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Sevgili Adayımız,
Şu anda üniversiteye girmek isteyen yüzbinlerce genç gibi sen 
de üniversiteli olmanın, iyi bir akademik eğitim almanın, yeni 
bir yaşama adım atmanın hayalini kuruyorsun. Bu hayalini 
gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştın. Geleceğini Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile şekillendirmeye ve aramızdaki yerini almaya 
hazır mısın?  
Geleceği Bugünden İnşa Etmek için…
Adını güzel İzmirimizin kurtuluşundan alan Dokuz Eylül 
Üniversitesi, seçilebilecekler listesinde olan değil; tercih 
edilmesi gereken üniversiteler arasında yer alan prestijli bir 
marka; öğrencileri, akademisyenleri, idari personeli, mezunları 
ile güçlü bir ailedir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir’in dört bir yanında, yaygın 
eğitim ağı, 3 kampüs ve 14 yerleşkesi ile her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Sosyal bilimler, 
eğitim bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, spor bilimleri, sağlık bilimleri alanlarının tamamında kaliteli 
bir eğitim-öğretim ve güçlü bir araştırma alt yapısına sahip olan üniversitemiz son iki yılda biri İzmir’in ilk 
ve tek Veteriner Fakültesi, diğeri Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere iki akademik yatırımı da hayata geçirdi. 
Üniversitemiz, Türkiye’de bünyesinde hem Konservatuvar hem de Güzel Sanatlar Fakültesi barındıran az 
sayıdaki üniversiteden biri ve sanat eğitiminin de merkezi konumundadır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi; tıp, hemşirelik, fizik tedavi, Türkiye’nin ilk ve tek Translasyonel Onkoloji Anabilim dalı 
ve üniversite hastanesi ile tıp ve sağlık alanında ülkemizin önde gelen eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti 
sunan kurumlarından biridir. 
Uluslararasılaşmada pilot üniversite olarak çok sayıda uluslararası öğrenci eğitim için üniversitemizi tercih 
ederken, uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile de öğrencilerimizin yurtdışı eğitim imkanlarından 
faydalanmasını sağlıyor, öğrencilerimizin deneyim alanını geliştirmek ve imkanlarını artırmak için çalışmaya 
devam ediyoruz.
Nitelikli akademik ve idari kadrosunun yanı sıra akredite eğitim programlarımız, çok sayıda kütüphanemiz, 
araştırma ve bilgisayar laboratuvarlarımız ile kaliteli eğitim imkanlarını öğrencilerimize sunuyor ve onları 
donanımlı bireyler olarak geleceğe uğurluyoruz. 
Üniversite olarak, öğrencilerimize başarılı kariyer yolculuğunda mesleki eğitim vermekle kalmıyor, hayat 
boyu sürecek dostlukları kuracakları sosyal bir ortam da sunuyoruz. Öğrencilerimiz açık ve kapalı spor 
salonlarımızdan havuzumuza; kaliteli beslenme ve barınma hizmetlerinden, öğrenci topluluklarına, sosyal-
kültürel-sportif her türlü olanağımızdan faydalanırken; güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri 
için de üniversite olarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. 
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… Bize Katılmanı Bekliyoruz
Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi olarak bizler başarılı kariyer yolculuğunda nitelikli mesleki eğitim vermeyi, 
hayat boyu sürecek dostluklar kuracağın sosyal bir ortam sunmayı, ülkemize, insanlığa ve bilime hizmet 
eden donanımları kazandırmayı vaat ediyoruz.
Doğru tercihlerin hayat boyu mutluluk getireceğini hatırlatarak; sınavlarında başarılar diliyor, seni de 
aramızda görmeyi arzuluyoruz.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Rektör



4

İÇİNDEKİLER

- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ     5

- BESLENME       7

- BARINMA       7

- SAĞLIK        8

- KÜLTÜR SPOR SANAT      8

- BURSLAR VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI   10

- ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL      11

- KARİYER PLANLAMA      12

- KÜTÜPHANELER       14

- SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DESEM)     15

- ÖĞRENCİYE YÖNELİK SOSYAL TESİSLER    18

- DEĞİŞİM PROGRAMLARI      19

- DEPARK AŞ / DETTO / BAMBU                       20

- DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ     22

- İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU                       23

