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Değerli Adayımız,
  Emek ve özveri ile geçen yılların ardından, yeni ve 
heyecan verici bir noktaya daha ulaştınız. Öncelikle 
gayretlerinizden dolayı sizi kutlamak istiyoruz. Şu anda 
geldiğiniz aşama, yükseköğretim hayatınızın nerede ve 
nasıl olacağına ilişkin kritik değerlendirmeleri içeriyor. Bu 
husus önemli çünkü bilinçli olarak atacağınız her adım, 
geleceğiniz için anlam ve değer ifade ediyor. Dolayısıyla 
doğru kararı vermeniz, uzun vadeli başarınızı getiren 
faktörler arasında yer alıyor. Elbette bu süreçte bilgi 
sahibi olmanız, araştırmanız ve öngörüde bulunmanız 
da gerekiyor. 

Kıymetli Adayımız, 
  Dokuz Eylül Üniversitemiz, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda 
sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. Güçlü akademik yapısı ile başarılara imza atan büyük 
ailemiz, mensuplarının olağanüstü gayretleri ile ülkemizin geleceği için çalışmakta ve küresel 
hedeflerine emin adımlarla yol almaktadır. Güzel İzmir ile bütünleşen ve sosyal hayatın her 
alanına dokunan kurumumuz; yenilikçiliğe açık, girişimleri teşvik eden ve aile fertlerinin fikirleri 
önemseyen yapısı ile de ön plana çıkmaktadır. 
Bilimsel çalışmaları, işbirlikleri, topluma katkısı ve nitelikli eğitim anlayışı ile fark yaratan 
kurumumuz, ülkemizdeki 20 Araştırma Üniversitesinden birisi olarak da hizmet sunmaktadır. 
Mensupları adına son derece ayrıcalıklı bu konum, uluslararasılaşma misyonu ile bütünleşen 
akademik faaliyetlerimize güç vermektedir. Bunların yanı sıra; ülkemizin yerel, bölgesel ve ulusal 
kalkınma politikalarına da destek olan üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan aldığı 
‘Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ ile akademik çalışmalarını en üst düzeyde yürütmektedir. Bütün 
bunlar, ayırıcı özelliklerimiz arasında sıralanmaktadır. 

Sevgili Adayımız, 
 Üniversite olarak, öğrencilerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye; aklın 
ve bilimin ışında yol almalarına önem vermekteyiz. Bu noktada; milli ve manevi değerlerimize 
bağlı, çok yönlü düşünen ve girişimci ruhu olan bireyleri de topluma kazandırmaktayız. Aidiyet 
duygusunu ve kurum kültürünü aşılamayı içeren bu gerçeklikte, farklılıklarımızı zenginlik olarak 
görmeye; çevreye duyarlı olmaya; engelleri birlikte aşmaya özen göstermekteyiz. Hayat boyu 
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sürecek dostlukların kurulduğu kurumumuzda, öğrencilerimize her türlü fırsatı sunmaktayız. Yaygın 
öğretim ağı ile güzel kentimizin farklı noktalarında hizmet veren üniversitemizde, konaklamadan 
ulaşıma; sağlık hizmetlerinden spor etkinliklere kadar her alanda hizmet üretmekteyiz. Yurt 
içi/dışı değişim programları ile öğrencilerimizi teşvik etmekte; staj ve burs konularında onlara 
yardımcı olmaktayız. İş dünyası ile bağ kuran; mekanda ve eğitimde erişilebilirlik belgelerine sahip 
üniversitemizde, ulusal/uluslararası standartlarda akretide olmuş birimlerimizde öğrencilerimiz 
için en iyisini yapmaktayız. Bunu yaparken öğrencilerimizin akademik birimlerimizdeki ve DEPARK 
bünyesindeki girişimlerini de desteklemekteyiz. Bu yaklaşımımızın sonucu olarak üniversitemiz, 
eğitim görmek istenen kurumlar arasında üst sıralarda yer almaktadır. 

Değerli Adayımız, 
 Üniversitemiz, ihtiyaç duyduğunuz her konuda size fırsat sunacak ve yardımcı olacaktır. 
Bunun sözünü veriyoruz. “Neden Dokuz Eylül Üniversitesi?” sorusuna gelecek olursak; çünkü size, 
hayal ile değil gerçeklerle örülmüş başarılı bir gelecek vadediyoruz. Başta Rektörlüğümüz olmak 
üzere, hocalarımızın ve mesai arkadaşlarımızın her konuda yardımcı olacağını da bilmenizi isteriz. 
Sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor; sizi büyük ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Rektör
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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, “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren; 
eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olma” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Köklü geçmişi, evrensel eğitim anlayışı, nitelikli akademik alt yapısı, 
yetiştirdiği kuşaklar ve gerçekleştirdiği çalışmalarıyla üniversitemiz, ülkemizin ve bilim 
dünyamızın geleceğine değer katmaya devam etmektedir.

