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DEÜ İLE KENDİNİZİ KEŞFEDİN
 
 Sevgili gençler, 
 Özveri göstererek geçirdiğiniz yılların ardından temel eğitim 
hayatınızı başarıyla geride bıraktınız. Sizlere yol gösteren insanların 
destekleriyle geleceğinizi şekillendirecek ve hayat tecrübesi 
oluşturacak fikirlerin temelleriniz attınız. Şimdi, meslek sahibi olarak 
hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönemin arifesindesiniz.  
 Yükseköğretim ile başlayacak bu süreçte, tercih ettiğiniz mesleğe 
ilişkin yeni bilgiler edinecek, bilimsel bakışınızı derinleştirecek, 
toplumsal sorumluluklarınızı artıracak ve nitelikli bir insan olmanızı 
sağlayacak edinimleri kazanacaksınız. Güzel olan her şey, ancak 
doğru ve zamanında atılan adımlarla mümkündür. Türkiye’nin en 
köklü kurumlarından biri olan üniversitemiz de bu cesareti gösteren 
size her türlü imkanı sunacak; idealleri gerçeğe dönüştürmenizde 
sizlere yardımcı olacaktır. Çünkü büyük bir aile olan bizler, ülkemizin 
umudu olan evlatlarımıza sahip çıkma sorumluluğumuz olduğuna 
inanıyoruz. Bu yüzden de, bizler için çok değerli ve özelsiniz. 
 Değerli öğrencilerimiz, 
 Yükseköğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamu hizmetlerini güzel İzmirimizin farklı noktalarında 
başarıyla sürdüren üniversitemiz, ihtiyaç duyacağınız hemen her konuda sizlere yardımcı olacaktır. Öncelikle 
şunu belirtmek isteriz ki, öğrencilerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamak; onların hak ve hukukunu 
korumak bizim temel ilkemizdir. Bizler, donanımlı akademik ve idari kadrosu olan; güçlü teknik ve fiziki 
altyapıya sahip güçlü bir kurumuz. Bu özelliğimiz sayesinde ulusal ve uluslararası alanda birçok başarılı 
çalışmaya imza atmakta; alanında uzmanlar yetiştirmekte; toplum hayatımıza değer katmaktayız. Sizler 
de bunun bir parçasısınız. Bizler bu imkanları, 37 yıllık köklü bir birikime sahip kurum olarak sunmaktayız. 
Bu nedenle ailemizin bir ferdi olan sizlerin kendini güvende, rahat ve mutlu hissetmelerini sağlamak; bizim 
için ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. Bu konudaki inancımızı, sizlerle korumaya devam 
edeceğiz.
 Kıymetli gençlerimiz,
 Öğrenci dostu kentimizde, yaşam kalitenizi artıracak hizmetlere önem veriyoruz. Nitelikli meslek 
eğitimi almanızın yanında sizlere eğitim ve araştırma faaliyetlerinden sosyal ve kültürel aktivitelere; ulaşım 
imkanlarından barınmaya kadar birçok konuda yardımcı olacağız. Spor tesislerimiz, 7/24 esasıyla hizmet 
veren kütüphanelerimiz, güçlü laboratuvarlarımız ve sanatsal faaliyetlerin icra edildiği sahnelerimiz ile 
sizlerin çok yönlü gelişiminize destek vereceğiz. Bunları yaparken değişim programları ile yurtdışı eğitim 
imkanlarından yararlanmanızı sağlayacağız. Hizmet ağımızla staj ve iş bulma konusunda da sizlerin yanında 
olacağız. Bizler, kendi ayaklarınızın üzerinde durmanızı; iyi ve mutlu bir insan olmanızı arzuluyoruz. Sizlerin 
de bunu başaracağına canı gönülden inanıyoruz. 
 Yükseköğretim hayatınızda doğru tercihte bulunmak, kariyer sahibi olmanız için sadece bir başlangıçtır. 
Önemli olan bilgiyi kullanıp bunu dönüştürebilen; öngörüye sahip, doğru zamanda doğru refleksleri 
gösterebilen birey olmaktır. Üniversitemiz sizlere, bu zorlu yolda sahip olmanız gereken donanımı 
kazandıracak; ihtiyaç duyduğunuz gücü size verecektir. 
 Dokuz Eylül ile kendinizi keşfetmenizi diliyor; sağlık ve huzur bulduğunuz bir dünyada yükseköğretim 
hayatınızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Rektör 
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 DEÜ’LÜ OLMAK
 Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, 
“Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve 
sosyal zenginliğini artırma.” misyonuyla, “Dünyanın en iyi girişimci, yenilikçi (inovatif ) 
eğitim ve bilim merkezlerinden biri olma”  vizyonuna sıkı sıkıya bağlıdır ve çalışmalarını bu 
yönde sürdürmektedir. Bu noktada son derece önemli sorumlulukları olan kurumumuz, 
sahip olduğu birikim ve tecrübesiyle de ülkemizin ve bilim dünyamızın geleceğine değer 
katmaya devam etmektedir. 
 Başta milletimiz olmak üzere; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne sıkı sıkıya bağlı olan kurumumuz, kurulduğu günden bu yana Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının rehberliğinde yol almaktadır. Bunu yaparken bilimi ve 
evrensel değerleri muhafaza eden üniversitemiz, nitelikli eğitim altyapısı sayesinde milli ve 
manevi değerleri yüksek; aklı ve vicdanı hür bireyleri topluma kazandırma hedefiyle çalışmaktadır. 
Kurumumuzun ayrıcalıklı bir konuma yükselmesinde ve başarılı olmasında en büyük pay da 
üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine aittir. 
 Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi güzel İzmir’de, dönemin saygın bilim insanlarının 
girişimleriyle temelleri atılan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan üniversitemiz, o tarihten 
bu yana hızlı bir büyüme sürecinden geçirmiştir. Bu dönemde gerek fiziki altyapısı gerekse 
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nitelikli insan gücü ile yükseköğretim alanında üstün hizmetler sunan kurumumuz, ülkemizin 
yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmiş; birçok saygın ismini de yetiştirmiştir.
Yıllar içinde gelişen kurumumuz, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle Buca İlçesi başta olmak 
üzere; Balçova, İnciraltı, Alsancak, Narlıdere, Hatay, Urla, Seferihisar, Ürkmez, Foça, Torbalı, 
Bergama, Selçuk ve Kiraz gibi ilçe ve bölgelerde, toplam 5.856.564 m2 bir alanda, yükseköğretim 
faaliyetlerini sürdürecek büyüklüğe kavuşmuştur. 
 Yaygın eğitim ağıyla İzmir’in dört bir yanına uzanan üniversitemiz, kentimizin tarihi, kültürel 
dokusu ve sosyal hayatıyla bütünleşerek hizmet ağını sürekli geliştirmiş; mevcut kapasitesini de 
artırmıştır. Bu süreçte İzmir’in gelişim dinamiklerine de katkı sağlayan kurumumuz, kentin kültür, 
sanat ve spor hayatını da etkilemiştir.
  2018-2019 Akademik Yılı itibariyle kurumumuzda, 77.377 öğrenci eğitim görmüştür. Bunlar 
arasında, 112 ülkeden gelen 1128 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Yine üniversitemizde 2019 
yılı itibariyle 3.268 akademik ve 2.875 idari personel görev yapmaktadır.
  Mensuplarının sayısı itibariyle adeta küçük bir şehir olan kurumumuzda, yükseköğretim 
faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal ve kültür hayatını zenginleştirecek birçok olanak 
bulunmaktadır. Barınmadan ulaşıma, kültürden spora kadar birçok fırsat ve kolaylığın sunulduğu 
kurumumuzda, Rektörlüğümüze bağlı 92 Öğrenci Kulüp ve Topluluğu bulunmaktadır. Bu 
birimlerimiz de kendi alanlarında önemli ve gurur verici çalışmalara imza atmaktadır. İlgili 
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birimlerimiz ise bu alanda verilen hizmetlerin ve yapılan etkinliklerin geliştirilmesi için yoğun 
olarak çaba sarf etmektedir. 
 Mensuplarıyla bir aile olan üniversitemiz, ihtiyaç duyulan her noktada yardımlaşma ve 
dayanışma içinde hareket etmeye önem vermektedir. Bu yönü ile kurumumuz, mezuniyet 
sonrasında da ‘birlik ve beraberlik’ anlayışı ile öğrencilerine sahip çıkmaktadır.  
 Ülkemizin bilim yolu ile kalkınması ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olması 
amacıyla birçok ilke ve örnek çalışmaya imza atan kurumumuz, milletimizin refah ve mutluluğunu 
yüceltecek; İzmir’e katma değer sağlayacak bilimsel çalışma ortamlarına sahiptir. Bu noktada 
üniversitemiz, kentimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve Ar-
Ge çalışmalarını bir üst aşamaya taşımak amacıyla 2013 yılında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (DEPARK)’ni kurmuştur. 
 Sağlık alanında ülkemizin ilk ve tek Teknopark’ına da sahip olan DEPARK, Buca Tınaztepe’deki 
Alfa ve Beta Binaları ile Balçova Sağlık Yerleşkesindeki Zeytin Binası’nda farklı alt disiplinlerde 
girişimcilik ve inovasyon alanında örnek bir ekosistem oluşturmuştur. Yaklaşık 28 dönümlük alan 
içinde çalışmalarını sürdüren DEPARK, kendini geliştirmek isteyen mensuplarına çeşitli imkanlar 
sunmakta; paydaşlarımızın ve mensuplarımızın girişimlerini destekleyecek faaliyetleri titizlikle 
yürütmektedir. 
 Ege Bölgesi’ne hizmet veren üniversite hastanemizin ve sağlık alanındaki ilgili birimlerimizin 
Balçova’daki yerleşkemizde bulunması, bölgenin sağlık alanındaki stratejik önemini artırmıştır. 
Bu gerçekten yola çıkarak sağlık alanındaki geleceğe ilişkin öngörülerini yıllar içinde gerçeğe 
dönüştüren kurumumuz, İleri Biyomedikal Uygulama ve Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete geçirmiş 
sonrasında ise İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ne dönüşen yapıyı oluşturmuştur. Bir süre sonra 
da ülkemizin stratejik alanlarda büyümesini tamamlayıcı bir unsur olarak, 2015 yılında dönemin 
Üniversite Senatosu’nun girişimleriyle Uluslararası İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü kurulmuştur. 
 Ülkemizin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olan kurumumuz, Buca Eğitim, 
Denizcilik, Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, 
İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, Turizm ve Spor Bilimleri, 
Veterinerlik olmak üzere 17 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 3 Yüksekokul, 6 Meslek 
Yüksekokulu, 61 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yanı sıra DEPARK da dahil olmak üzere 99 
birimden oluşmaktadır.  
 Dokuz Eylül Üniversitesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mensuplarına sahip çıkmaya; 
bilim ile yol almaya; meslek edindirmeye; eğitimi yaygınlaştırmaya ve insani değerleri yüceltmeye 
devam edecektir. 
 Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine adım atan tüm öğrencilerimizi kutluyor, birlikte güzel bir 
geleceği inşa edeceğimiz inancı ile hepinize “Hoş Geldiniz!” diyoruz. 
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DEÜ YERLEŞKELERİ VE YERLEŞİM NOKTALARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ VE YERLEŞİM NOKTALARI
  1