- YERLEŞKELER VE YERLEŞİM NOKTALARI     25

- HARİTA        26



5

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 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. Üniversitemiz, sahip olduğu 
birikim ve tecrübesiyle 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 20 
Temmuz 1982 tarihinde kurulan üniversitemiz, o tarihten bu yana hızlı bir büyüme sürecinden geçmiştir. 
Gerek fiziki altyapısı gerekse nitelikli insan gücü ile yükseköğretim alanında üstün hizmetler sunan 
kurumumuz, ülkemizin yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmiş; alanında saygın birçok ismini 
de bünyesinde yetiştirmiştir.
  Yaygın eğitim ağıyla İzmir’in dört bir yanına uzanan üniversitemiz, kentimizin tarihi, kültürel dokusu ve 
sosyal hayatıyla bütünleşerek hizmet ağını sürekli gelişmekte; mevcut kapasitesini de artırmaktadır. Bu 
süreçte İzmir’in gelişim dinamiklerine de katkı sağlayan kurumumuz, kentin kültür, sanat ve spor hayatını 
da etkilemektedir.
  2019-2020 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 8.813.440.60 m2 bir alanda, yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
  2019-2020 Akademik Yılı itibariyle kurumumuzda, 70.081 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlar arasında, 
111 ülkeden gelen 1366 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Yine üniversitemizde 2020 yılı itibariyle 
3.244 akademik ve 2.782 idari personel görev yapmaktadır.
  Mensuplarının sayısı itibariyle adeta küçük bir şehir olan üniversitemizde, yükseköğretim faaliyetlerinin 
yanı sıra öğrencilerimizin sosyal ve kültür hayatını zenginleştirecek birçok olanak bulunmaktadır. 
Öğrencilerine barınmadan ulaşıma, kültürden spora kadar birçok fırsat ve kolaylığı sunan üniversitemizde, 
öğrencilerin sosyalleşebileceği 97 Öğrenci Kulüp ve Topluluğu bulunmaktadır. Bu birimlerimiz de 
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kendi alanlarında önemli ve gurur verici çalışmalara 
imza atmaktadır. İlgili birimlerimiz ise bu alanda verilen 
hizmetlerin ve yapılan etkinliklerin geliştirilmesi için yoğun 

olarak çaba sarf etmektedir.
  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 çalışmalarını 
sürdüren ve  ülkemizin ilk sağlık temalı Teknopark’ına da sahip olan DEPARK, Balçova Sağlık Yerleşkesindeki 
Sağlık Teknoparkı  Zeytin Binası’ndan, Buca Tınaztepe’deki Alfa ve Beta Binalarından oluşmakta ve Ar-Ge ve 
inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı 
sunmaktadır.
  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, Diş 
Hekimliği, Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, 
İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, Turizm, Spor Bilimleri ve Veterinerlik olmak 
üzere 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 61 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin yanı sıra, bir Teknopark; Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK, bir TTO;  
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi - DETTO ve bir Kuluçka Merkezi;  BAMBU Ön Kuluçka ve Hızlandırma 
Merkezinden 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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Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bün-
yesinde hizmet veren toplam 4 adet mutfağımızda yemek 
üretimi gerçekleştirilmekte ve toplam 20 adet yemekhanemizde 
günde ortalama 10.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim, DEÜ Kız ve 
Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri için akşam yemeği hizmeti verilmektedir. 
İzmir dışında yer alan yüksekokullarımız ve meslek yüksekokullarımızda (Tor-
balı, Seferihisar, Selçuk, Urla, Foça, Bergama ve Kiraz) yemek hizmetimiz mevcuttur. 
Günlük menülerimiz, üniversitemiz öğrencilerinin kalori ihtiyaçları göz önünde bulun-
durularak gıda mühendisimiz ve diyetisyenimiz kontrolünde ustalarımızın tecrübeleri ile hazır-
lanmaktadır. Mutfaklarımızda 4 çeşitten oluşan menü hizmete sunulmaktadır.
  Öğrencilerimiz Akıllı Kartlarına yükledikleri sanal para ile Üniversitemize bağlı yemekhanelerde, günlük 
ya da haftalık yemek hizmetlerinden 11:00-13:30 saatleri arasında yararlanabilmektedirler.
  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan 
14 kantin-kafeteryanın yanı sıra çok sayıda özel kantin işletmeleriyle öğrencilerimiz ve personelimize, 
fast-food, soğuk-sıcak içecek, hazır gıda satışı ile beslenme hizmeti verilmektedir.  

BESLENME

 Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Barınma Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak; 1 kız öğrenci, 1 erkek öğrenci ve 2 kız / erkek öğ-
renci olmak üzere toplam 4 öğrenci yurdumuz ile öğrencilerimize hizmet 
vermektedir.
 
•	 DEÜ Kız Öğrenci Yurdu, Buca Şirinkapı Mahallesi’nde yer 
almakta olup; 180 yatak kapasitesi ile kız öğrencilerimize,
• DEÜ Erkek Öğrenci Yurdu, Buca Şirinkapı Mahallesi’nde yer al-
makta olup; 564 yatak kapasitesi ile erkek öğrencilere,
•	 DEÜ Reha Midilli Öğrenci Yurdu, Foça ilçesinde yer almakta olup; 40 yatak 
kapasitesi ile kız ve erkek öğrencilere,
•	 DEÜ Bergama Öğrenci Yurdu, Bergama ilçesinde yer almakta olup; 66 yatak 
kapasitesi ile kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir.

