ek salon, 3 adet 35 kişi kapasiteli derslik, fitness salonu, bilardo salonu, fotoğrafçılık kursumuzun
ve fotoğrafçılık kulübümüzün faydalandığı karanlık oda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1 adet açık hava tenis kortu, 1
adet açık hava basketbol sahası ve açık hava voleybol sahası ile
öğrencilerimize hizmet verilmektedir.
KURSLAR
Göztepe Yerleşkesinde öğrencilerimiz için hem sportif, hem
de kültürel kurslar yer almaktadır. Bu kurslara katılmak ve bilgi almak için http://sks.marmara.edu.tr web adresini ziyaret
ediniz.
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Sportif Kurslar
Basketbol

Boks

Masa Tenisi

Dağcılık

Kaya Tırmanışı

Satranç

Voleybol

Kültürel Kurslar
Türk Halk Müziği Korosu Türk Sanat Müziği Korosu

Halk Oyunları
(Kırklareli, İzmir, Artvin, Urfa)

Fotoğrafçılık

Tiyatro

Bireysel Çalgı
(Keman, Gitar, Bağlama)
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon
Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır. Kulüpler faaliyet
alanlarına göre A tipi ve B tipi olmak üzere iki türde kurulabilirler. A tipi kulüpler bölüm kulüpleri, B tipi kulüpler ise
üniversite genelinde faaliyet gösteren kulüplerdir.

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin listesini görmek için
http://sks.marmara.edu.tr/osayfa/5/ogrenci-kulupleri/kulup-listesi
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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INTERNET HİZMETLERİ
Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphane’de öğrenciler Internet üzerinden ihtiyaç duydukları bilgiye erişebilmek için Internet Salonunu diledikleri zaman kullanabilmektedirler.
Internet Salonu sadece Marmara Üniversitesi öğretim üyesi
ve öğrencilerinin kullanımına açıktır. Merkez dahilinde gerçekleştirilen Internet erişimi tamamen ücretsizdir. Internet
Salonu’nda yer alan tüm bilgisayarlar sadece eğitim ve bilimsel
araştırma amacıyla kullanıcı hizmetine sunulmaktadır
Ayrıca, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yanında bulunan Bilişim Merkezi öğrencilerimize bilgisayar hizmeti vermektedir.
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Fakültemizin MB binasında ise Kablosuz Internet (Eduroam)
imkanından yararlanılabilmektedir.
Eduroam
Diğer eğitim kurumlarında ya da üniversite içinde Marmara
Üniversitesinden aldığınız e-posta hesabınızla internete bağlanabileceğiniz Eduroam sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistemi
kullanabilmek için bir “@marun.edu.tr” e-posta hesabı gerekmektedir.
Eduroam hakkında ayrıntılı bilgi ve Windows için Eduroam
kurulumu resimli anlatımı için http://eduroam.marmara.edu.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
E-posta
Her öğrencinin @marun.edu.tr uzantılı bir e-posta adresi almaya hakkı vardır. Bu adresler isme göre verilmektedir.(Örn:
isimsoyisim@marun.edu.tr) E-posta adresinizin şifresi öğrenci kayıt işlemleri sırasında verilmediyse rektörlük binasında bulunan bilişim merkezine başvurarak e-posta adresinizi
kullanıma açıp, şifrenizi talep edebilirsiniz. E-posta hesabınıza
http://posta.marun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: Bu hesap eduroam ağına bağlanabilmek için gereklidir.
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KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER
(ÖĞRENCİ ASİSTANLIK)
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına sahip öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları
taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.
(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak
üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir
gelire sahip olmamak,
(d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(e) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
(g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi, öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca
sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve
gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak,
yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış
olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.
Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimiz haftada en az 5
saat, en fazla 15 saat olmak üzere çalışabilirler yani ayda 60
saatin üzerinde çalışamazlar.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen
http://sks.marmara.edu.tr/sayfa/120///mevzuat
web adresini ziyaret ediniz.
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ULAŞIM
Fakültemizin bulunduğu Göztepe Kampüsü’ne pek çok yoldan
ulaşabilirsiniz. Şehir hatları otobüsleri (İETT), deniz otobüsleri (İDO) veya tren (TCDD) en çok tercih edilen ulaşım araçlarıdır.
İETT ile ulaşım: Kampüse yakın duraklardan geçen otobüslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Fakülteler durağından geçen hatlar
10B KADIKÖY-ALTBOSTANCI