 Başta milletimize 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 ismi de bünyesinde 
yetiştirmiştir.

 İzmir’in dört bir yanındaki önemli noktalarında hizmet veren Dokuz eylül üniversitesi, kentin tarihi, kültürel 
dokusu ve sosyal hayatıyla bütünleşerek hizmet ağını sürekli geliştirmekte ve mevcut kapasitesini artırmaktadır. 
üniversitemiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle; İzmir’in Buca ilçesi başta olmak üzere; Balçova, 
İnciraltı, Alsancak, Konak, Narlıdere, Hatay, urla, Seferihisar, Ürkmez, torbalı, Bergama, Selçuk ve Kiraz 
gibi ilçe ve bölgelerinde yaklaşık 8 milyon 500 bin metrekare alanda yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Öğrencilerine kentin dinamik yapısı ve imkânlarından beslenebilecekleri bir ortam sunan 
üniversitemiz, aynı zamanda kentin gelişimine, kültür, sanat ve spor hayatına da katkıda bulunmaktadır.

 mensuplarının toplam sayısı itibariyle küçük bir kentin nüfusuna sahip olan üniversitemizde, 2021-2022 
akademik yılı itibariyle 103 farklı ülkeden gelen bin 800’ün üzerinde uluslararası öğrencimiz dahil olmak 
üzere yaklaşık 63 bin öğrenci eğitim görmekte, 3 bin 200’e yakın akademik personelimiz ve 5 binden fazla idari 
personelimiz görev yapmaktadır.

 üniversitemizde, yükseköğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerimiz için beslenme ve barınmadan sağlık 
ve ulaşım hizmetlerine, kültür-sanat-spor alt yapısından etkinliklerine pek çok imkân sunulmaktadır. Çeşitli ilgi 
alanlarına yönelik öğrenci toplulukları ise öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemektedir.  
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2022 yılında aktif olarak faaliyet gösteren 118 Öğrenci topluluğu 
bulunmaktadır. Bu topluluklarımız, alanlarında önemli ve gurur verici 
çalışmalara imza atmakta, çeşitli yarışmalarda ulusal ve uluslararası 

başarılar elde etmektedir. 

ülkemizin bilim yolu ile kalkınması ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi 
olmasına hizmet etme hedefiyle 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’ni (DeParK) kurmuştur. DeParK, türkiye’nin 
ilk sağlık İhtisas teknoparkına sahiptir. 15 temmuz sağlık ve sanat yerleşkesindeki sağlık teknoparkı Zeytin 
Binası’nda, Buca tınaztepe yerleşkesindeki alfa ve Beta Binalarında faaliyetlerine devam eden DeParK, 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 
15 temmuz sağlık ve sanat yerleşkesinde 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. 2021 yılında üniversitemiz bünyesinde ağız ve Diş sağlığı uygulama 
ve araştırma merkezi kurularak bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır.

 ülkemizin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olan kurumumuz, Buca Eğitim, Denizcilik, Diş 
Hekimliği, Edebiyat, Fen, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve 
İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Spor Bilimleri, tıp, turizm ve veteriner Fakültesi 
olmak üzere 18 fakülteye sahiptir. üniversitemiz bünyesinde ayrıca 10 enstitü, 1 Konservatuvar, 2 yüksekokul, 
6 meslek yüksekokulu, 2 uygulama ve araştırma Hastanesi, 49 Araştırma ve uygulama Merkezi’nin yanı 
sıra, bir teknopark (Dokuz eylül teknoloji Geliştirme Bölgesi-DeParK), bir teknoloji transfer ofisi (Dokuz 
eylül teknoloji transfer ofisi – Detto) ve bir Kuluçka merkezi (BamBu Ön Kuluçka ve Hızlandırma merkezi) 
bulunmaktadır.

 araştırma odaklı üniversite hedefi doğrultusunda sunduğu geniş araştırma olanakları, uluslararası ve ulusal 
projelerdeki başarısıyla önemli çalışmalara imza atan Dokuz eylül üniversitesi, 2021 yılında “Araştırma 
Üniversitesi” unvanını almaya hak kazanmıştır. yükseköğretim Kurulu (yÖK) tarafından, 'araştırma Kapasitesi', 
'araştırma Kalitesi' ve 'etkileşim ve İş Birliği' başlıkları altındaki 32 gösterge kapsamında yapılan değerlendirmede 
gösterdiği yüksek performansla başarılı bir sınav veren Deü bu başarısıyla, 207 üniversite bulunan türkiye’de 
devlet üniversiteleri arasında ilk 20'ye girmiştir. 