BARINMA
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KÜLTÜR SPOR SANAT

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü ile Üni-
versitemiz öğrenci topluluklarının ortaklaşa çalışmaları sonucunda “Gele-

neksel Öğrenci Şenlikleri” düzenlenmektedir.  
  Bu kapsamda öğrenci topluluklarımız tarafından; Üni-
versitelerarası 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.  Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlen-

dirmek adına, Kültürel Sanatsal ve Sportif alanlara teşvik etmek için ücretsiz olarak 
Opera-Tiyatro-Konser etkinliklerine bilet temin edilmekte ve öğrencilerimizle bu et-

kinliklere katılım sağlanmaktadır. Sportif alanlarda da öğrencilerimize ücretsiz yüzme kurs-
ları düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz talepleri doğrultusunda sportif etkinlikler çeşitlilik ka-

zanmaktadır.  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ana sayfasından güncel 
duyurularımızı takip edebilir etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca,  spor faaliyetleri kapsamında,  

her yıl çeşitli branşların yer aldığı Rektörlük Kupası müsabakaları koordine edilmekte, Türkiye Üniversi-
te 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 kullanabilmektedirler. Dokuzçeşmeler, Tıp Fakültesi, Tınaztepe ve Rektörlük Spor Salonlarımı-
zın yanı sıra Tınaztepe Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası ve İnciraltı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu başlıca 
spor faaliyeti alanlarımızı oluşturmaktadır.

Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 

hizmet vermekte olan ve Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Me-
diko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde, üniversite öğrencilerine, 

akademik, idari personeline ve bakmakla yükümlü ol-
dukları hastalara ve üniversitemiz hastanesi programı 

üzerinden, dışarıdan Sigortalı, Emekli Sandığı ve Bağ-
kur’lu hastalara da sağlık hizmeti verilmektedir. 

 Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde poliklinik hizmetleri (aile 
hekimliği, KBB, göz, diş, psikiyatri, psikolojik danışmanlık) ve labora-

tuvar hizmetleri hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri arasında verilmekte 
olup; psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri randevu sistemiyle çalışmak-

tadır. Ayrıca, randevu sistemi ile Check-up hizmeti verilmektedir. Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı 112 Acil istasyonu ile de hizmet verilmektedir.

SAĞLIK
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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 Baş-
kanlığı 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 Kuru-
mu’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 departman-
larda  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 ge-
liştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
  Ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dö-
nemlerindeki 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 çalış-
mak isteyen öğrenciler, yıl içinde Üniversitemiz resmi internet sayfası üzerinden duyurulan iş ilanlarına online 
başvuru yapabilirler.

BURSLAR VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI
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2009 yılında kurulmuş olan Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü-
nün temel amacı, üniversitemizin sunduğu tüm imkanları, özel 
gereksinimli öğrencilerimiz için her anlamda ulaşılabilir ve 
erişilebilir kılmaktır.
 Koordinatörlük, bu amaca yönelik olarak özel 
gereksinimli öğrencilerimizin eğitim olanakla-
rına, mekânsal kullanımlara ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere erişilebilirliklerini arttırmak için, 
“Ulaşılabilir Engelsiz bir Üniversite” oluşturma ide-
alini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından des-
teklenen “Bayrak Yarışı” projesi ile de somutlaştırmış olan 
Üniversitemize, erişilebilirlik yeterliliğini temsil eden engelli 
dostu bayrakları ve nişanları kazandıracak ve bu değerleri sürdü-
rülebilir kılacak hizmetlere destek vermeyi öncelikleri arasına almıştır. 
Koordinatörlük bünyesinde sunulan destek ve erişim hizmetleri sadece 
öğrencilerimiz ve çalışanlarımız ile sınırlı olmayıp bölgemizde yer alan tüm 
vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Üniversitemiz buradan hareketle özel gereksinimli 
öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte tüm toplumun eşit ve hakça ya-
rarlanabilecekleri yaşam alanları oluşturulmasına büyük önem vermektedir. Koordinatörlüğün de yer aldığı 
Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içinde “Artı Biz” adlı kafeterya, bu özel amaca hizmet edecek en prestijli ve 
güncel sosyal projelerden biridir.
 Mekansal erişilebilirliğin kolaylaştırılması amacıyla, Tınaztepe Yerleşkesi’nde, erişilebilir özellikli otobüs 
seferlerimiz aracılığıyla özel gereksinimli öğrencilerimize kampüs içi ulaşım hizmeti sunulmaktadır.
 Üniversitemizdeki görme engelli kullanıcılarımızın bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Merkez Kütüphanesi ile Buca Eğitim Fakültesi Kütüphanesi, sahip oldukları donanımsal ve yazılımsal 
teknolojiler aracılığıyla hizmet vermektedir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin kapalı mekanlarda gerçek-
leştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla zorlu akustik ortamlarda net 
ve sağlıklı sesler duymayı sağlayan İndüksiyon Döngü Sistemi, Üniversitemiz Sabancı Kültür Merkezi’nde 
yaşama geçirilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin karar alma süreçlerine katılımı büyük önem arz 
etmekte, bu amaçla “Üniversite Engelli Öğrenci Temsilciliği” ve “Akademik Birim Engelli Öğrenci Temsilciliği” 
mekanizmalarının işletilmesinin yanı sıra akademik birimlerde öğrencilerimize her konuda destek veren 
“Engelli Öğrenci Danışmanları” görev yapmaktadır.
 Koordinatörlüğün Temel Değer ve İlkeleri
Gizlilik: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, özel gereksinimli olduğunu beyan eden öğrencilerimizin 
durumunu, kendilerinin izni olmadıkça, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kişi ve kurumlarla 
paylaşmaz. 
Gönüllülük: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin özel gereksinimlerini  beyan edebil-
meleri için fırsatlar tanır, ancak birimimize başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.

ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL
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 Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla 
İlişkiler Koordinatörlüğü (KPMİ), öğrencileri iş yaşamına en iyi 

şekilde hazırlamak, öğrencileri ve mezunlarıyla iş dünyasının 
temsilcileri arasında bağlantılar kurmak, öğrenci ve 

mezunlarına hedefleri doğrultusunda rehberlik 
hizmeti vermek ve üniversitemizin aday öğrenciler 

tarafından tercih edilirliğini artırmak üzere çalışan 
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimdir.

  Koordinatörlüğümüz; Üniversitemizde 
okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin, kayıttan 

itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak, kendi 
potansiyellerini ve kariyer yönelimlerini keşfetmelerine, kariyer 

hedeflerini belirlemelerine destek olmak, nitelikli insan kaynağı 
potansiyelimizi oluşturan öğrencilerimizi, ülke koşulları ve günümüz 

gerçekleri doğrultusunda çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlamak ve 
mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

 
Hedef Kitlesi:
·         DEÜ Öğrencileri
·         DEÜ Mezunları
·         DEÜ Öğrenci Adayları
·         İşverenler
·         Kariyer Gelişimi ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar

KARİYER PLANLAMA

Saygı: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz 
önünde bulundurarak, özel gereksinimli öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. 
Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerimizin 
akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencilerimizin engel durumuna göre uyarlanmış 
öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinin sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte 
yürütür.
Erişilebilirlik: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerimizin üniversite yaşan-
tısını fiziksel, akademik ve sosyal açıdan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.
Geri bildirime açıklık: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, geri bildirime açıktır; öğrencilerimizden, 
akademik ve idari personelimizden aldığı geri bildirimleri, daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak 
değerlendirir.
Sorumluluk: Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerimizin gelişimlerini des-
tekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumludur.
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Faaliyet ve Hizmet Alanları
1. Bireysel Kariyer Danışmanlığı
2. Kariyer Günleri / Fuarları
3. Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları
4. İş / Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu
5. İş / Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması
6. Konferans, Seminer, Araştırma Projeleri ve Eğitimler
7. Yurt Dışı Kariyer ve Eğitim Olanaklarının Tanıtılması
8. Mezunlarla İşbirliği ve İletişim
9. Üniversite Tercihi Aşamasındaki Öğrenci Adaylarının Bilgilendirilmesi
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün Amaçları;
 · Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak,
·   Çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olmak,
·   Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve kamu kurumlarıyla işbirliğini   
 güçlendirmek,
·   Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmak.
 Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün Hedefleri;
	•		Kariyer	danışmanlığı	hizmetleri,	kişisel	gelişim	eğitimleri	ve	kariyer	günleri	organizasyonlarına	sağlana	 	
 cak destek ile üniversite, öğrenci ve iş dünyası bağını güçlendirmek,
•		 İç	(öğrenci	toplulukları,	akademik	birimler,	idari	birimler	vb.)	ve	dış	(diğer	üniversiteler,	odalar,	sivil	top	 	
 lum kuruluşları vb.) paydaşlar arasında amaçlara dönük koordinasyon sağlamak,
•		Oryantasyon	çalışmaları	ile	öğrencilerimizin	üniversite	yaşamına	en	kısa	zamanda	uyum	sağlamalarına			
 destek olmak,
•		Öğrencilerin,	akademik	becerilerinin	yanı	sıra	kişisel	gelişimlerine	destek	olmak	amacıyla	eğitim,	semi	 	
 ner, konferans ve toplantılar düzenlemek,
•		Öğrencilik	yıllarında	kurulan	‘Dokuz	Eylüllülük	Bağı’nı	sürdürerek,	mezunlarla	iletişim	ve	işbirliğini	geliş	 	
 tirmek,
•		 İş	dünyasına	kazandırdığımız	nitelikli	işgücü,	işbirliği	ve	mezunlar	ile	kurulan	ilişkiler	ile	Üniversitemizin		
 itibarının güçlendirilmesine katkı sağlamak.
 KPMİ ayrıca, üniversitemizin gelecek vizyonunu mezunlarımızla birlikte şekillendirmek, kurduğumuz 
iletişim ve işbirliğini daha ileriye taşımak, etkileşimimizin sürekliliğini sağlamak ve mezun ağımızı 
güçlendirmek üzere mezunlarımıza yönelik faaliyetlerin ve Mezun Bilgi Sisteminin koordinasyonunu 
üstlenmektedir.
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İzmir içinde ve çevre illerde çok sayıda fakülte ve yüksekokuldan olu-
şan üniversitenin bilgi hizmetleri Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer 