  2

  3

  4

  5

  6
  7

  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17

ALSANCAK
DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)   Rektörlük 
BUCA EĞİTİM
Buca Eğitim Fakültesi   Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Buca Kız Öğrenci Yurdu   İzmir Meslek Yüksekokulu
DOKUZÇEŞMELER 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Yabancı Diller Yüksekokulu
TINAZTEPE
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü  Hukuk Fakültesi
Adelet Meslek Yüksekokulu   İşletme Fakültesi  
Denizcilik Fakültesi   Mimarlık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi   Mühendislik Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Fakültesi 
İLAHİYAT 
Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü   İlahiyat Fakültesi
DENİZBİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
İNCİRALTI SAĞLIK VE SANAT
Devlet Konservatuvarı   Onkoloji Enstitüsü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Güzel Sanatlar Enstitüsü   Sağlık Bilimleri Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekoklu
Hemşirelik Fakültesi   Tıp FakültesiKARŞIYAKA POLİKLİNİĞİ
SABANCI KÜLTÜR SARAYI
DENİZ EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİM MERKEZLERİ
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ(KİRAZ)
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1) REKTÖRLÜK 

4)  TINAZTEPE

8) SABANCI KÜLTÜR SARAYI

9)  10) E

11) TORBALI  MYO

15) BERGAMA MYO

16) EFES MYO

17) FACULTY  OF  VETERINARY MEDICINE

16) EFES  VOCATIONAL SCHOOL

1) RECTORATE

6) INSTITUTE OF MARINE 
SCIENCES AND TECHNOLOGY

3)  DOKUZCESMELER 

4)  TINAZTEPE 

5) FACULTY OF THEOLOGY 

2)  BUCA FACULTY OF EDUCATION

7) INCIRALTI HEALTH AND ARTS 

8) SABANCI CULTURAL CENTER

9) MARINE EDUCATION CENTER

10) EDUCATION CENTERS 

11) TORBALI VOCATIONAL SCHOOL

12) SEFERIHISAR FEVZIYE HEPKON 
SCHOOL OF APPLIED  SCIENCES

13) STUDENT RECREATION CAMP

14)  REHA MIDILLI FOCA 
FACULTY  OF TOURISM 

15) BERGAMA VOCATIONAL SCHOOL
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EĞİTİM - ÖĞRETİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

İlk Kayıt Bilgisi
 Üniversitemize yerleşen adaylar kayıtlarını, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 
“elektronik kayıt yöntemi” veya “üniversitemize bizzat gelerek kayıt yöntemi” ile iki şekilde 
yapabileceklerdir. 
 Kayıt işlemleri hakkındaki bilgiler üniversitemiz web sayfasından (www.deu.edu.tr) ilan 
edilmektedir. 
 Elektronik kayıt yöntemini tercih eden adaylar birimlerimizce duyurulan tarihlerde istenilen 
belgeleri teslim etmeleri halinde ders kayıtlarını yapabilirler. 
 Ayrıca, ikinci öğretim, programlarına elektronik kayıt yöntemi ile kayıt yaptıran öğrencilerin 
öğrenim ücretlerini ders kayıt yapmadan önce ödemeleri gerekmektedir. 
 Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yöntemini tercih eden adaylar ön kayıt işlemlerini “DEBİS 
Girişi” adımından yaptıktan sonra, belirtilen tarihlerde ve yerlerde fakülte/yüksekokullarımıza kayıt 
için gerekli belgeleri şahsen teslim ederek kesin kayıtlarını tamamlarlar. Posta veya eksik belge ile 
kayıt yapılamamaktadır.  Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 Üniversitemizde eğitim - öğretim 2019 - 2020 öğretim yılı akademik takviminde belirtilen 
tarihte başlar.
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Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
1. Ortaöğretim kurumundan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı 
belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçmez.) 
2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda)(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.) 
3. Sağlık raporu (YKS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen bölüm / programlar için ve kılavuzda belirtilen 
niteliklere uygun) 
4. Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, 
Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv 
Kaydı bulunmadığına dair belge 
5. Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (ikinci öğretim öğrencileri için) 
6. 2018 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Dahilinde Yerleşen Öğrencilerden 
Kayıt İçin İstenen Belgeler 
 Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul 
Sınavı (DEYÖS)” sonucu veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav/
diploma sonuçlarının dönüştürülmüş sınav puanı (DSP) sonuçlarına ile yerleşenlerden kesin kayıt 
için aşağıdaki belgeler istenir: 
1. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, 
2. Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden 
onaylı denklik belgesi, 
3. İkamet Tezkeresi veya Öğrenim Vizesi, 
4. Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu, 
5. 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf, 
6. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi, 
7. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi, 
8. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname, 
9. Bölümlerle ilgili belirlenen koşullar gereğince alınması gereken sağlık raporu, 
10. Denizcilik Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) ve Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği (İngilizce) programına yerleşenler için sağlık durumunun denizciliğe elverişli 
olduğunu belgeleyen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan “Gemiadamı Sağlık 
Yoklama Belgesi”, 
11. Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, 
Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv 
Kaydı bulunmadığına dair belge, 
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12. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 
alanların çıkma belgesi örneği, 
13. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlığına geçen çift 
uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği), 
14. Pasaportun onaylı fotokopisi, 
15. DEYÖS sınavı sonuçlarına göre yerleşen KKTC vatandaşlarının GCE AL belgesi. 
16. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleşenlerin 
yurtdışı sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi 
Türkiye Bursluları için kesin kayıt esnasında istenen belgeler ise DEYÖS ile yerleşenler için yukarıda 
belirtilen belgelerin 4., 8., 12., 13., 15. ve 16. maddeleri hariç diğer belgelerden oluşmaktadır.
Hazırlık Sınıfı Bilgisi 
 Üniversitemizin hazırlık sınıfı bulunan birimlerini kazanan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılan “Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı”na katılmaları zorunludur. 
Muafiyet sınavından, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans veya yüksek lisans programlarında 100 
üzerinden en az 65 puan alan öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları 
programlardaki öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler bir yıl süre ile hazırlık eğitimi 
alırlar. Ayrıca, muafiyet sınavından 100 üzerinden 55 puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil 
derslerinden muaf sayılırlar.
Kayıt Yenileme
 Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek veya devam edebilmek için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. 
Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl 
dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla ilgili 
birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir. 
 Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir 
mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine 
devam edemez. 
 Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Akademik Takvim ve Öğretim Yılı
 Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. 
Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri 
hariç  70 eğitim - öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl 
içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu / yılsonu ve  bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli 
görüldüğü takdirde ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan 
çalışmaları ve uygulamalar cumartesi günleri de yapılabilir.
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Öğrenim Süresi
 Üniversitenin ilgili birimlerinde öğrenim süresi (hazırlık sınıfı hariç); ön lisans programlarında 
azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında 
azami sekiz yıl, altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır.
Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi
 Öğrencilerin teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan 
uygulamaların en az % 70’ine, laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve 
benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması zorunludur. 
 Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde 
hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, 
sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından 
yararlanamazlar.  
 Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun 
düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.
Not Sistemi 
 Üniversitemizde Bağıl ile Mutlak Değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin 
geçme durumu akademik birimlere göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Sınavlar 
 Üniversitemizde eğitim gören öğrenciler, bağlı oldukları ilgili birimin öğretim ve sınav 
uygulama esaslarına tabidirler.
Sınav Sonucuna İtiraz
 Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren  7 (yedi) 
gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili fakülte dekanlığına veya 
yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü 
tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata 
tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim 
kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata 
itirazında bulunamazlar.
Öğrenime Ara Verme İzni
 İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen, haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile 
öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe 
ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından bir 

13



AKADEMİK TAKVİMLER
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Çift Anadal Lisans ve Yandal Programları
Çift Anadal Lisans Programı:
 Çift Anadal Programı uygulaması ile Anadal Programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler 
aynı zamanda ikinci bir dalda lisans/ön lisans diploması alabilirler. Çift Anadal Lisans Programı’na 
en erken 3. yarıyıl başında; en geç, dört yıllık programlarda 5. Yarıyıl başında, 5 yıllık programlarda 
7. Yarıyıl başında, altı yıllık programlarda ise 9. Yarıyıl başında müracaat edilir. Çift Anadal ön 
lisans programlarına ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında 
başvurulabilir.
 Öğrencilerin, başvuru sırasında  başvurduğu döneme kadar Anadal Programı’nda aldığı 
tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 
üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olması ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında 
başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer alması gerekir. Çift Anadal Programı, ön lisans 
programlarında en az 18, lisans programlarında en az 36 yerel krediden az olmamak üzere; eş 
değer sayılacak dersler ile İkinci Anadal Programı’ndan alınacak dersler toplamının ön lisans 
programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, beş yıllık lisans programları ile sanat 

MUTLAK SİSTEMDE BAŞARI NOTLARININ İFADE ETTİĞİ BAŞARI DERECELERİ

Puan                  Başarı Derecesi
85 - 100  AA
70 - 84  BB
60 - 69  CC
50 - 59  DD
49 - 00  FF