 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 bünyesinde 
hizmet veren toplam 4 adet mutfağımızda yemek üretimi 
gerçekleştirilmekte ve toplam 21 adet yemekhanemizde günde ortalama 
10.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim, Deü Kız ve erkek Öğrenci yurdu 
öğrencileri için akşam yemeği hizmeti verilmektedir. tınaztepe yerleşkesi’nde 
bulunan tınaztepe mutfağı yenilenerek, ıso 22000 belgesi için gerekli olan standartları 
sağlamış olup; makina parkında gerçekleştirilen güncellemeler ile yemek hizmet 
kalitesini ve kapasitesini artırmıştır. İzmir ilçelerinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarımızda (torbalı, seferihisar, selçuk, urla, Bergama ve Kiraz) yemek hizmetimiz 
mevcuttur. Günlük menülerimiz, üniversitemiz öğrencilerinin kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak g ı d a 
mühendisimiz ve diyetisyenimiz kontrolünde ustalarımızın tecrübeleri ile hazırlanmaktadır. mutfaklarımızda 
4 çeşitten oluşan menü hizmete sunulmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı Kartlarına yükledikleri sanal para ile 
üniversitemize bağlı yemekhanelerde, günlük, seçenekli gün ya da haftalık yemek hizmetlerinden 11:30-13:30 
saatleri arasında yararlanabilmektedirler. Dokuz eylül üniversitesi sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığı’na bağlı 
olarak hizmet vermekte olan 12 kantin-kafeteryanın yanı sıra çok sayıda özel kantin işletmeleriyle öğrencilerimiz ve 
personelimize, fastfood, soğuk-sıcak içecek, hazır gıda satışı ile beslenme hizmeti verilmektedir.
Detaylı Bilgi:  0 (232) 412 16 00-01-04-07
Web:  sks.deu.edu.tr  E-posta: sks@deu.edu.tr twitter: sksdeu

BESLENME

 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 1 kız / erkek öğrenci 
olmak üzere toplam 3 öğrenci yurdu ve 1 kız öğrenci misafirhanesi ile 
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
• DEÜ Buca Kız Öğrenci Yurdu, Buca eğitim fakültesi yerleşkesi içerisinde yer 
almakta olup; 202 yatak kapasitesi ile kız öğrencilerimize,
• DEÜ Erkek Öğrenci Yurdu, Buca şirinkapı mahallesi’nde yer almakta olup; 742 
yatak kapasitesi ile erkek öğrencilerimize,
• DEÜ Bergama Öğrenci Yurdu, Bergama meslek yüksekokulu yerleşkesi içerisinde yer 
almakta olup; 102 erkek, 36 kız yatak kapasitesi ile kız ve erkek öğrencilerimize hizmet 
vermektedir.
• Kiraz Kız Öğrenci Misafirhanesi, İzmir valiliği İl milli eğitim müdürlüğü ile yapılan protokol 
çerçevesinde İzmir ilinin Kiraz ilçesinde bulunan Kiraz türk telekom yatılı Bölge ortaokulu’ndaki 
yatakhanenin 40 oda, 80 yatak kapasitesi ile üniversitemiz veteriner fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 
kız öğrencilere hizmet vermek üzere hazırdır. ayrıca; Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme tesisleri, İzmir 
ilinin seferihisar ilçesinde bulunmakta olup; kış aylarında üniversitemiz necat Hepkon spor Bilimleri fakültesi’nde 
öğrenim görmekte olan öğrencilerimize konaklama hizmeti sunmaktadır.
 
Detaylı Bilgi: 0 (232) 440 23 75 - 440 12 44  Faks : 0 (232) 442 50 33
Web: sks.deu.edu.tr E-posta: sks@deu.edu.tr  twitter: sksdeu ınstagram: deu.sks

BARINMA



Tınaztepe Polikliniği - Mediko Sosyal Hizmetler

Dokuz eylül üniversitesi Hastanesine bağlı tınaztepe Polikliniğinde 
sağlık hizmeti vermektedir. ünitemizde uzman ve pratisyen hekim, 

diş hekimi, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, diyetisyen, 
psikolog, biyolog, sağlık ve röntgen teknikerinden oluşan 
bir ekip çalışmaktadır. Hasta haklarına saygılı, nitelikli bir 

hizmet vermek temel ilkelerimizdendir. Güler yüzlü, sıcak, 
güvenli, gizliliğe saygılı, teknik donanımlı, temiz bir ortamda 

hizmet verilmektedir.