alan Merkez Kütüphane ve diğer fakültelerdeki kütüpha-
nelerden oluşmaktadır, bunlar; Buca Eğitim F., Hukuk 

F., İktisadi ve İdari Bilimler F., İlahiyat F., Tıp F., 
R.M. Foça Turizm F., Torbalı MYO, Seferihi-

sar F.H. Uyg. Bil.YO, Bergama MYO, Deniz 
Bil. ve Tek. Enst., Devlet Konservatuvarı 

ve Efes MYO’dur. Merkez Kütüphane ve Fa-
külte/Yüksekokullardaki kütüphanelerle birlikte 

üniversitemizdeki toplam kütüphane sayısı 13’dür. 
Bu sayede kullanıcıların bilgi ihtiyaçları yüksek hizmet 

kalitesiyle, hızlı ve profesyonel bir ekip önderliğinde karşılana-
bilmektedir. Bunların toplam alanı 19.410 m² ve toplam okuyucu 

kapasitesi ise 2.448’dir.
Lisans ve Önlisans öğrencileri, 14 gün süresince 2 ödünç yayın alma hak-
kına sahiptir. Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan Merkez Kütüphane, hafta 

içi ve hafta sonu 7/24 hizmet anlayışına göre hizmet vermektedir.
Kütüphaneler basılı ve elektronik kaynakları ile kaliteli ve zengin bir koleksiyona sahiptir. 2019 yılında 
alınan verilere göre birim kütüphaneleriyle birlikte toplam basılı kitap sayısı 358.443’dür; elektronik tam 
metin kitap sayısı 479.028 olup; toplam basılı ve e-kitap sayısı 837.471’dir.
Elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için üniversitemizin 51 adet elektro-
nik veritabanına aboneliği mevcuttur. 2019 yılında alınan verilere göre abone olunan bu veritabanlarında 
bulunan fulltext e-dergi sayısı 88.761’dir. Merkez ve birim kütüphaneleri sahip oldukları toplantı ve 
salonlarında çok sayıda bilimsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversitemizdeki görme engelli kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkez Kütüpha-
ne bünyesinde “Görme Engelliler Birimi” hizmet vermektedir. Görme Engelliler Birimimiz, sahip olduğu 
donanımsal ve yazılımsal teknolojileri kullanarak görme engelli kullanıcılarımıza bilgi hizmeti sunmaktadır. 

KÜTÜPHANELER
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM Alsan-
cak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası’nın zemin 

katında bulunan DESEM; 3 yönetici (Merkez Müdürü 
/ Merkez Müdür Yardımcıları) ve 9 çalışanı ile 

hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde, sadece 
üniversite öğrencileri için değil aynı zaman-
da İzmir ili ile çevre yerleşim noktalarında 

yaşayan toplumun her katmanından birey için 
güncel ve evrensel bilgi aktarımı odaklı buluşma ve 

eğitim 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 Laboratuvarı: 45 kişilik  

     1 Adet Derslik: 27 kişilik 

     3 Adet Derslik: 23 kişilik

                   1 Adet Derslik: 15 kişilik 

25 kişilik Dersliklerde klima, bilgisayar, kolçaklı sandalye, barko-
vizyon, ses düzeni ve yazı tahtası; salonlarda ise klima, bilgi-

sayar, barkovizyon ve ses düzeni bulunmaktadır.