17L KADIKÖY-KÜÇÜKYALI LOJMANLARI

10E KADIKÖY-ESATPAŞA

19ES KADIKÖY-ESENŞEHİR MAH

10M KADIKÖY-ÜMRANİYE

19F KADIKÖY-FINDIKLI MAHALLESİ

10S KADIKÖY-ALTBOSTANCI

19K KADIKÖY-KAYIŞDAĞI

112 BOSTANCI-TAKSİM

19M KADIKÖY-ATAŞEHİR

14B ADEM YAVUZ MAH-ZİVERBEY-K.KÖY

19S KADIKÖY-SARIGAZİ-YENİDOĞAN

14ÇK KADIKÖY-Ş.ŞAHİNBEY MAH

19V KADIKÖY-SAMANDIRA

14ES KADIKÖY-ESENŞEHİR

19Y KADIKÖY-FERHATPAŞA MAH

14KS KADIKÖY-GÖLET-SULTANBEYLİ

2 ÜSKÜDAR-ÜSTBOSTANCI

14ŞB KADIKÖY-Ş.ŞAHİNBEY MAH

20D KADIKÖY-YENİŞEHİR-DUDULLU

15ÇK KADIKÖY-GÜZELTEPE

20K KADIKÖY-KAZIM KARABEKİR MAH.