Sağlık Hizmeti Sunulan Poliklinikler

ruh sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)
Kulak Burun Boğaz
Göz Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji)                                                                                                                  
Kadın Hastalıkları ve Doğum
İç Hastalıkları (Dahiliye)
ortopedi ve travmatoloji
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
acil sağlık Hizmetleri

Poliklinikler, hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Poliklinikler randevu 
sistemi ile çalışmakta olup; muayene randevuları internet üzerinden www.hastane.deu.edu.tr adresinden 
verilmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeline psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti 
vermektedir.
Bireysel Psikolojik Danışma: Önyargısız ve güvenilir bir ortamda kişinin ihtiyaç duyduğu alanda 
destekleyici ve eğitici gerekli yardım verilmektedir.
Laboratuvar (Kan Alma) Hizmetleri
laboratuvarlarımızda serolojik, hematolojik ve biyokimya tetkikleri yapılmaktadır.

SAĞLIK
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Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri
Polikliniğimizde direkt grafi ve ultrasongrafi hizmeti verilmektedir.
Diyet ve Beslenme Hizmetleri
Polikliniğimizde uzman diyetisyen hizmet sunmaktadır. Poliklinik muayenesi sonucunda ihtiyaç duyulan 
hastalara hizmet verilmektedir.
Check-Up Polikliniği
Hafta içi her gün mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. muayene randevuları internet üzerinden 
hastane.deu.edu.tr adresinden verilmektedir.

 

Detaylı Bilgi:   0 (232) 301 80 98 / 301 80 99
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sağlık sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığı Kültür ve spor şube müdürlüğü ile 
üniversitemiz öğrenci topluluklarının ortaklaşa çalışmaları sonucunda 

düzenlenmektedir.
B u kapsamda öğrencilerimiz tarafından; Üniversitelerarası 

tiyatro Şenliği, uluslararası tırmanış Çalıştayı, Üniver-
sitelerarası Halk oyunları Festivali, Üniversitelerarası 

Dans Festivali, capoeira Festivali, Kafkas Halk Dansları 
Şenliği, Yapı Günleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra; her 

yıl düzenlenen Bahar şenliği’nde profesyonel konserler, öğrenci 
topluluklarımızın performansları, sergiler, fuarlar, sosyal sorumluluk 

projeleri yer almaktadır. Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendirmek adına, 
kültürel sanatsal ve sportif alanlara teşvik etmek için ücretsiz olarak opera-tiyat-

ro-Konser etkinliklerine bilet temin edilmekte ve öğrencilerimizle bu etkinliklere 
katılım sağlanmaktadır. Dokuz eylül üniversitesi sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığı 

ana sayfasından (sks.deu.edu.tr) güncel duyurularımızı takip edebilir etkinliklere katılım 
sağlayabilirsiniz.
ayrıca, spor faaliyetleri kapsamında, her yıl futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve badminton 
branşlarının 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 yerleşkesi 15 temmuz sağlık ve sanat yerleşkesi, tınaztepe ve 
rektörlük spor salonlarımızın yanı sıra tınaztepe sentetik atletizm Pisti futbol sahası, 15 temmuz sağlık 
ve sanat yerleşkesi yüzme Havuzu, tınaztepe yerleşkesi yüzme Havuzu, seferihisar yerleşkesi yüzme 
Havuzu başlıca spor faaliyeti alanlarımızı oluşturmaktadır.
 
Detaylı Bilgi: 0 (232) 412 16 00-01-04-07        
Web: sks.deu.edu.tr     E-posta : sks@deu.edu.tr
twitter: sksdeu             ınstagram: deu.sks

KÜLTÜR SPOR SANAT
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Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi 
 Dokuz eylül üniversitesi Bayrakbilim ve türk Bayrakları müzesi, türkiye’nin ilk milli Bayrak müzesi 
olarak İzmir’in kurtuluş günü 9 eylül 2020 tarihinde açılmıştır. üniversitemiz Dokuzçeşmeler yerleşkesinde 
bulunan müze, 1800’lerin sonlarında inşa edilmiş bir levanten konutu olan ve eylül Köşk adı ile bilinen 
tarihi yapıda hizmet vermektedir. müzede, türk ve dünya medeniyetlerinin bayrakları ve simgelerinden 
oluşan koleksiyoncu sayın Halûk PerK’in koleksiyonundan nadide eserler, dört ayrı salonda farklı 
temalarla sergilenmektedir. ayrıca geçici sergiler için ayrılmış olan özel alanda belirli aralıklarla değişen 
tematik sergiler de düzenlenmektedir. amacı; Bayrak bilinci ve sevgisini aşılamak olan Bayrakbilim ve türk 
Bayrakları müzesi’nde, geçmişin kayıt altına alınması ve korunması adına arşiv bölümü, ihtisas kütüphanesi 
ve çocukların müzede vakit geçirmelerine imkân tanıyan çocuk atölyesi bölümleri bulunmaktadır. müze 
bünyesinde, farklı yaş gruplarına yönelik, çeşitli proje ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Bu çalışma 
gruplarına katılım randevu sistemi ile kabul edilmektedir.