BAĞIL SİSTEMDE BAŞARI NOTLARININ İFADE ETTİĞİ BAŞARI DERECELERİ ve KATSAYILARI

Puan                      Dönem Ders Notu           Katsayı
90 - 100        AA             4.00
85 - 89        BA             3.50
80 - 84        BB             3.00
75 - 79        CB             2.50
70 - 74        CC             2.00
65 - 69        DC             1.50
60 - 64        DD             1.00
50 - 59        FD             0.50
49 ve aşağısı              FF             0.00
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hazırlık bulunan programlar için 300, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS olacak şekilde 
düzenlenir.  Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, ve Edebiyat Fakültesi’nin 
bazı bölümlerinde Çift Anadal Programı uygulanmaktadır.    
Yandal Programı: 
 Yandal programı uygulaması, anadal lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi 
duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Yandal programına anadal lisans 
programının en erken 3., en geç 6. yarıyılının başında başvurulabilir. 
 Başvuru sırasında genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en 
az 70 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla 
tamamlamış olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Bu 
program en az 18 krediden oluşur. Üniversitemizin Denizcilik Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin bazı bölümlerinde yandal programı 
uygulanmaktadır. Yandal Programı, ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü (Uluslararası Öğrenciler) 
 Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt 
dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz tarafından düzenlenen 
“Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna ve Üniversite 
Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınavların/diplomaların DEYÖS'e dönüştürülmüş 
sınav puanı sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde yapılır. 
 DEYÖS kontenjanları belirlenirken “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan öğretmenlik 
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programlarına kontenjan ayrılmaz.Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran 
adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullarda 
yapılacak Özel Yetenek Sınavı’ndan da başarılı olmaları gerekir. Özel yetenek sınavlarına girmek 
için adayların DEYÖS’ten en az 30 (otuz) puana veya bu puan muadili dönüştürülmüş sınav 
puanına sahip olmaları gerekir. 
 Adaylar DEYÖS veya dönüştürülmüş sınav puanına göre tercih yapabilir. Adayların, tercih 
yapabilmeleri için DEYÖS’ten 100 üzerinden Tıp için en az 85, Hukuk için en az 80, Mimarlık ve 
Mühendislik için en az 75, öğretmenlikler için en az 70 ve diğer programlar için ise en az 50 
(elli) puana veya bu puan muadili dönüştürülmüş sınav puanına sahip olmaları gerekir. Adaylar 
başvurularda en fazla sekiz (8) tercih yapabilir. 
 Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde yaşı en küçük olana öncelik verilecektir. 
Özel yetenek ile öğrenci alan programlar hariç diğer programlarda boş kalan kontenjanlar için 
ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir. 
“Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ne ulaşmak için 
inceleyiniz: 

https://bit.ly/2s6Tgo3 
 
 “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” başvuru şartları, 
sınav içeriği, tercih işlemleri, kayıt açıklamaları, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen 
uluslararası sınav/diplomalar vb. konular hakkında bilgi almak için http://deyos.deu.edu.tr/ 
bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Adres : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İzmir
Telefon : 0 (232) 412 14 00 - 01  
Web : ogrenci.deu.edu.tr 
E-posta    : student@deu.edu.tr     
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON OFİSİ

 Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan ofis, üniversitemizde 
öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak uluslararası diploma öğrencilerinin ve öğrenimini 
sürdüren uluslararası diploma öğrencilerinin oryantasyonu, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının 
karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla 
kurulmuştur. Ofisin diğer bir görevi ise üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği 
yaparak uluslararası diploma öğrencilerinin başvuruları ve kayıtları ile ilgili rehberlik hizmetlerini 
yürütmektir. Ofisimiz aynı zamanda yurtdışından gelecek öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri 
için e-posta ve telefon yoluyla gelen soruları cevaplayarak kendilerini yönlendirmektedir. 
 Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme 
işlemleri; üniversitemiz tarafından yapılan “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci 
Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde 
yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye Burslusu ve özel öğrenci statüsü kapsamında da üniversitemize 
uluslararası öğrenci kabulü yapılmaktadır.
 2018-2019 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 116 farklı ülkeden 1.213 
uluslararası diploma öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan 125’i doktora, 332’si ise yüksek lisans 
öğrencisidir. 
İkamet izni 
 Uluslararası öğrencilerimiz, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 1 ay içerisinde ikamet izni için T.C. 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, İzmir İl Müdürlüğü‘ne başvurmalıdır. Müsait günlerin çok sınırlı olması 
nedeniyle çevrimiçi randevu almak için çok beklenmemelidir. Öğrencilerin Türkiye’ye geldikleri ilk 
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gün çevrimiçi randevu almaları tavsiye edilmektedir. 
 Yeni düzenlemeye göre, tüm uluslararası öğrencilerin ikamet izni alabilmesi için Türkiye’de 
geçerli olan bir sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, İzmir İl Müdürlüğü
Adres: Kemeraltı Mahallesi 855 Sokak No:40/A Konak / İzmir  E-posta: izmir@goc.gov.tr 
Tel: 0 (232) 402 44 62   Faks: 0 (232) 484 32 70
 Her öğrencinin internet üzerinden bireysel randevu alması gereklidir. Bunun için
www.international.deu.edu.tr  web adresimizde detaylı bir şekilde belirtilen basamakları takip 
edebilirsiniz.

Sağlık sigortası 
 Uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre;
 “Uluslararası öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların 
bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim 
gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte 
bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Üç aylık 
süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan uluslararası öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha 
genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.” 
 Detaylı bilgi için www.sgk.gov.tr ve www.international.deu.edu.tr  web adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Ofisi
Adres  : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak/İzmir
Telefon  : 0 (232) 412 14 27
Web  : international.deu.edu.tr
E-posta  : international@deu.edu.tr
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ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Erasmus+
 Erasmus+ Değişim Programı, Avrupa Birliği’nin yükseköğretim alanında öğrenci, akademisyen 
ve personel değişimini, eğitim kalitesinin iyileştirilmesini, bu yöndeki projelerin yapımının teşvik 
edilerek yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir programdır. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında; 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim ve staj hareketliliğinden; 
öğretim üyeleri ders verme hareketliliğinden; idari personel ise eğitim alma hareketliliğinden 
faydalanabilmektedir.
 2019 yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 28 farklı ülke ile 371 adet kurumlar arası 
anlaşması bulunmaktadır. 2003 - 2004 akademik yılından bu yana toplam 2.875 öğrencimiz 
yurtdışında eğitime gitmiş, 1.093 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize eğitim almaya gelmiştir.
Öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden Yararlanma Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve/veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde 
kayıtlı tam zamanlı bir öğrenci olmak.
2. Öğrenciler bu program kapsamında en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle yurtdışında öğrenim
görebilirler. Bir öğrenci tüm öğrenim hayatı boyunca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
programlarının her birinde hibeli veya hibesiz en fazla 12 aya kadar öğrenim ve staj hareketliliğinden 
yararlanabilir. Lisans 4. sınıfta bulunan öğrenciler, Erasmus+ staj hareketliliğinden yararlanmak 
üzere hak kazanmaları halinde, mezun oldukları dönemi takip eden bir yıl içinde bu haklarını 
kullanabilirler.
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3. Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin örgün eğitim veren ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora programlarından birine kayıtlı olmalıdır. Yabancı dil hazırlık sınıfı, dikey 
geçiş hazırlık programı ve intibak programı öğrencileri, lisansüstü bilimsel hazırlık öğrencileri ile 
ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Erasmus+ programından 
yararlanamaz (hazırlık sınıfı, 1. sınıf olarak kabul edilmez).
4. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 1. sınıf öğrencileri Erasmus+ programına güz dönemi 
not durum belgesindeki not ortalaması ile başvuruda bulunabilir.
5. Programa başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde 
en az 2.20; yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için ise en az 2.50 olması gerekmektedir. 
100’lük sistem kullanan birimlerde asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar 
kullanılarak tespit edilir.
6. Öğrenci, Ulusal Ajans ve üniversite tarafından belirlenen kriterler ve ilan edilen tarihler arasında 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün internet sayfası (international.deu.edu.tr) üzerinden 
başvuruda bulunur (disiplin cezası veya alttan dersinin olması öğrencinin başvuru yapmasına engel 
değildir).
7. Öğrenci, kayıtlı olduğu bölüme ait ikili anlaşmalar kapsamında gidebileceği üniversiteler 
arasından tercih yapar.
8.  Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi  
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilgili Erasmus+ başvuru dönemine yönelik düzenlenen 
yabancı dil sınavına katılmaları zorunludur. Öğrencilerin sınav düzenlenmeyen yabancı 
dillerden getirecekleri belgeler ayrıca değerlendirilir.
Mevlana
 Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında 
eğitim veren anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini 
mümkün kılan ve YÖK tarafından yürütülen bir programdır.
 Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl öğrenim görmek 
üzere; YÖK tarafından belirlenmiş ülke ve öğrenim alanı kriterlerine uygun olarak, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına giderek programdan 
faydalanabilirler. Benzer şekilde, söz konusu yurtdışı kurumların öğrencileri de Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak öğrenim görebilirler. 
Mevlana Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları
1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, 
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,50 
olması, 23



3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en 
az 3.00 olması.
 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık 
ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 Üniversitemizde Mevlana Değişim Programı, ilk olarak 2014 - 2015 akademik yılında 
gerçekleştirilen hareketlilikle hayata geçmiştir. Geçen süre içinde, farklı ülkelerden üniversiteler ile 
anlaşmalar imzalanmış olup, sürmekte olan yeni anlaşma imzalama çalışmaları da bulunmaktadır.
Farabi
 Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim - 
öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsamaktadır.
 Farabi’nin eğitim ve öğretim sürecini farklı merkezlerdeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmayı 
hedeflemektedir”.
 Farabi Değişim Programı, öğrencilerin 1 veya 2 yarıyıl süresince farklı bir üniversite ve şehirde 
eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu programdan yararlanan öğrenciler, güz yarıyılı için 
dört ay karşılıksız burs almaktadırlar.
 Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgari 
şartlar şunlardır:
 1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans öğrencisi olması,
 2. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması. (100’lük 
sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.)
 Farabi Değişim Programı kapsamında 72 üniversite ile tüm bölümleri kapsayan değişim 
protokolleri imzalanmıştır. 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Adres: DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İzmir
Erasmus+  Telefon : 0 (232) 412 10  45   Web : international.deu.edu.tr  E-posta: erasmus@deu.edu.tr
Mevlana  Telefon : 0 (232) 412 10  29   Web : international.deu.edu.tr  E-posta: mevlana@deu.edu.tr
Farabi  Telefon : 0 (232) 412 16 59   Web : web.deu.edu.tr /farabi     E-posta: farabi@deu.edu.tr
Facebook : /DEUInternational /deumevlana /deufarabi
Twitter  : @DEU _IRO / @deumevlana /@deufarabi
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KÜTÜPHANE OLANAKLARI