17 KADIKÖY-PENDİK

21Y KADIKÖY-YENİSAHRA-BATI ATAŞEHİR

8E KADIKÖY-ESENEVLER

ER1 KADIKÖY-ERENKÖY

GZ1 KADIKÖY-GÖZTEPE

ER2 KADIKÖY-ERENKÖY

GZ2 KADIKÖY-GÖZTEPE

FB1 KADIKÖY-FENERBAHÇE

İDO ile ulaşım: Deniz otobüsü ile Kadıköy’e ulaştıktan sonra yukarıdaki listede ismi geçen otobüslerle ve ya minibüs ile
kampüse ulaşabilirsiniz.
TCDD ile ulaşım: Kampüsümüz T.C.D.D Haydarpaşa-Gebze
hattı Feneryolu durağına yürüyüş mesafesindedir. Yaklaşık 10
dakikalık bir yürüyüşle kampüse ulaşabilirsiniz.
Metrobüs ile ulaşım: Metrobüsün son durağı olan
Söğütlüçeşme’den yukarıdaki listede ismi geçen otobüslerle ve
ya minibüs ile kampüse ulaşabilirsiniz.
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OTOPARK
Üniversitemize arabası ile gelecek öğrencilerimiz için Göztepe
Yerleşkesi’nde 2 adet büyük otopark bulunmaktadır. Bir tanesi
Kütüphane binasının önünde, diğeri de Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı arka bölümünde yer almaktadır. Ayrıca yerleşke içinde çizgilerle belirtilmiş yerlere de park edilebilmektedir.
125. YIL ANFİSİ ETKİNLİKLERİ
Yemekhane binasının karşısında yer alan 125.Yıl Anfisi’nde çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında
ağırlıklı olarak müzik dinletilerinin yanı sıra film ve dia gösterimleri, misafir konuşmacılar ile sohbet toplantıları gibi etkinlikler bulunmaktadır.
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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
İngilizce hazırlık sınıfı eğitimimi nerede alacağım?
Tüm hazırlık öğrencileri Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda eğitim
alacaklardır.
İngilizce Hazırlık muafiyet sınavına girmek zorunlu mudur?
İngilizce hazırlık muafiyet sınavı öğrencinin İngilizce seviyesini
belirlemek ve hazırlık okuyup okumamasının gerekliliğine karar
vermek ve de okuyacaksa sınıf derecesini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Öğrenci hazırlık sınavına girmediği takdirde İngilizce
hazırlık sınıfını en alt dereceli sınıftan itibaren okumak zorunda kalır.
Öğrenci belgesi nasıl alabilirim?
Marmara Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren belgeyi Mühendislik Fakültesi MA Binası Giriş Katında bulunan Öğrenci İşleri
bürosunu ziyaret ederek alabilirsiniz.
Belgenin hazırlanabilmesi için öğrenci numaranızı bildirmeniz yeterlidir. Başvurunuzu yaptığınız gün içinde belgeniz hazırlanır.
BYS nedir?
Bilgi Yönetim Sistemi’nin kısaltmasıdır. BYS, öğrencilerin notlarını,
açılan dersleri, ders programlarını, ortalamalarını öğrenmelerine ve
dönem başlarında ders seçmelerine olanak veren bilgi yönetim sistemidir. Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları BYS’den yapılır.
Sisteme http://bys.marmara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Transkript almak için neler yapmam gerekir?
Üniversiteye kayıtlı olduğunuz süre içerisinde almış olduğunuz
dersleri, notlarınızı ve akademik başarı durumunuzu belgeleyen
transkriptinizi alabilmek için;
•Bilgi Yönetim Sistemi’ne (BYS) girin (http://bys.marmara.edu.tr).
•Ana menüde Öğrenci Başarı Durum Belgesi (Transkript) seçeneğine
tıklayarak transkriptinizi görebilirsiniz.
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Ancak BYS üzerinden alınan transkript resmi bir nitelik taşımaz.
Resmi transkript almak için, Öğrenci İşleri Bürosu’nu ziyaret ederek
transkript isteğinde bulunmalısınız.
Transkript belgesini alabilmek için öğrencinin, Üniversiteye karşı
tüm finansal yükümlülüklerinin tamamlanmış olması gerekir.
Seyahat Belgesi (Paso) almak istiyorum, nereye başvurmalıyım?
Her akademik yılın Ekim veya Kasım aylarında İ.E.T.T’nin üniversitelere göndermiş olduğu paso duyurusu Öğrenci İşleri tarafından
duyurulur. Yeni öğrenciler İ.E.T.T’nin belirlemiş olduğu son başvuru tarihine kadar istenen belgeleri ve paso ücretini Öğrenci İşleri’ne
şahsen başvurarak teslim etmek zorundadır. Ayrıca, İETT Hasanpaşa veya Karaköy bürosuna öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı ve 1 adet
fotoğraf ile başvurabileceği gibi online olarak internet üzerinden de
başvuru yapabilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.iett.gov.
tr/index.php adresi seyahat kartları bölümünden de ulaşılabilir.
Pasonun kaybolması durumunda yeni paso çıkarılması için İETT ile
bizzat görüşmeniz gerekir.
Pasolar hazır olduğunda Öğrenci İşleri tarafından duyurulur ve bölüm sekreterliklerinde dağıtılır.
Okuldan ayrılma ve mezuniyet durumunda öğrenci, pasosunu Öğrenci İşleri’ne teslim etmek zorundadır.
Öğrenci e-posta adresi almak için ne yapmam gerekiyor?
Marmara Üniversitesi Bilişim Merkezi’ne öğrenci kimliğiniz ile birlikte bizzat gelerek hemen e-posta hesabınızı açtırıp bilgilerinizi
teslim alabilirsiniz. Marmara Üniversitesi, kayıt olan tüm lisans ve
ön lisans öğrencilerine @marun.edu.tr uzantılı e-posta adresi vermektedir.
Bu hesap yalnızca elektronik posta iletişimi için kullanılmakta olup
üniversitemiz anlaşmalı çevrimiçi veritabanlarına kampüs dışından
erişim sağlamamaktadır.
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Kısmı zamanlı öğrenci olarak üniversite bünyesinde çalışabilir miyim?
SKS dairesi başkanlığı tarafından, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılının Ekim
ayı birinci haftası başında Üniversitenin web sitesinde (sks.marmara.edu.tr) ilan edilir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını çalışmak istedikleri birimlere yaparlar.
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim. Ne yapmalıyım?
Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılmayacak kadar
yıpranan öğrencinin, kayıp durumunda kayıp ilanını ibraz etmesi ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması halinde,
yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla
kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.
Öğrenci etkinliklerine nasıl başvurabilirim?
Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’yle iletişim kurmalısınız.
Danışmanım kimdir, nasıl öğrenebilirim ve görevleri nelerdir?
Öğrencinin öğrencilik süresindeki her türlü öğrencilikle ilgili işleri
ile ilgilenen akademik görevlidir. Öğrenciler, kendilerinin danışman
öğretim elemanlarını, Öğrenci İşleri Bürosu’ndan öğrenebilirler.
Danışmanın Görevleri:
Öğrencinin eğitim-öğretimi başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda
öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi aydınlatır.
Kredi/burs, harç kredisi başvurularında nasıl bir yol izlemeliyim?
http://www.kyk.gov.tr adresinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