 Detaylı Bilgi İçin :  0 (232) 301 04 12  E-posta: sks@deu.edu.tr
Facebook/twitter/ınstagram: deubayrakmuzesi Web : bayrakmuzesi.deu.edu.tr
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Dokuz Eylül Üniversitesi Bursları
 üniversitemizde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl 

sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığı tarafından yemek 
bursu verilmektedir.

 Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları
 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı, 2547 
sayılı yükseköğretim Kanununun 46.maddesine 

göre, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını 

sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, 
üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı 

ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel 
ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını 

değerlendirmek üzere, çalışma imkânı sağlamaktadır.
 Bu kapsamda; kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin ilgili 

akademik yılın başlamasına müteakip, üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 
çalıştırılmak üzere alınacak kısmi zamanlı öğrencilere ilişkin iş ilanlarını takip ederek 

üniversitemiz resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevrim içi başvuru 
dışında bir başvuru kabul edilmemektedir.
 Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saati 
geçmemek üzere çalıştırılmaktadır.
 
Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
 ·     tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı     
yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
·     Disiplin cezası almamış olmak,
·     yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
·     Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye    
aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
·     Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
·     Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
·     normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
·     Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu    
 belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor   
 olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki   
  şartlar aranmaz.
 Detaylı Bilgi İçin: 0 (232) 412 16 00 - 01 - 04 - 06  Web:   sks.deu.edu.tr

BURSLAR VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI
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 2009 yılında kurulmuş olan engelsiz Dokuz eylül Koordinatörlüğü’nün 
temel amacı, üniversitemizin sunduğu tüm imkânları, özel gereksinimli 
öğrencilerimiz için her anlamda ulaşılabilir ve erişilebilir kılmaktır. 
Koordinatörlük, bu amaca yönelik olarak özel gereksinimli 
öğrencilerimizin eğitim olanaklarına, mekânsal kullanımlara ve 
sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirliklerini arttırmak için, 
“ulaşılabilir Engelsiz bir Üniversite” oluşturma idealini, 
yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’ni almaya hak 
kazanarak somutlaştırmış olan üniversitemize, erişilebilirlik 
yeterliliğini temsil eden engelli dostu bayrakları ve nişanları 
kazandıracak ve bu değerleri sürdürülebilir 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 yararlanabilecekleri 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.
 
 mekânsal erişilebilirliğin kolaylaştırılması amacıyla, tınaztepe yerleşkesinde, erişilebilir özellikli 
otobüs seferlerimiz aracılığıyla özel gereksinimli öğrencilerimize yerleşke içi ulaşım hizmeti sunulmaktadır. 
üniversitemizdeki görme engelli öğrencilerin bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla Prof. Dr. fuat sezgin merkez 
Kütüphanesi ders kaynakları ve eserlerin erişilebilir formatlarda sunulmasına yönelik sahip oldukları donanımsal ve 
yazılımsal teknolojileri aracılığıyla hizmet vermektedir. İşitme engelli öğrencilerin kapalı mekânlarda gerçekleştirilen 
sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla zorlu akustik ortamlarda net ve sağlıklı sesler 
duymayı sağlayan İndüksiyon Döngü sistemi; üniversitemiz sabancı Kültür merkezi, Buca eğitim fakültesi fen 
Bilimleri Binası, Prof. Dr. fuat sezgin merkez Kütüphanesi ve Dokuz eylül uzaktan eğitim uygulama ve araştırma 
merkezi’nde, görme engelli öğrencilerin kapalı mekânlarda erişimlerini kolaylaştırmak için sesli yönlendirme 
sistemi; Buca eğitim fakültesi fen Bilimleri Binası, Prof. Dr. fuat sezgin merkez Kütüphanesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
fakültesi Çok amaçlı aktivite merkezi ve Dokuz eylül uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi’nde yaşama 
geçirilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin 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.

ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL
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 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 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. KPmİ, 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.
 

KARİYER PLANLAMA

Gönüllülük: engelsiz Dokuz eylül Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin özel gereksinimlerini beyan edebilmeleri için 
fırsatlar tanır, ancak birimimize başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.       
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.
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 yaşantısını 
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 destekleyen bir 
ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumludur.

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü
 
Detaylı Bilgi İçin: 0 (232) 301 27 84-87 – 0 (232) 412 16 23 Web: engelsiz.deu.edu.tr Facebook / twitter / 
ınstagram: @engelsizDeu
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Hedef Kitlesi:
·         Deü Öğrencileri ·         Deü mezunları ·         Deü Öğrenci adayları
·         İşverenler ·         Kariyer Gelişimi ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar
 
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
 
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.
 