 İzmir içinde ve çevre illerde çok sayıda fakülte ve yüksekokuldan oluşan üniversitenin bilgi 
hizmetleri; Merkez Kütüphane dahil 14 birim kütüphanesi tarafından yürütülmektedir. Bu sayede 
kullanıcıların bilgi ihtiyaçları yüksek hizmet kalitesiyle, hızlı ve profesyonel bir ekip önderliğinde 
karşılanabilmektedir. Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan Merkez Kütüphane ve diğer 13 kütüphane 
ile birlikte üniversitedeki toplam kütüphane alanı 19.635 m² olup, toplam okuyucu kapasitesi ise 
2.498’dir. Dokuz Eylül Üniversitesi kütüphaneleri,Merkez Kütüphane, Buca Eğitim F., Güzel 
Sanatlar F., Hukuk F., İktisadi ve İdari Bilimler F., İlahiyat F., Tıp F., R.M. Foça Turizm 
F., Torbalı MYO, Seferihisar F.H. Uyg.Bil.YO, Bergama MYO, Deniz Bil. ve Tek. Enst., 
Devlet Konservatuvarı ve Efes MYO şeklindedir. 
 Lisans ve Önlisans öğrencileri, 14 gün süresince, 2 ödünç yayın alma hakkına 
sahiptir. Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan Merkez Kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 7/24 
hizmet anlayışına göre siz değerli öğrencilerimize hizmet vermektedir.
 Kütüphaneler basılı ve elektronik kaynakları ile kaliteli ve zengin bir koleksiyona sahiptir. 
2018 yılına ait verilere göre birim kütüphaneleriyle birlikte toplam basılı kitap sayısı 364.697’dur; 
elektronik tam metin kitap sayısı 456.852 olup; toplam basılı ve e-kitap sayısı 821.549’dur. 
 Elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için üniversitemizin 
52 adet elektronik veritabanına aboneliği mevcuttur. Abone olunan veritabanlarında bulunan 
tam metin e-dergi sayısı 76.995’dir. Merkez ve birim kütüphaneleri sahip oldukları toplantı ve 
salonlarında çok sayıda bilimsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Merkez 
Kütüphanemizde bir Cep Sineması da mevcuttur. Buradan öğrencilerimiz istedikleri filmleri 
istedikleri herhangi bir gün ve saatte çevrimiçi randevu alarak izleme şansına sahiptir.

Merkez Kütüphane
Adres  : DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İzmir  Telefon: 0 (232) 301 80 02 
 Web : kutuphane.deu.edu.tr  Youtube Kanalı Adresi: https://bit.ly/2kyHaRr
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SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM
 Alsancak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası'nın zemin katında bulunan DESEM; 2 yönetici 
(Merkez Müdürü / Merkez Müdür Yardımcısı) ve 8 çalışanı ile hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde, 
sadece üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda İzmir ili ile çevre yerleşim noktalarında yaşayan 
toplumun her katmanından birey için güncel ve evrensel bilgi aktarımı odaklı buluşma ve buluşturma 
yeri olmuştur. Bu anlamda yıllar itibari ile giderek artan sayıda kursiyere ulaşma noktasındaki başarılı 
sonuçları ile varlığını sürdürmektedir.  
Fiziksel Kapasite ve Olanakları
 DESEM’de 2.568 m2'lik alanda 3 salon, 5 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuvarı ile her yaş ve meslek 
grubuna yönelik organizasyonlarda, gerek üniversite öğretim üyeleri gerekse alanında uzman 
profesyonellerden oluşan yetkinlik çeşitliliği yüksek, sayıları giderek artan eğitimci kadrosu ile sertifikalı 
eğitimler, ücretsiz farkındalık seminerleri ile kişisel gelişim ve hobi kursları düzenlenmektedir.
15 Temmuz Şehitler Salonu  : 375 kişilik
Bordo Salon   : 226 kişilik
Mavi Salon   : 95 kişilik
Bilgisayar Laboratuarı  : 45 kişilik
1 Adet Derslik   : 27 kişilik 
4 Adet Derslik   : 23 kişilik
1 Adet Derslik   : 15 kişilik 

 Dersliklerde klima, bilgisayar, kolçaklı sandalye, barkovizyon, ses düzeni ve yazı tahtası;  
salonlarda ise klima, bilgisayar, barkovizyon ve ses düzeni bulunmaktadır.
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Eğitimler ve Kurslar
 DESEM’de bugüne kadar gelişerek gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bazıları 
aşağıda yer almaktadır. 
Yabancı Dil ve Sınavlara Hazırlık Kursları 
  Genel İngilizce, İngilizce Konuşma,Almanca, Fıransızca, İspanyolca, Yunanca, Rusça, Çince, 
Çocuklar için Çince, Akademik Çeviri Kursu, YDS
Kişisel Gelişim ve Kariyer Kursları
 Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika 
Programı, Yaratıcı Yazarlık Kursu, Uygulamalı Güneş Enerjisi Santral Eğitimi, IBM – SPSS Eğitimi, Türk 
Temel İşaret Dili Kursu, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sertifika Programı, Edebiyat - Felsefe ve Psikanaliz, 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı, Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika 
Programı, İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi, Konkordato Eğitimi, 
Dijital Reklamlara Giriş, Arduino İle Eğiticilerin Eğitimi, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı 
Sertifika Programı, Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı, Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, 
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Yangın Eğitmenliği Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi, 
Fotoğrafçılık Sertifika Programları, Elektronik Ticaret Sertifika Programı, Veri Tabanı Sorgulama Dili – 
SQL Eğitimi
Halka Açık Ücretsiz Etkinlikler
 Sivil Toplum Kuruluşları ile etkinlikler, Seminerler, ilköğretim, anaokulu ve kreş öğrencilerine film 
gösterimleri. 
Sinema ve Sinematek
 2001 yılında hizmet vermeye başlayan 375 kişilik Sinema Salonu (15 Temmuz Şehitler Salonu) 
,İzmir’in merkezindeki konumu, dijital ses düzeni, ferah ve geniş konumu ile oldukça rahat bir seyir 
olanağı sunmaktadır. Blu-ray formatında filmleri ile halka açık olan sineması ve sinemanın sadece bir 
eğlence aracı olmadığı düşüncesi ile sanatsal işlevini de göz önüne alarak uyguladığı programlarla 
kültür, sanat filmi meraklılarının odağı haline gelmiştir. DESEM sinemasıyla sosyal, kültürel ve sanatsal 
yönden topluma karşı duyarlılığını gösterime sunduğu filmler ile göstermektedir. 
 Festivallerden ya da İzmir’de salon bulamayan Türk ve dünya sinemasından örneklerle, daha önce 
gösterime girmiş ve klasikleşmiş filmlerin tekrar izleyici ile buluştuğu bir merkez olmaya devam eden 
DESEM, sineması ve ücretsiz Sinematek ile de misyonunu başarı ile yerine getirmeye devam etmektedir. 

DESEM
Adres : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İzmir
Telefon : 0(232) 412 10 85 - 412 10 89 - 422 29 46
Faks : 0(232) 422 53 10 Web: desem.deu.edu.tr
E-posta : desem@deu.edu.tr
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Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - DEUZEM
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) zamandan 
ve mekandan bağımsız olarak öğrenim avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için internet 
üzerinden (deuzem.deu.edu.tr) bir çok eğitim programını yürütmektedir.
 2011 yılından itibaren uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmeye başlayan Merkezimiz 2012-
2013 eğitim - öğretim yılından itibaren Dokuzçeşmeler Yerleşkesi içinde yer alan binasında hizmet 
vermektedir. Uzaktan eğitim sistemi için kullanılan gerek öğrenme yönetim sistemi gerekse 
sanal sınıf uygulaması merkez bünyesinde çalışan uzman personel tarafından hiçbir ticari yazılım 
kullanılmaksızın yönetilmekte ve geliştirilmektedir. 
 Lisans Tamamlama Programı, Ön lisans Programı ve Yüksek Lisans Programlarının 
yürütülmesinde her türlü teknolojik altyapıyı sağlayan DEUZEM, aynı zamanda Üniversitemiz 
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul'ları öğretim planlarında yer alan ortak zorunlu derslerin öğrenme 
içeriği planları, ders kaynakları, ödev, kısa sınav vb. eğitim hizmetlerinin de yürütülmesini 
desteklemektedir.
 DEUZEM,  internet tabanlı farklı konularda birçok eğitim faaliyetini (kurslar, sertifika programları 
vs.) planlamakta ve bahsi geçen konularda içerik hazırlamaktadır. Merkezimiz her geçen yıl uzaktan 
eğitim programı ve öğrenim yönetim sistemini kullanan bölüm ve kullanıcı sayısını arttırmaktadır.

DEUZEM
Adres: DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi 35160 Buca / İzmir 

Telefon: 0 (232) 301 07 93 Faks: 0 (232) 420 10 25 
Web: deuzem.deu.edu.tr E-posta: info@deuzem.deu.edu.tr
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Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - DEDAM
 Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM), Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin dil araştırmaları ve dil öğretimi yapmak amacıyla kurduğu bir dil eğitim uygulama 
ve araştırma merkezidir. DEDAM, öncelikle Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçe 
üzerine araştırmalar yapmayı hedef olarak belirlemiştir.
 Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil eğitimi, uygulama ve araştırma merkezi olan 
DEDAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle 
Türkçe'nin, bunun yanında diğer yabancı dillerin de öğretilmesine hizmet etmektedir.
 DEDAM Türkiye’nin, hem Türkçe'nin öğretimi ve diğer yabancı dillerin öğretiminde hem de 
modern dil araştırmalarında uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir.
 Bu amaçlar doğrultusunda, dil kursları düzenlenmekte, dilbilim ve dil öğretimi gibi alanlarda 
projeler yapılmaktadır.
Kurslar
 Yabancı dil olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, 
Yunanca, İspanyolca, Rusça ve Osmanlıca için yıl içinde birçok defa farklı düzeylere yönelik 
programlar hazırlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak diğer dillerde de programlar uygulanabilir. 
 DEDAM’da öğrenciler için kültürlerarası iletişimi destekleyen dinleme, okuma, konuşma ve 
yazma olarak dört temel dil becerisini geliştiren ders programı uygulanır.
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 Kurslara katılan tüm öğrenciler kursa katıldıklarını belgeleyebilirler. Genel dil kurslarında, 
öğrencilere başarıyla tamamladıkları düzeylere yönelik sertifika verilmektedir. DEDAM sertifikası 
YÖK ve DEÜ bağlantılı üniversiteler tarafından tanınmaktadır.
 Kurslar “A1, A2 (başlangıç), B1, B2 (orta), C1 (ileri)”, olmak üzere toplam 5 aşamadan 
oluşmaktadır. Düzeyler Avrupa Birliği Dil Gelişim Dosyası temel alınarak belirlenmiştir. Kursa yeni 
kaydolan öğrenciler, önce düzey belirleme sınavına alınır, bu sınavda aldıkları puanlara göre dil 
düzeylerine uygun sınıfa alınırlar. DEDAM’da öğrenciler için kültürlerarası iletişimi destekleyen 
dinleme, okuma, konuşma ve yazma olarak dört temel dil becerisini geliştiren ders programı 
uygulanır.