Eğitimler ve Kurslar DESEM’de bugüne kadar geli-
şerek gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan 
çalışmalardan bazıları aşağıda yer almaktadır. 
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Yabancı Dil ve Sınavlara Hazırlık Kursları :Genel İngilizce, İngilizce Konuşma, Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, İtalyanca A1.1 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, 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 Uz-
manlık Eğitimi, Konkordato Eğitimi, Arduino İle Eğiticilerin Eğitimi, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzman-
lığı Sertifika Programı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Fotoğrafçılık Sertifika Programları, Elektronik 
Ticaret Sertifika Programı, Veri Tabanı Sorgulama Dili – SQL Eğitimi, Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi, Minya-
tür Sanatında Doğa Elemanları – Çizim Ve Boyama Teknikleri, Tezhip Sanatında Halkâr Tekniği, Temel İllüst-
rasyon, Hat Sanatında Meşk Çalışmaları Yazı Geçirme ve Çoğaltma Teknikleri, Ebru Sanatı Çalıştayı, Braille 
(Kabartma Yazı) Kursu, Yazı Atölyesi, Sanatla Terapi Atölyesi, Çocuklarla Felsefe Eğitimci Eğitimi, Çocuklarla 
Felsefe Atölyesi, Mitoloji, Nümizmatik, Yunan ve Roma Seramiği, Eğiticilerin Eğitimi

 Halka Açık Ücretsiz Etkinlikler:  

 Sivil Toplum Kuruluşları ile etkinlikler, seminerler, ilköğretim, anaokulu ve kreş öğrencilerine film göste-
rimleri. 

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 salonu ile 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. 

Uzaktan Eğitim Kursları

 Mesleki Kurslar

  Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm , Endüstri 4.0 ve Hukuki sorunlar, İstatistiksel Veri Analiz Süreci ve IBM 
SPSS Eğitimi , 5S Uygulamaları ve Kaizen, Girişimciler İçin E-Ticaret Web Sitesi Kurulumu ve Yönetimi, Dış 
Ticaret Uzmanlığı, Lojistik Yönetimi Eğitimi, SQL Veri Tabanı Kurulumu Dili, İleri Excel Eğitimi, Temel Seviye 
Excel Eğitimi, Girişimcilik, Algoritma ve Temel Programlama, Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, Fotoğraf İşleme ve 
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Photoshop Eğitimi, Ekran Paylaşma Temel Video Kurgu Eğitimi, Autocad Eğitimi, Yapay Zekaya Giriş Eğitimi, 
Eğiticilerin Eğitimi, Finansal Okuryazarlık Eğitimi, Hikaye Kitapları ile “Eleştirel Düşünme Becerileri” Çalış-
ması, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı, İçerik Üretimi Eğitimi, Çocuklarla Felsefe Eğitici Eğitimi, 
Çocuklarla Felsefe Atölyesi, Bir Film Nasıl Yapılır ?

 

Kişisel Gelişim Kursları

Mitoloji, Nümizmatik, Yunan ve Roma Arkeolojisi

 

Yabancı Dil Kursları

İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça
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 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)
•		Seferihisar	Öğrenci	Eğitim	ve	Dinlenme	Tesisleri	
 ( Doğanbey - Seferihisar)
•		Sabancı	Kültür	Sarayı	(	Konak	)
•		Amfi	Tiyatro	(Tınaztepe	Yerleşkesi)
•		Sentetik	Atletizm	Pistli	Futbol	Sahası	(	Tınaztepe	Yerleşkesi)
•	 	İnciraltı	Yarı	Olimpik	Yüzme	Havuzu	(	İnciraltı	Sağlık	Yerleşkesi)
•		KİT-VAK	Otel,	(	İnciraltı	Sağlık	Yerleşkesi)
 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK SOSYAL TESİSLER
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DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 Erasmus+
Erasmus+ Değişim Programı, Avrupa Birliği’nin yükseköğre-

tim 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.

 2020 yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 30 farklı ülke ile 397 adet 
kurumlar arası anlaşması bulunmaktadır. 2003 -2004 akademik yılından bu yana 

toplam 3.182 öğrencimiz yurtdışında eğitime gitmiş, 1.150 öğrenci ise yurtdışından 
üniversitemize eğitim almaya gelmiştir. Mevlana Değişim Programı 

 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 an-
laşması bulunan yükseköğretim kurumlarına giderek programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde, söz 
konusu yurtdışı kurumların öğrencileri de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak öğrenim 
görebilirler. 
Farabi Değişim Programı 
 Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yük-
sek 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 hedefle-
mektedir”.
  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.
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           DEPARK AŞ / DETTO / BAMBU 
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi – DEPARK 