Hedefleri: 
·  Kariyer danışmanlığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına   
 sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve iş dünyası bağını güçlendirmek,
·  İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar,   
 sivil toplum 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,   
 seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek,
·  Öğrencilik yıllarında kurulan ‘Dokuz eylüllülük Bağı’nı sürdürerek, mezunlarla iletişim ve    
işbirliğini geliştirmek,
·  İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, işbirliği ve mezunlar ile kurulan ilişkiler ile    
üniversitemizin itibarının güçlendirilmesine katkı sağlamak.
  t.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofsi’nin öğrenci ve mezunlarımıza yönelik tüm faaliyetlerinde 
koordinasyondan sorumlu kariyer merkezi olan koordinatörlüğümüz, 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 sistemi (mBs) nin koordinasyonunu da üstlenmektedir. mezun Kart uygulamasının organizasyonunu da 
yürüten KPmİ, mezunlarımızla doğrudan iletişim halindedir.

Detaylı Bilgi İçin: 0 (232) 301 78 91 - 92 - 93 - 94 - 98     Web: kariyer.deu.edu.tr  
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 İzmir içinde ve çevre illerde çok sayıda fakülte ve 
yüksekokuldan oluşan üniversitenin bilgi hizmetleri tınaztepe 

yerleşkesi’nde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez 
Kütüphanesi ve diğer fakültelerdeki kütüphanelerle 

birlikte üniversitemizdeki toplam kütüphane sayısı 
12’dir, bunlar; Buca Eğitim F., Hukuk F., İktisadi 

ve İdari Bilimler F., İlahiyat F., tıp F., torbalı 
MYo, Bergama MYo, Deniz Bil. ve tek. 
Enst., Devlet Konservatuvarı, Efes MYo 
ve veteriner Fakültesi’dir. Bu sayede 

kullanıcıların bilgi ihtiyaçları yüksek hizmet 
kalitesiyle, hızlı ve profesyonel bir ekip önderliğinde 

karşılanabilmektedir. 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 hakkına sahiptir. tınaztepe yerleşkesi’nde yer alan 

merkez Kütüphane akademik takvim dönemi içerisinde, hafta içi 
ve hafta sonu 7/24 hizmet anlayışına göre hizmet vermektedir. 

Kütüphaneler basılı ve elektronik kaynakları ile kaliteli ve zengin bir 
koleksiyona sahiptir. 2022 yılında alınan verilere göre birim kütüphaneleriyle 

birlikte toplam basılı kitap sayısı 383.938’dir; elektronik tam metin kitap sayısı 471.515 
olup; toplam basılı ve e-kitap sayısı 855.453’dür.
 elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için üniversitemizin 66 adet 
elektronik veri tabanına aboneliği mevcuttur. 2022 yılında alınan verilere göre abone olunan bu veri 
tabanlarında bulunan fulltext e-dergi sayısı 67.616’dır. 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 
Kütüphane bünyesinde “Görme Engelliler Birimi” hizmet vermektedir. Görme engelliler Birimimiz, sahip 
olduğu donanımsal ve yazılımsal teknolojileri kullanarak görme engelli kullanıcılarımıza bilgi hizmeti 
sunmaktadır. Görme engelli kullanıcılar için, kitaplar gönüllüler tarafından teknik kuralları sağlanmış 
ortamlarda sesli okunarak kaydedilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından 2020’nin ‘erişilebilirlik yılı’ ilan 
edilmesiyle birlikte bu mevzuda farkındalık ve örnek oluşturacak ‘Kitabımın Sesi ol’ projesini başlatıldı. 
Böylelikle görme engelli öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın günümüz ses teknolojilerinden daha fazla 
yararlanmalarını ve sesli kitap altyapımızı geliştirmeyi hedeflendi. Proje devam etmekte olup, kitap 
seslendirmek isteyen gönüllü okuyucuların sayısı ve sesli kitap koleksiyonumuz giderek artmaktadır. Bu 
hizmet İzmir’deki üniversite kütüphaneleri arasında bir ilktir.
 Prof. Dr. fuat sezgin merkez Kütüphanemiz, 2021 yılında yÖK’ün düzenlemiş olduğu engelsiz üniversite 
Bayrak ödülleri kapsamında “Mekanda Erişilebilirlik Ödülü (turuncu Bayrak)”nü ve 2022 yılında ise; 
aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca detaylı 
denetimleri sonucunda “Erişilebilirlik Belgesi ve Erişilebilirlik logosu” almaya hak kazanmıştır.