DEDAM
Adres : Şehitler Caddesi No: 12 Alsancak / İzmir
Telefon : 0 (232) 463 02 67
Faks : 0 (232) 463 02 67
Web : dedam.deu.edu.tr
E-posta : dedam@deu.edu.tr
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DEÜ’DE YAŞAM
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BESLENME

 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 4 
adet mutfağımızda yemek üretimi gerçekleştirilmektedir. 7 adet öğrenci, 6 adet personel 
ve 11 ortak olmak üzere toplam 24 adet  yemekhanemiz mevcut olup bu yemekhanelerde 
günde ortalama 10.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği ile DEÜ 
Öğrenci Yurdu’nda hafta içi ve hafta sonu üç öğün yemek hizmeti verilmektedir. İzmir dışında yer 
alan yüksekokullarımız ve meslek yüksekokullarımızda (Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Urla, Foça ve 
Bergama) yemek hizmetimiz mevcuttur. Mutfaklarımızda her öğün 4 çeşit olarak sunulmakta olan 
yemek menülerimiz, üniversitemiz öğrencilerinin kalori ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 
en iyi hizmet kalitesi anlayışı ile birlikte diyetisyen, gıda mühendisi ve gıda teknikeri kontrolünde 
aşçılarımızın da katkılarıyla hazırlanmaktadır.
 Öğrencilerimiz Akıllı Kartlarına yükledikleri sanal para ile üniversitemize bağlı 
yemekhanelerde, günlük ya da haftalık yemek hizmetlerinden 11:20-13:30 saatleri arasında 
yararlanabilmektedirler.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte 
olan 17 kantin-kafeterya nın yanı sıra çok sayıda özel kantin işletmeleriyle öğrencilerimiz ve 
personelimize, fast-food, soğuk-sıcak içecek, hazır gıda satışı ile beslenme hizmeti verilmektedir.   

32



BARINMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtları
 Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak; 1 kız öğrenci, 1 erkek öğrenci ve 2 kız /erkek öğrenci olmak üzere toplam
 4 öğrenci yurdumuz ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

1. DEÜ Buca Kız Öğrenci Yurdu, Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içinde yer almakta olup 496 
yatak kapasitesi ile kız öğrencilerimize,
2. DEÜ Öğrenci Yurdu, Buca Şirinkapı Mahallesi’nde yer almakta olup 760 yatak kapasitesi ile 
erkek öğrencilere,
3. DEÜ Reha Midilli Öğrenci Yurdu, İzmir ilinin Foça ilçesinde yer almakta olup 40 yatak 
kapasitesi ile kız ve erkek öğrencilere,
4. DEÜ Bergama Öğrenci Yurdu, İzmir ilinin Bergama ilçesinde yer almakta olup 66 yatak 
kapasitesi ile kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir.
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BURSLAR VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI

Burslar
 Üniversite öğrenimi boyunca aşağıda belirtilen bursların yanı sıra pek çok kurum ve kuruluş 
başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bursları
 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu verilmektedir. 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları
•  Öğrenim Kredisi (Karşılıklı)
•  Burs (Karşılıksız)
 Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs 
ve  öğrenim kredisi için ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra  www.kyk.gov.tr  sayfasından 
müracaat edebilirler. 
Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları
 Öğrencilerimize akademik eğitimleri ile eş zamanlı olarak üniversitemiz bünyesindeki değişik 
departmanlarda kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı sunulmaktadır. Burada amaç, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak 
kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine 
katkıda bulunmaktır.
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 Ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre 
öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında 
çalışma imkanı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler bağlı oldukları fakülte 
ve yüksekokul öğrenci işlerine başvurabilirler. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Adres  : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İzmir
Telefon : 0 (232) 412 16 00 - 01 - 04 - 06  Faks: 0 (232) 464 81 61
Web  : sks.deu.edu.tr
E-posta : sks@deu.edu.tr
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 KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler 
Koordinatörlüğü - KPMİ 
 Dokuz Eylül Üniversitesi  Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, (KPMİ) 
öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamayı, öğrencileriyle iş dünyasının temsilcileri arasında 
bağlantılar kurmayı sağlayan, öğrencilere  hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmeti sunan, aynı 
zamanda üniversitemizin üniversite öğrencisi adayları tarafından da tercih edilir eğitim kurumları 
içindeki yerini güçlendirecek çalışmaları da yürüten bir birimdir.
 Koordinatörlük, üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan itibaren 
kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak,  çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek 
olmak ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi oluşturan öğrencilerimizi iş dünyasına tanıtarak, 
özel ve resmi kurumlarla işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdam 
edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur.
 KPMİ
Adres  : DEÜ  Tınaztepe Yerleşkesi, Öğrenci Aktivite Merkezi (Univercity Park) Yanı Buca / İzmir            
Telefon  : 0 (232) 301 78 91 - 92 - 93 - 94 - 98    
Fax    : 0 (232) 453 68 51 
Web       : kariyer.deu.edu.tr  
E-posta  : kariyerplanlama@deu.edu.tr
Facebook : /deukariyer Twitter : @deu_kariyer  Linked-in : http://t.co/WMWsJuD
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ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİLİK, AR-GE VE İNOVASYON İLİŞKİLERİ

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi - DEPARK
 DEPARK, İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar Üniteleri ile Tınaztepe Yerleşkesinde 
bulunan Alfa ve Beta binalarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz DEPARK’ta bulunan ve sayıları her 
geçen gün artan 100’ü aşkın firmada staj ve iş imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri kapsamında projelerini DEPARK Bambu Ön kuluçka Merkezinde geliştirerek, iş fikirlerini hayata 
geçirebilirlerse şirketlerini teknopark avantajları ile DEPARK’ta kurabilmektedirler.
 Ayrıca öğrencilerimiz DEPARK etkinliklerini yakından takip edebilir. Düzenlenen proje maratonları 
(Hackathon), ulusal ve uluslarararası etkinliklere (Startup Weekend, Global Game Jam, Fishackathon vb.) 
katılarak, ödül kazanabilir ve projelerine finansman desteği almak için yarışmalara katılabilmektedirler. 
DEPARK olarak öğrencilerimizi geleceğin girişimci adayları olarak görüyor ve ihtiyaç duydukları girişimcilik 
etkinlikleri (eğitim, mentorluk, danışmanlık, vb.) ile katkıda bulunuyoruz. 
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Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO 
  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına 
yönelik, teknolojik ürün ve hizmetin, ticarileşmesi için çalışan, etkin bir Üniversite - Sanayi işbirliği 
mekanizmasının oluşturulması için katkı sağlayan bir oluşumdur. DETTO, 2013 yılının sonunda 
TÜBİTAK tarafından 1513 TTO Desteği almaya hak kazanmış, 10 yıl boyunca sürebilecek bu destek ile 
daha etkin hizmet sunma imkanını yakalamıştır. Fikirden Pazara” kadar olan süreçte öğrencilerimize, 
araştırmacılarımıza ve sanayiye hizmet vermektedir.
DETTO, başta İzmir’de olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite - Sanayi işbirliğini 
geliştirmek suretiyle, yenilikçiliği (inovasyonu), rekabetçiliği destekleyen, başta TÜBİTAK olmak üzere 
ulusal ve uluslararası Bilgi Çoğaltıcılığı ve Yenilik Aktarım Ekosistemi geliştiricisidir. DETTO, Ulusal ve 
Uluslararası Destek Programları, Üniversite Sanayi İşbirliği, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama, 
Şirketleşme ve Girişimcilik alanlarında hizmet vermektedir.  
DETTO’nun Öğrencilere Yönelik Hizmetleri;
1. Girişimcilik alanında oluşabilecek fikirlerin ; öğrencilerin gelecekteki işi olması için gereken uzman 
desteği,
2. Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Programları ve Kuluçka Hizmetleri,
3. Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik ekosistemini destekleyici öğrenci toplulukları ile işbirliği,
4. İş fikri geliştirme yarışmaları ve tohum fonlarına katılımda desteklemek,
5. Girişimci-Yatırımcı Buluşmalarını sağlamak.
6. Bambu Prototipleme Atölyesi, (Öğrencilerin ve girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmek için ön 
prototiplerini oluşturmaya yönelik bir fikir atölyesi olarak tasarlanmıştır.) olanağı sağlamak.
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BAMBU Önkuluçka ve Hızlandırma Programı
 Dokuz Eylül Üniversitesi’nin öğrencilerini birer girişimci adayı olarak geliştirmek 
üzere kurduğu bir merkezdir.
Ön Kuluçka Merkezi nedir?
 Girişimcilerin fikirlerini, düşüncelerini ve hayata geçirmek istedikleri projelerini 
geliştirebilmeleri için destek programlarından yararlanma, fikri mülkiyet ve şirketleşme 
gibi konularda danışmanlık ve mentorluk desteklerini almalarını sağlayan, öğrenme ve uygulama 
sistemlerini içeren bir alandır. Ön kuluçka merkezinde sağlanan hizmetler; paylaşımlı ofis ortamı, Bambu 
atölye, iş fikri mentorluğu, teknik ve ticari doğrulama mentorluğu ve toplantı salonudur. 
Hızlandırma Programı Nedir?
 Fikirden iş modeli oluşturma, ürün-pazar uyumu, rakip analizi ve müşteri geliştirme gibi farklı ihtiyaç 
alanlarında eksikliklerin giderilebileceği mentorluk, temel girişimcilik ve iş modeli oluşturma ve geliştirme 
eğitimleri ile iş fikri mentorluğu ve teknik/ticari doğrulama mentorluk destekleri ile iş fikrinizi adım adım 
geliştirmenizi sağlayan bir programdır. 
Hızlandırma Programında Sağlanan Destekler Nelerdir?
 Girişimcilik ve İş Modeli Eğitimleri, Workshop ve Deneyim Paylaşımları, Teknik ve Ticari Mentorluk, 
Ortak Çalışma Alanı,  Bambu Prototipleme Atölyesi, Fikri Mülkiyet Sınai Haklar Desteği, yatırım ağlarına 
ve tohum fon kaynaklarına erişim sağlamaktadır.
 Dikeyde tematik alan olan mobil oyun teknolojileri kategorisinde Bambu Oyun Hızlandırma Programı  
ile dünyada çok büyük hız ile büyümekte olan dijital oyun dünyasına yeni girişimciler kazandırılmış ve 
kazandırılmaya da devam etmektedir. Mobil oyun teknolojileri alanında üç ayrı girişimcimizin oyunları 
çeşitli iş fikir yarışmalarında, fuarlarda ödüller almış, müşteri ve yatırımcı karşısına çıkmaya başlamıştır.
Nasıl Başvurursunuz?
 İş fikriniz veya mevcut girişiminiz ile Bambu’da yer almak isterseniz DEPARK/DETTO tarafından yıl 
içerisinde farklı temalar ile düzenlenen girişimcilik yarışmalarına katılmış olmanız ve Bambu Ön Kuluçka 
jürisinin değerlendirmesinden geçmiş olmanız gerekmektedir. Etkinlikler ve başvuru formları www.
bambu.depark.com  adresinden duyurulmaktadır.