 İzmir bölgesi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştir-
me bölgelerinden biri olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (DEPARK); Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde iki 

farklı yerleşkede yer almaktadır. Mevcutta 100’un üzerinde 
Ar-Ge firmasına, 1000’i aşkın Ar-Ge personeline ev sahipliği 

yapmaktadır. DEPARK, İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan DEPARK Zeytin 
Binası ve Nar Kompleksi ile Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta 

binalarından oluşmaktadır.
  Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kal-

kınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunan DEPARK farklı sektörlerden şirketle-
re ait Ar-Ge projelerini, girişimci ve girişimci adaylarının ön-kuluçka ve kuluçka süreçle-

rini, sektörel projeleri geliştirerek şirketleşme/uluslararasılaşma yolunda teknopark ortamının avantajlarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemini kapsayan etkinlikler 
yoluyla güçlü bir iletişim ağı içerisinde yer almaktadır.
  Öğrencilerimiz DEPARK’ta faaliyet gösteren firmalarda staj ve iş imkânına sahiptir ve Ar-Ge ve inovasyon 
projelerini Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde geliştirerek şirketlerini teknopark avantajları ile 
DEPARK’ta kurabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz DEPARK tarafından düzenlenen veya paydaşı olunan 
proje maratonlarına (Hackathon), ulusal ve uluslararası etkinliklere ve yarışmalara (Startup Weekend, Glo-
bal Game Jam, Fishackathon vb.) katılabilirler ve projelerine finansman desteği sağlayabilirler.
  DEPARK, öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak görmekte ve onlara ihtiyaç duydukları girişimcilik et-
kinlikleri (eğitim, mentorluk, danışmanlık, vb.) ile katkıda bulunmaya devam etmektedir.
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO
  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik tek-
nolojik ürün ve hizmetin ticarileşmesi için çalışan ve etkin bir Üniversite -Sanayi işbirliği mekanizmasının 
oluşturulması için katkı sağlayan bir oluşumdur. DETTO, 2014 yılında TÜBİTAK’ın 1513 No’lu TTO Programı 
kapsamında destek almaya hak kazanmış, 10 yıl boyunca sürecek bu destek ile daha etkin hizmet sunma 
imkanını yakalamıştır. Fikir aşamasından şirketleşme aşamasına kadar geçen süreçte öğrencilerimize, araş-
tırmacılarımıza ve sanayiye hizmet vermektedir.
 DETTO, başta İzmir olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite-Sanayi işbirliğini ge-
liştirmek suretiyle yenilikçiliği ve rekabetçiliği destekleyen, ulusal ve uluslararası bir “bilgi çoğaltıcılığı ve 

DEPARK AŞ / DETTO / BAMBU
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yenilik aktarım ekosistemi” geliştiricisidir. DETTO, bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik 
ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesine, etkin bir Üniversite - Sanayi işbirliği meka-
nizmasının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme 
alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesine kaynak ve altyapı desteği sunmaktadır.
  DETTO, ulusal ve uluslararası destek programlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve bu programlara 
başvuru ve yönetsel desteklerin sunulması, Üniversite - Sanayi İşbirliği, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının 
Yönetimi ve Lisanslama, Girişimcilik ve Şirketleşme alanlarında hizmet vermektedir.
 DETTO’nun Girişimci Adaylarına Yönelik Hizmetleri;
 1.    Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka ve Kuluçka Programları kapsamında girişimcilik eğitimi, rehberlik   
      ve teknik desteklerin sağlanması,
2.    Girişimcilik ve yenilik ekosisteminde yer alan öğrenci toplulukları ile işbirliği,
3.    İş fikri geliştirme yarışmaları ve tohum fonlarından faydalanılmasına yönelik destekler,
4.    Girişimci-yatırımcı buluşmalarının organize edilmesi,
5.    Bambu Prototipleme Atölyesi’nde girişimci adaylarına iş fikirleri kapsamındaki ürünlerinin ön prototip  
     lerini oluşturma olanağı sağlanması.
 Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi
  Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde 2017 
yılında faaliyete başlamıştır. Bambu, girişimci ve yenilikçi üniversite hedefine yönelik olarak faaliyet göster-
mekte olup önemli bir marka değerine sahiptir. Bambu, girişimcilerin şirketleşme yoluyla hayata geçirmek 
istedikleri projelerini geliştirebilmeleri için iş modellemesi ve iş planı oluşturma, pazarlama, finansman, 
hibe ve destek programları, fikri mülkiyet hakları ve şirketleşme gibi konularda eğitim, rehberlik ve teknik 
destek sağlayan bir merkezdir.
 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, DEPARK Alfa Binasında faaliyet gösteren Bambu Hızlan-
dırma ve Ön Kuluçka Merkezi nano teknoloji, nesnelerin interneti, ileri malzeme teknolojileri, giyilebilir 
teknolojiler, akıllı şehirler ve bilişim teknolojileri gibi farklı alanlardaki girişimleri desteklemektedir. 
bambu.depark.com adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademik birimlerde sınıf geçme veya 
ders geçme sistemleri ile eğitim - öğretim yapılır; 