 Detaylı Bilgi İçin: 0 (232) 301 80 01 Web: kutuphane.deu.edu.tr 

KÜTÜPHANELER
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

 Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi – DESEM

 Kapsayıcı ve nitelikli yaşam boyu öğrenme 
fırsatlarının toplumun her kesimine ulaşması 

için çalışmakta olan Desem, üniversitenin iç 
ve dış paydaşlar ile üst politika belgelerinin 
öngördüğü amaçlar ve üniversitenin stratejik 

önceliklerini dikkate alarak yön vermektedir.
Desem 1998 yılından beri; farklı eğitim düzeyindeki 

katılımcılara Dokuz eylül üniversitesi’nin eğitim verdiği 
araştırma yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programları dışında sürekli eğitim ve geliştirme programları 
düzenleyerek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermek 

üzere İzmir’in kültür miraslarından biri olarak tescil edilen Dokuz eylül 
üniversitesinin rektörlük binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Günün gelişen 

koşul ve gereksinimlerine bağlı olarak hizmetlerini dijital ortama da taşımış olan Desem çevrim içi ve 
karma programlar ile mekandan bağımsız olarak daha geniş kitlelere ulaşarak güncel ve evrensel bilginin 
yayılması misyonunu başarılı performansı ile sürdürmektedir.
   üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak, eğitim danışmanlığı hizmetleri ile 
kurumsal eğitim çözümleri de üreten Desem, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik 
üniversite-sanayi iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Deneyimli eğitmen kadrosu ile kurumsal ve genel katılıma açık çok yönlü eğitim ve sertifika programlarını 
hedef kitlesi ile buluşturan Desem, mesleki ve kariyer gelişimi programları, kişisel gelişim programları ve 

yabancı dil eğitimleri ile güçlü bir markadır.
Desem’in düzenlediği eğitim ve sertifika programlarından bazıları aşağıdaki 

gibidir;

Mesleki ve Kariyer Gelişimi Programları:
İş yaşamına hazırlananlar ve profesyoneller için kariyer 

gelişimine ve mesleki yetkinliklerin güçlendirilmesine 
yönelik düzenlenen programlardan bazıları;

Diş Hekimleri İçin Klinik Deneyim eğitim Programı, 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp Kupa uygulaması 

sertifika Programı, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
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ozon uygulaması sertifika Programı, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp Proloterapi uygulaması sertifikalı eğitim 
Programı, aB Hibe Programlarına Katılım ve Proje yazma sertifika Programı, Bilimsel araştırma yöntemleri ve 
sPss ile veri analizi sertifika Programı, lisansüstü Öğrenciler İçin Proje yazma eğitim Programı, veri tabanı 
yönetim sistemi – sQl sertifika Programı, yeni nesil soru mu? yeni nesillere soru mu? eğitim Programı, 
lojistik yönetimi eğitim Programı, aile eğitimi ve Danışmanlığı sertifika Programı eğiticilerin eğitimi sertifika 
Programı, Çocuklarla felsefe eğiticinin eğitimi sertifika Programı, aile eğitimi ve Danışmanlığı sertifika 
Programı, Kamu Gözetimi muhasebe ve Denetim standartları Kurumu eğitimleri, Girişimciler İçin e-ticaret 
Web sitesi Kurulumu ve yönetimi, 0-36 aylık Çocuk Bakımı sertifika Programı uzaktan eğitimi, Web 
uygulaması Geliştirme sertifika Programı, Dijital Dönüşüm araçları sertifika Programı, Dijital Dönüşümde 
akıllı sistemler ve yapay Zeka sertifika Programı, sertifikalı fotoğrafçılık atölyesi, eğitici eğitimi, Bilimsel 
araştırma yöntemleri ve sPss İle veri analizi sertifika Programı, elektronik ticaret sertifikasyon Programı, 
Hastane ve sağlık Kurumları yönetimi
Hukuk Alanında;
Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk sertifika Programı, uzlaştırmacı eğitimi sertifika Programı, 
uzlaştırmacı yenileme eğitimi, uzlaştırmacı sınavına Hazırlık eğitimi, Kişisel verilerin Korunmasında Hukuki 
uyum eğitimi
İşletme ve Yönetim Alanında;
Hastane ve sağlık Kurumları yönetimi sertifika Programı, Dış ticaret sertifika Programı, stratejik İnsan 
Kaynakları yönetimi
Kişisel Gelişim Programları
İyi - oluş ve ruh sağlığı Bilimsel veriler ışığında İyi - oluşu Geliştirme eğitimi temel İllüstrasyon eğitimi, 
arkeoloji eğitimi, nümizmatik eğitimi mitoloji eğitimi, Çocuklarla felsefe atölyesi
Yabancı Dil ve Sınavlara Hazırlık Programları:
Her Düzeyde yabancı Dil eğitim Programları (arapça, almanca, fransızca, İngilizce, rusça, yunanca)
yabancı Dil Konuşma Programları (İngilizce)
yabancı Dil muafiyet Programları (İngilizce)
amaçları çerçevesinde, toplumun entelektüel birikimine ve gelişimine katkıda bulunacak bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sosyal faaliyetler düzenleyen Desem, her hafta yayınladığı çevrim içi Desem söyleşileri, aylık 
çevrim içi Desem İle soru-yorum programı ve halka açık etkinliklerle farklı konularda toplumu aydınlatma 
işlevini yerine getirmektedir.
 