DEPARK - DETTO   
Adres  : Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi DEPARK Zeytin Binası Balçova / İzmir
Telefon  : 0 (232) 412 80 00   Web : depark.com / detto.depark.com 
E-posta : depark@deu.edu.tr / detto@deu.edu.tr

BAMBU Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi DEPARK Alfa Binası Buca / İzmir 
Telefon : 0 (232) 453 03 93  Web :  bambu.depark.com E-posta : depark@deu.edu.tr

facebook: deparktgb/dokuzeylultto/bambuincubation twitter: deparktgb/dokuzeylultto
instagram: deparktgb linked-in: deparktgb/dokuzeylultto youtube: Dokuz Eylül TTO
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SOSYAL TESİSLER

Üniversitemize bağlı sosyal tesislerimizden tüm öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.
• Eylül Restoran  (Tınaztepe Yerleşkesi)

• Rektörlük Lokal / Çatı Restoran (Rektörlük)

• Öğrenci Aktivite Merkezi / Univercity Park  (Tınaztepe Yerleşkesi)

• Otel Dokuz Eylül  (Küçükyalı - Konak )

• Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Doğanbey - Seferihisar)

• Sabancı Kültür Sarayı ( Konak )

• Amfi Tiyatro (Tınaztepe Yerleşkesi)

• Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası  (Tınaztepe Yerleşkesi)

• Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (İnciraltı Sağlık Yerleşkesi)

• KİTVAK Otel (İnciraltı Sağlık Yerleşkesi)
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ÖĞRENCİ DONANIM EVİ

 Büyük bölümü Türkiye’nin dört bir yanından, hatta çeşitli dünya ülkelerinden gelen 
öğrencilerimizin, evlerinde ihtiyaçları olan mobilya, beyaz eşya ve çeşitli gereçleri sağlayabilmeleri 
için kurulmuştur.Gerek üniversitemiz mensuplarından gerekse ilişki içinde bulunduğumuz 
kurumlardan bağışlarla toplanan ve kayıt altında tutulan eşyalar, özel bir yönetmelik çerçevesinde 
koşullara bağlanan düzen içerisinde ücretsiz olarak öğrencilere tahsis edilmekte ve ihtiyaç  
bitiminde iadesi alınarak yeniden tahsise imkân oluşturulmaktadır.

Öğrenci Donanım Evi
Adres : DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İzmir
Telefon : 0 (232) 301 80 49 / 0 (232) 301 89 01
E-posta : elif.serifaki@deu.edu.tr
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DEÜ - AKILLI KART

 DEÜ - AKILLI KART üniversitemizde yürütülen eğitim, öğretim, araştırma ve farklı 
alanlardaki hizmetlerin bilişim teknolojileri kullanılarak sunulmasını ve hizmet kalitesinin 
daha da yükseltilebilmesi için arka planda çalışan destek yazılımları sayesinde ilgili birimlere 
çeşitli raporlama imkanları sunan üniversite kimliği ve üniversite içerisinde her türlü parasal 
işlemlerde e-cüzdan özelliklerini bir arada taşıyan manyetik özelliklere sahip, üniversitenin 
kendi teknik imkanları ile üretilen, gerekli desteği yine üniversite bünyesinde bu konuda 
yetişmiş teknik ve idari personel tarafından sağlanan fotoğraflı elektronik bir karttır. 
DEÜ - AKILLI KART Kullanım Alanları  
1. Öğrenci Kimlik Kartı 
2. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk. Yemekhaneleri 
3. Turnike - Kapı Geçişleri 
4. Öğrenci Devam Takip Sistemi 
5. Kütüphane Hizmetleri 
DEÜ- AKILLI KART’  a TL ve Haftalık Yemek Yükleme:
 https://pos.deu.edu.tr sayfasından DEBİS hesabınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız 
gerekmektedir.
• Sol menüde Hesabım sekmesi tıklandığında hesabınızdaki (kartınızdaki) mevcut bakiye ve grup 
bilgisi görüntülenmektedir.
• Hesabınıza nakit yüklemek istediğinizde Nakit sekmesi tıklanır. Yüklemek istediğiniz tutar 
seçilir. Seçilen para miktarı onaylanır. Kredi kartı veya Banka kartı bilgileri girilir. Telefona gelen 
3D onay şifresi girilir. Banka işlem onay sayfasına yönlendirilir. İşlem sonucu yatırılan para miktarı 
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ve yeni bakiyeniz görüntülenir. Kredi kartı ya da banka kartı bilgileri yanlış girildiğinde banka işlemi 
onaylamaz. Kredi kartı ya da banka kartınızın İnternet alışverişinde kullanıma açık olması gerekmektedir.
• Haftalık yemek yüklemek için Haftalık sekmesi tıklanır.
•  Yemekhane seçimi yapılır. 
•  Öğün seçimi yapılır. (Öğlen veya Akşam) 
•  Gün sayısı seçilir. (5 veya 7 gün)
•  7 gün yemek seçeneği sadece yurtta kalan öğrenciler içindir.
• Raporlar sekmesi tıklandığında kartınıza ait yapılan tüm işlemler görülebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR
• Yanlış yüklenen para miktarının iptali için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na dilekçe ile 
başvurulması gerekmektedir. 
•  Web sitemiz 128bit SSL şifrelemeye sahip olup, işlemler 3D Secure özelliği ile yapılmaktadır. 
• Kredi Kartınızın özelliğine göre puan toplanabilmektedir.
DEÜ - AKILLI KART ile Geçiş Sorunu Durumunda
 DEÜ - AKILLI KART ile geçiş sorunu ile karşılaşan öğrencilerimiz Tınaztepe Yerleşkesi Akıllı Kart 
Birimi’ne, DEÜ Hastanesi içerisindeki İnciraltı Akıllı Kart Bürosu'na veya Rektörlük Akılı Kart Bürosu’na 
başvurabilirler. 
DEÜ - AKILLI KART’ta Fiziksel Hasar Oluşması Durumunda 
 DEÜ - AKILLI KART üzerindeki bilgi veya fotoğrafın silinmesi, kartın kırılması gibi sebeplerle oluşan 
hasarlarda ya da fotoğraf değişikliği talebinde, öğrenciler; 
Türkiye iş Bankası 
• Kordon Şubesi "Hesap Adı: DEÜ STRATEJİ GELİŞTİRME -IBAN No: TR10 0006 4000 0013 4201 
2253 19"
• Tınaztepe Şubesi 
"Hesap Adı: DEÜ-KAYIP AKILLI KART BDL- IBAN No: TR36 0006 4000 0013 3880 2801 75 " 
veya 
• DEÜ Hastane Şubesi 
"Hesap Adı: DEÜ-AKILLI KART BDL - IBAN No: TR15 0006 4000 0013 4810 1632 93" nolu 
hesablardan birine 20 TL yatırmakla yükümlüdür. 
 Öğrenciler dekontla birlikte Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Binası 4. katta oluşturulmuş olan 
DEÜ Akıllı Kart Birimi'ne (Telefon: 0 232 301 70 20-21-22), İnciraltı Akıllı Kart Bürosu’na (Telefon: 0 232 
412 21 78) veya Rektörlük Akıllı Kart Bürosu’na (Telefon: 0 232 412 16 25) başvurabilirler. Mahkeme 
kararıyla isim ya da soyadı değiştirilmesi durumunda herhangi bir ücret yatırılmasına gerek yoktur.

43



 DEÜ AKILLI KART’ın Çalınması veya Kaybolması Durumunda 
 Akıllı kartını kaybeden öğrenci, Akıllı Kart Birimi 0 232 301 70 20-21-22, İnciraltı  Akıllı Kart 
Bürosu 0 232 412 21 78 numaralı telefonları arayarak veya şahsen başvurarak kayıp çalıntı bildirimini 
yapar. Akıllı kartın bloke edilmesi sağlanır. Bu işlem yapılmadığı  takdirde yetkisiz kullanımdan 
doğacak zararlardan kart sahibi sorumludur. 
 Kartınızın Kaybolması veya Çalınması Durumunda Yapmanız Gereken işlemler
 Kurumunuz Öğrenci İşleri Birimi'nden emniyet yazısı alarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne  
onaylatınız.
Türkiye iş Bankası 
• Kordon Şubesi
 "Hesap Adı: DEÜ STRATEJi GELİŞTiRME -IBAN No: TR10 0006 4000 0013 4201 2253 19"
• Tınaztepe Şubesi 
"Hesap Adı: DEÜ-KAYIP AKILLI KART BDL-IBAN No: TR36 0006 4000 0013 3880 2801 
75" veya 
• DEÜ Hastane Şubesi 
"Hesap Adı: DEÜ-AKILLI KART BDL -IBAN No: TR15 0006 4000 0013 4810 1632 93" nolu 
hesaplardan birine 20 TL yatırılmalıdır. 
 Öğrenci tamamladığı evrakları fakültesinin öğrenci işlerine teslim edecektir. Öğrenci işleri, 
yeni kart basımıyla ilgili talebi mail yoluyla Akıllı Kart Birimi'ne bildirecektir. Öğrenciler, banka 
dekontunun bir nüshası ile birlikte Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Binası 4. katta 
oluşturulmuş olan DEÜ Akıllı Kart Birimi'ne veya İnciraltı Akıllı Kart Bürosu'na giderek imza 
karşılığında yeni kartlarını teslim alabilirler (istenirse karta basılacak fotoğraf orada değiştirilebilir).
Dokuz Eylül Üniversitesi Hızlı Geçiş Sistemi (DE-HGS) 
 Üniversitemiz kampüslerinde araç trafiğinde yaşanan problemleri ortadan kaldırmak 
ve güvenliği sağlamak amacıyla Hızlı Geçiş Sistemi (DE-HGS) kurulması çalışmalarına 
başlamıştır. 
DE-HGS ile ilgili süreç aşağıdaki gibi işlemektedir:
• DE-HGS ile geçiş yapabilmek için araçlara üniversitemiz Akıllı Kart Birimi tarafından 
DE-HGS Etiketi verilecektir. 
• DE-HGS Etiketleri, Akıllı Kart Birimi personeli tarafından araçlara bizzat yapıştırılacaktır. 
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• Her bir kişi aynı anda en fazla 1 DE-HGS etiketine sahip olabilir. 
• DE-HGS Alma hakkı araç sahibine veya araç sahibinin 1. Derece akrabalarına aittir. 
(Anne, Baba ve Kardeş) 
• DEÜ Akıllı Kartınızda yetkiniz ne ise DE-HGS de de aynı yetkiler olacaktır. 
• Takılan her etiket yetkiniz doğrultusunda HGS Sistemi kurulan tüm yerleşkelerde geçerli 
olacaktır. 
• DE-HGS etiketi talebinde bulunmak isteyen araç sahibi www.akillikart.deu.edu.tr/
hgs/basvuru/giris.php adresine girip kendi DEBİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme erişim 
sağladıktan sonra buradaki ilgili alanları dolduracaktır. 
• İşlemlerden sonra DE-HGS etiketinizi yapıştırmak için sistemden randevu almanız 
gerekmektedir. Sistemin etkin çalışması ve sizlerin mağdur olmaması için lütfen randevu 
saatinize mutlaka riayet ediniz. 
• DE-HGS Etiketi alınan karar gereği bisiklet, motosiklet, traktör gibi iki tekerlekli ve / veya 
üstü açık araçlara verilemeyecelktir. 
 Buca Yerleşkelerinde DE-HGS Etiketini yapıştırma işlemi için : 
 -Tınaztepe Kampüsü Ana Giriş (Batı) Kapısı 
 Balçova Yerleşkelerinde DE-HGS Etiketi yapıştırma işlemi için: 
 -İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Teknik Atölyeler Girişi 
 DE-HGS Etiketi, dağıtım ofisinde yapıştırılıp test edildikten sonra teslim edilecektir.