•	 Sınıf geçme sisteminde, herhangi bir sınıfa ait eği-
tim-öğretim programında belirlenen sayıdaki dersten ba-
şarısız olan bir öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, bir üst 

sınıfın eğitim - öğretim programından hiçbir ders alamaz.
•	Ders geçme sisteminde, bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim 

programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında 
öncelikli kayıt yaptırılır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi uygu-
lanmaktadır. Öğrencilerin geçme durumu akademik birimlere göre farklılıklar 
gösterebilmektedir. 

• Bağıl değerlendirme sisteminde, öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydola-
bilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyılların sonu itibari ile 4 üzerinden en az 1.80 genel not 

ortalamasını tutturmuş olması gerekir. 
•	Mutlak değerlendirme sisteminde, öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu 
veya bütünleme sınavından birimlerin uygulama esaslarında belirtilen asgari geçme notunu almış olması 
gerekir.

DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ
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Türkiye’de bir ilk olarak Aralık 2008 tarihinde kurulan “İzmir Üniver-
siteleri Platformu”; İzmir üniversitelerinin akademik, sosyal, kül-

türel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i 
bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için projeler 

üretmek amacıyla yola çıkmıştır.
  İzmir Üniversiteleri Platformu; kurulduğu gün-

den bu yana, üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak 
bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında 

öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulanması, kay-
nakların etkin kullanımı ve özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri 

ilgilendiren konularda yerel yönetimler, merkezi yönetimler, meslek oda-
ları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

İzmir’e katkı sağlanması gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.
 Platform; İzmir’in dokuz üniversitesini; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İz-

mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, 
Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Tınaztepe Üniversitesi’ni aynı çatı 
altında buluşturmaktadır. “Açık ve Erişilebilir Üniversite” vizyonu ile Ocak 2019 itibari ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin dönem başkanlığında çalışmalarına hız kazandıran platform, 2020 yılı itibariyle “Temiz 
Enerji” temasıyla Yaşar Üniversitesi’nin dönem başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir.
  Üniversite Rektörlerinden oluşan İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 
vizyon ve stratejik öncelikler doğrultusunda üretilen projeler, Alt Çalışma Komisyonu
Ve Operasyon Gruplarının çalışmaları ile şekillenmekte ve Üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğünün 
eşgüdümünde yürütülmektedir.
Yürütme Kurulu: İzmir Üniversiteleri Platformu’nun en üst kurulu olup, platformu meydana getiren üni-
versitelerin rektörlerinden oluşmaktadır. Yürütme Kurulu, rutin olarak ayda bir toplanmakla birlikte gerek-
sinim doğrultusunda çağrıda bulunulduğunda da toplanır. Kurula, katılımcı üniversite rektörleri birer yıllık 
dönemlerle sırayla başkanlık ederler.
Alt Çalışma Komisyonu: Alt Çalışma Komisyonunda her üniversite birer üye ile temsil edilir. Komisyon, 
Yürütme Kurulu toplantıları öncesinde ayda bir toplanarak Operasyon Grupları tarafından alınan kararları 
inceleyip değerlendirmek ve Yürütme Kurulunun görüşüne sunmakla görevlidir.
Koordinatörlük: İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğü, Yürütme Kurulu ve Operasyon Grupları 
toplantılarını organize eder. Bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alışveri-
şini sağlar. İzmir Üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini ve tanımlanmış projelerini 
yürütür.  2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürü-
tülen bu görev, 2020 yılında Yaşar Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı (Kurumsal İletişim) bünyesinde 
yürütülmektedir.

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU
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 Operasyon Grupları: Planlanan projenin niteliğine göre, her üniversitenin konuyla ilgili görevlilerinin 
oluşturduğu, proje bazlı alt gruplardır. Proje sonunda dağılan operasyon grupları olduğu gibi süreklilik arz 
eden operasyon grupları da bulunmaktadır.
 Bu kapsamda;
 Platform bünyesinde, Ar-Ge/Ür-Ge, Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı, Engelsiz Üniversite, Sosyal Sorumluluk 
ve Teknoloji Fuarı Operasyon Grupları çalışmalarını sürdürmektedir.
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ VE YERLEŞİM NOKTALARI

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Diş Hekimliği Fakültesi
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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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