Akıllı Kart Merkezi
Adres : Sosyal Tesisler, Kat:4, Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İzmir
Telefon : 0 (232) 301 70 20
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ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL

 Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi’nin temel amacı, engelli öğrencilerimiz için 
üniversitemizi her anlamda ulaşılabilir ve erişilebilir kılmaktır. Bu doğrultuda birimimiz, engelli 
öğrencilerimizin eğitim ve yerleşke hayatına entegrasyonu sırasında karşılaşacakları tüm zorlukları 
ortadan kaldırmak amacıyla eğitime, mekânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirlik 
çalışmaları yapmaktadır. Birimimizin destek ve erişim hizmetleri üniversitemiz öğrenci ve personeli 
ile sınırlı kalmayarak bölgemizde yer alan tüm vatandaşlarımızı kapsamaktadır.  Yapılan planlamalar 
doğrultusunda, üniversitemiz kampüslerindeki eğitim binalarımıza engelli erişimi için gerekli 
çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, Merkez Kütüphanemizde yer alan Görme Engelliler Birimi'nde sesli 
kitap oluşturma ve Braille Alfabesi ile çıktı alma ünitemiz hizmet vermeye devam etmektedir.
 Ulaşım ve erişim hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, birimimizin diğer bir amacı, 
üniversitemizin misyonu doğrultusunda bölgemiz genelinde engellilik konusunda farkındalığı 
artırmaktır. Bu kapsamda üniversitemiz kampüsleri başta olmak üzere tüm bölgemizde, konunun 
uzmanları tarafından seminer, konferans, sergi ve konserler düzenlenerek farkındalık faaliyetleri 
yürütülmektedir.  
 Üniversitemize kayıt olan engelli öğrencilerimizin engelini birimimize bildirmesi öğrencimizin 
inisiyatifinde olup, birimimiz engel durumunu bildiren öğrencilerimize destek hizmeti vermektedir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, “Engelsiz” bir üniversite yaratmak ve “Engelsiz” bir toplum olmaya 
katkı sağlamak önemli amaçlarımızdandır. Bu doğrultuda engelleri ortadan kaldırmak isteyen tüm 
öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü  Engelli Öğrenci Birimi
Adres: DEÜ Tınaztepe Kampüsü MEDİKO Binası Buca / İZMİR Telefon: 0 (232) 301 93 75-76-73

Fax:  0 232 412 16 68    E-posta : engelsizdokuzeylul@deu.edu.tr  Web: http://engelsiz.deu.edu.tr/
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KÜLTÜR  ve  SPOR FAALİYETLERİ

  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür  ve Spor Şube Müdürlüğü ile Üniversitemiz 
öğrenci topluluklarının ortaklaşa çalışmaları sonucunda “Geleneksel Öğrenci Şenlikleri” 
düzenlenmektedir.
 Bu kapsamda öğrenci topluluklarımız tarafından; Üniversitelerarası Tiyatro şenliği, Kaya 
Tırmanış Şenliği, Halk Oyunları Şenliği, Üniversitelerarası Dans Festivali, Capoeira Festivali, 
Go Şenliği düzenlenmektedir.
 Bunun yanı sıra; her yıl düzenlenen Bahar Şenliğinde profesyonel konserler, öğrenci 
topluluklarımızın performansları, sergiler, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleri yer almaktadır. 
 Ayrıca, Spor faaliyetleri kapsamında, her yıl çeşitli branşların yer aldığı Rektörlük Kupası 
müsabakaları koordine edilmekte, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarına 
katılım sağlanmakta, müsabakalara katılan sporcularımızın lisansları temin edilmekte, öğrenci 
ve üniversitemiz mensuplarının talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir. Öğrenci 
ve mensuplarımız salonlarımızı ders programları dışında, öğle tatili ve akşam saatlerinde de 
kullanabilmektedir. Dokuzçeşmeler, Tıp Fakültesi, Tınaztepe ve Rektörlük Spor Salonlarımızın 
yanı sıra Tınaztepe Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası ve İnciraltı Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu başlıca spor faaliyeti alanlarımızı oluşturmaktadır.
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SAĞLIK

Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi 
 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan ve 
Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde, Üniversite öğrencilerine, 
akademik, idari personeline ve bakmakla yükümlü oldukları hastalara ve Üniversitemiz Hastanesi 
programı üzerinden, dışarıdan Sigortalı, Emekli Sandığı ve Bağkur’lu hastalara da sağlık hizmeti 
verilmektedir.
 Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde poliklinik hizmetleri (aile hekimliği, KBB, göz, 
diş, psikiyatri, psikolojik danışmanlık) ve laboratuvar hizmetleri hafta içi her gün 08:30-
17:00 saatleri arasında verilmekte olup; psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri randevu 
sistemiyle çalışmaktadır. Ayrıca haftanın 2 günü (Salı-Perşembe) randevu sistemi ile Check-up 
hizmeti verilmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil istasyonu ile de hizmet verilmektedir.

Adres  : DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi  Buca / İzmir
Telefon  : 0 (232) 301 80 98 - 99
Web : sks.deu.edu.tr E-posta: sks@deu.edu.tr
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ

 Üniversitemiz bünyesinde 92 Öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Üniversitemiz öğrencileri 
tarafından kurulan Rektörlüğümüze bağlı faaliyet gösteren öğrencilerin boş zamanlarını 
değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini artırmak amacıyla bilim, kültür, sanat ve sportif alanlarda 
faaliyet göstermektedir.  

1. Dokuz Eylül Üniversitesi Fikir ve Hamle Öğrenci Topluluğu  
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu
3. Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı  Öğrenci Topluluğu 
4. Dokuz Eylül Üniversitesi Capoeira Öğrenci Topluluğu 
5. Dokuz Eylül Üniversitesi Folklor Araştırma Öğrenci Topluluğu
6. Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğu
7. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğu
8. Dokuz Eylül Üniversitesi Dans Öğrenci Topluluğu
9. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği Öğrenci Topluluğu 
10. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları Öğrenci Topluluğu

                    ÖĞRENCİ  TOPLULUKLARI
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11. Dokuz Eylül Üniversitesi Su Altı Öğrenci Topluluğu
12. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Sporlar Öğrenci Topluluğu
13. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Topluluğu
14. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Öğrenci Topluluğu
15. Dokuz Eylül Üniversitesi İEEE Öğrenci Topluluğu 
16. Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Öğrenci Topluluğu
17. Dokuz Eylül Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Öğrenci Topluluğu
18. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Oyuncuları Öğrenci Topluluğu.
19. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve İyilik Hareketi Öğrenci Topluluğu
20. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Öğrenci Topluluğu.
21. Dokuz Eylül Üniversitesi Gönüllüler Öğrenci Topluluğu
22. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Ezgi Öğrenci Topluluğu
23. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Etkinlikleri Öğrenci Topluluğu
24. Dokuz Eylül Üniversitesi Doğa ve Kuş Gözlem Öğrenci Topluluğu
25. Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti Öğrenci Topluluğu
26. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Öğrenci Topluluğu
27. Dokuz Eylül Üniversitesi Havacılık ve Yamaç Paraşütü Öğrenci Topluluğu.
28. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Tiyatro Öğrenci Topluluğu
29. Dokuz Eylül Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Öğrenci Topluluğu
30. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzay ve Hava Araçları Öğrenci Topluluğu
31. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Öğrenci Topluluğu.
32. Dokuz Eylül Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Öğrenci Topluluğu
33. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrenci Topluluğu
34. Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf  Öğrenci Topluluğu
35. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Oyuncuları Tiyatro Öğrenci Topluluğu
36. Dokuz Eylül Üniversitesi Global Liderlik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu
37. Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Hukuk Öğrenci Topluluğu
38. Dokuz Eylül Üniversitesi Münazara Öğrenci Topluluğu
39. Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Öğrenci Topluluğu.
40. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğrenci Topluluğu
41. Dokuz Eylül Üniversitesi Fantezi Bilim Kurgu ve Zeka Oyunları  Öğrenci
42. Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya  Öğrenci 
43. Dokuz Eylül Üniversitesi Quidditch  Öğrenci 
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44. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimesis Tiyatro Öğrenci 
45. Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkas Halk Dansları Öğrenci 
46. Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrenci 
47. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Öğrenci.
48. Dokuz Eylül Üniversitesi  Erasmus Student Network Öğrenci Topluluğu
49. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Öğrenci Topluluğu
50. Dokuz Eylül Üniversitesi YELKENCİLİK Öğrenci Topluluğu
51. Dokuz Eylül Üniversitesi  Yönetim Bilişim Öğrenci Topluluğu
52. Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu Kültür ve İletişim  Öğrenci Topluluğu
53. Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı  Öğrenci Topluluğu
54. Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   Öğrenci Topluluğu
55. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Sorumluluk    Öğrenci Topluluğu
56. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat     Öğrenci Topluluğu
57. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro İMYO Öğrenci Topluluğu
58. Dokuz Eylül Üniversitesi Düşün Bilim Sanat Öğrenci Topluluğu
59. Dokuz Eylül Üniversitesi İlim ve İrfan Öğrenci Topluluğu
60. Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu 
61. Dokuz Eylül Üniversitesi İnsan Hakları Öğrenci Topluluğu
62. Dokuz Eylül Üniversitesi GO  Öğrenci Topluluğu-
63. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Öğrenci Topluluğunun (DEBAT). 
64. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğrenci Topluluğu- 
65. Dokuz Eylül Üniversitesi  Robot  Topluluğu  
66. Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik ve Eğitim   Öğrenci Topluluğu. 
67. Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri  Öğrenci Topluluğu. 
68. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Tiyatro Öğrenci Topluluğu 
69. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dünyası İktisadi Araştırma Öğrenci Topluluğu. 
70. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Hukuku  Öğrenci Topluluğu 
71. Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Plancılar  Öğrenci Topluluğu 
72. Dokuz Eylül Üniversitesi Afet Gönüllüleri ve Afette Rehber Çevirmenler  Öğrenci Topluluğu. 
73. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Öğrenci Topluluğu. 
74. Dokuz Eylül Üniversitesi DEUMÜZİKRİTİM Öğrenci Topluluğu 
75. Dokuz Eylül Üniversitesi  Genç TEMA Öğrenci Topluluğu.
76. Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Hukukçular Öğrenci Topluluğu i 
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77. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih  Öğrenci Topluluğu 
78. Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Öğrenci Topluluğu 
79. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik  Öğrenci Topluluğu  
80. Dokuz Eylül Üniversitesi ROCK  Öğrenci Topluluğu 
81. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği   
82. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    Öğrenci Topluluğu 
83. Dokuz Eylül Üniversitesi Kelebeğin Kozası   Öğrenci Topluluğu  
84. Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe     Öğrenci Topluluğu 
85. Dokuz Eylül Üniversitesi EMSA Avrupa Tıp Öğrenci Birliği Öğrenci Topluluğu 
86. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik  Öğrenci Topluluğu İM 
87. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Aktivite ve Koordinasyon  Öğrenci Topluluğu 
88. Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat   Öğrenci Topluluğu  
89. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Kariyer Topluluğu Öğrenci Topluluğu
90. Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Öğrenci Topluluğu 
91. Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Öğrenci Topluluğu
92. Dokuz Eylül Üniversitesi Satranç Öğrenci Topluluğu

REKTÖRLÜK KORO VE DANS TOPLULUKLARI 
Anadoludan Esintiler Stilize Halk Dansları Topluluğu 
Topluluk Sorumlusu: Öğr.Gör.Hayat ATAK
 Gençlerimize Türk Halk Kültürünü, halk danslarını, gelenek ve göreneklerini tanıtmak amacıyla 
1987 yılında kurulmuş topluluğumuz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Amaçlarımız; paylaşım ve ekip ruhunu kazandırmak, Üniversitemizi ve ülkemizi ulusal 
ve uluslararası kültürel organizasyonlarda temsil etmektir. Sosyal Sorumluluk Projeleri ile farkındalık 
yaratarak danslarımızla örnek olmaya çalışıyoruz.
Her yıl Ekim – Kasım aylarında yeni kayıt dönemlerimizi Üniversitemiz ana sayfasından takip 
edebilirsiniz.

Türk Sanat Müziği Korosu 
Şef: Öğr.Gör.Serpil SOLMAZ 
  Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda sevgi, saygı ve hoşgörüyü temel prensip edinmiş; 
“Rektörlük Türk Sanat Müziği Korosu” çalışmalarını Şef Serpil Solmaz yönetiminde sürdürmektedir.
Üniversite öğrencileri ve üniversite personelinden oluşan koromuz konserlerde İzmirli sanatseverleri, 
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Sabancı Kültür Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans 
salonlarında bir araya getirmiştir. Koromuza ilgi, her geçen gün artarak çoğalmaktadır. Üniversitemizin 
sevgili öğrenci ve personelini birlikte şarkı söylemeye davet ediyoruz.
Türk Halk Müziği Topluluğu 
Yönetgen: Öğr.Gör.Aclan EVYAPAN
 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Türk Halk Müziği Korosunu 
çalıştırmaya başlayan Öğr.Gör.Aclan Evyapan  2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Halk Müziği 
Korosunun oluşumunu gerçekleştirmek için her hafta Sağlık Yerleşkesi, Buca Eğitim Fakültesi ve 
Tınaztepe Yerleşkesinde koro çalışmalarına başladı. DEÜ THM korosu her yıl çalışmalarını sürdürerek 
Üniversitemiz Bahar şenliğinde konserler vermektedir.

Adres : DEÜ Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Alsancak / İzmir 
Telefon : 0 (232) 412 16 65 Faks: 0 (232) 412 16 66 E-posta : topluluk@deu.edu.tr 
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YERLEŞKELERE ULAŞIM

 İzmir içi ulaşımda otobüsler 300’ü aşkın hat sayısıyla önemli bir yer tutmaktadır . İzmir kent içi 
ulaşımı hat ve sefer bilgilerinin en güncel haline ve ulaşım haritasına www.eshot.gov.tr internet 
sitesinden ulaşılabilir.

Rektörlük 
Raylı Sistem: Rektörlük binası, İzmir Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) - ALSANCAK durağına yaklaşık 
2.1 km uzaklıktadır (12,121,202,253,920 Numaralı otobüsler veya dolmuş aktarma amaçlı 
kullanılabilir).  Ayrıca, İZTRAM  Halkapınar-F.Altay tramvay hattındaki ATATÜRK LİSESİ durağı 
Rektörlük Binası’na yaklaşık 700 m uzaklıktadır.  

Deniz Ulaşımı: Rektörlük binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı vapurlar kullanıldığında 
ALSANCAK vapur iskelesine 1.2 km; PASAPORT vapur iskelesine 450 m uzaklıktadır. 

Tınaztepe Yerleşkesi 
Raylı Sistem: Tınaztepe Yerleşkesi, İzmir Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) - ŞİRİNYER durağına 
yaklaşık 5.5 km. uzaklıktadır (878 numaralı otobüs aktarma amaçlı kullanılabilir). 

Kara Yolu: 390 nolu otobüs ile BORNOVA’dan, 290 nolu otobüs ile BOSTANLI’dan 690 nolu otobüs 
ile BALÇOVA’dan Tınaztepe Yerleşkesi içerisine günün belirli saatleri içerisinde direkt ulaşım vardır 
(bkz. eshot.gov.tr). 171, 304 ile KONAK’tan; 490 ile ÜÇYOL’dan da Yerleşkeye ulaşılabilirken 878 
nolu otobüs ile ŞİRİNYER’den Tınaztepe Yerleşkesi içerisine ulaşım imkanı vardır. 
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Yerleşke İçi Ulaşım: Yerleşke içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 412 nolu otobüs ve 
belirli aralıklarda seferler düzenleyen üniversitemize ait otobüsler mevcuttur. 

Buca Eğitim Yerleşkesi 
Raylı Sistem: Buca Eğitim Yerleşkesi, İzmir Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) - ŞİRİNYER durağına 
yaklaşık 2.7 km uzaklıktadır (878 nolu otobüs aktarma amaçlı kullanılabilir). 

Dokuzçeşmeler Yerleşkesi
 Raylı Sistem: Dokuzçeşmeler Yerleşkesi, İzmir Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) - ŞİRİNYER durağına 
yaklaşık 4 km uzaklıktadır (878 nolu otobüs aktarma amaçlı kullanılabilir). 

İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi 
Raylı Sistem: İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı FAHRETTİN 
ALTAY durağına yaklaşık 3.4 km uzaklıktadır.(Otobüs veya dolmuş aktarma amaçlı kullanılabilir.) 
Deniz Ulaşımı: İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı vapurlar 
kullanıldığında ÜÇKUYULAR vapur iskelesine 5.3 km; GÖZTEPE vapur iskelesine 6.9 km. 
uzaklıktadır.(Otobüs veya dolmuş aktarma amaçlı kullanılabilir.) 

İlahiyat Fakültesi
Raylı Sistem: İlahiyat Fakültesi, İzmir Metrosu - GÖZTEPE durağına yaklaşık 300 m uzaklıktadır. 

Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
İlçelerarası Karayolu Ulaşımı: Seferihisar’a ulaşım için İzmir ÜÇKUYULAR  otogarından kalkan 
dolmuş ve otobüslerden faydalanılabilir. 

Torbalı Meslek Yüksekokulu 
Raylı Sistem: Torbalı Meslek Yüksekokulu, İzmir merkeze 55 km uzaklıktadır. İzmir Raylı Banliyo 
Sistemi (İZBAN) - TORBALI durağına yaklaşık 4 km uzaklıktadır. 
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Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 
İlçelerarası Karayolu Ulaşımı: Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, İzmir merkeze 60 km 
uzaklıktadır. Foça’ya ulaşım için İzmir Otogarı’ndan kalkan dolmuş ve otobüslerden faydalanılabilir.
Ayrıca İzmir Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) – HATUNDERE durağından, 744 nolu otobüs kullanılarak 
Foça'ya  ulaşım sağlanabilir.

Bergama Meslek Yüksekokulu 
İlçelerarası Karayolu Ulaşımı: Bergama Meslek Yüksekokulu, İzmir merkeze 108 km uzaklıktadır. 
Bergama’ya ulaşım için İzmir Otogarı’ndan kalkan dolmuş ve otobüslerden faydalanılabilir. 

Efes Meslek Yüksekokulu
İlçelerarası Karayolu Ulaşımı: Efes Meslek Yüksekokulu, İzmir merkeze 72 km uzaklıktadır. 
Efes’e ulaşım için İzmir Otogarı’ndan kalkan dolmuş ve otobüslerden faydalanılabilir. Ayrıca İzmir 
Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) –  SELÇUK durağına yaklaşık 2 km uzaklıktadır. 

Veteriner Fakültesi (Kiraz)
lçelerarası Karayolu Ulaşımı: Veteriner Fakültesi, İzmir merkeze 142 km uzaklıktadır. Kiraz'a 
ulaşım için İzmir Otogarı’ndan kalkan  otobüslerden faydalanılabilir. 
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