sinemaDE:
2001 yılında hizmet vermeye başlayan 374 kişilik sinema salonu (15 temmuz şehitler salonu), İzmir’in 
merkezindeki konumu, dijital ses düzeni, ferah ve geniş salonu ile rahat bir seyir olanağı sunmaktadır. 
sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığı düşüncesi ile sanatsal işlevini de göz önüne alarak uyguladığı 
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programlarla kültür, sanat filmi meraklılarının odağı haline gelmiştir. Desem sinemasıyla sosyal, kültürel ve 
sanatsal yönden topluma karşı duyarlılığını gösterime sunduğu filmler ile göstermektedir. türk ve Dünya 
sinemasından örneklerle, daha önce gösterime girmiş ve klasikleşmiş filmlerin tekrar izleyici ile buluştuğu 
ve festivallere de ev sahipliği yapan bir merkez olmaya devam etmektedir. Kentiyle bütünleşen üniversite 
felsefesi ile gösterimler ilçelerde de yaygınlaştırılmıştır.
Fiziksel Kapasite ve Olanaklar
Desem’in 2.568 m2‘lik alanında 2 salon, 1 salon-stüdyo, 5 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır:
15 temmuz şehitler salonu - sinema salonu (374 kişilik), Bordo salon (228 kişilik), mavi salon - stüdyo, 
Bilgisayar laboratuvarı (45 kişilik), 5 adet Derslik (1’i 27 kişilik, 3’ü 23 kişilik ve 1’i 15 kişilik) tüm salonlarda; 
klima, bilgisayar, barkovizyon ve ses düzeni bulunmaktadır.
mavi salon – stüdyo, modern teknik ekipmanları ve kurgu odası ile çevrim içi etkinlik, sempozyum vb. 
faaliyetlerin dijital ortamda yayınlanmasına uygun yapıdadır.
tüm dersliklerde; klima, bilgisayar, kolçaklı sandalye, barkovizyon, ses düzeni ve yazı tahtası bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: 0(232) 412 10 85 - 412 10 89
Web: desem.deu.edu.tr
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 Üniversitemize bağlı sosyal tesislerimizden tüm öğrencilerimiz 
yararlanabilmektedir.
• Eylül Restoran  (tınaztepe Yerleşkesi)

• Lokal Çatı Restoran (Rektörlük         
Yerleşkesi)

• Eylül Kafe (Rektörlük Yerleşkesi)

• 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)

• Tınaztepe Yerleşkesi Yüzme Havuzu

• 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Yüzme Havuzu

• Seferihisar Yerleşkesi Yüzme Havuzu

• KİTVAK Otel (15 temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi)

Detaylı Bilgi İçin: 0 (232) 0 (232) 412 16 00-01-04-07   Web: sks.deu.edu.tr 
E-posta : sks@deu.edu.tr       Twitter: sksdeu           Instagram: deu.sks

ÖĞRENCİYE YÖNELİK SOSYAL TESİSLER
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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.

 2022 yılı itibari ile Dokuz eylül üniversitesi’nin 31 farklı ülke ile 387 
adet kurumlar arası anlaşması bulunmaktadır. 2003-2004 akademik yılından 

bu yana toplam 3.358 öğrencimiz yurtdışında eğitime gitmiş, 1.241 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 2 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.
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.
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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,
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. yÖK tarafından küresel 
covid-19 pandemisi nedeniyle alınan karar doğrultusunda mevlana Değişim Programı askıya alınmıştır.
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.
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 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 76 üniversite ile tüm bölümleri kapsayan değişim protokolleri 
imzalanmıştır. 

yÖK tarafından küresel covid-19 pandemisi nedeniyle alınan karar doğrultusunda farabi Değişim Programı 
askıya alınmıştır.

Detaylı Bilgi İçin:
Erasmus+:  0 (232) 412 16 39     Mevlana  : 0 (232) 412 16 53    Farabi : 0 (232) 412 16 57
Web: international.deu.edu.tr   
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı - DEPARK AŞ

 İzmir bölgesi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştirme 
bölgelerinden biri olan Dokuz eylül üniversitesi teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (DeParK); Dokuz eylül üniversitesi 
bünyesindeki iki farklı yerleşkede yer almaktadır. DeParK 

15 temmuz sağlık ve sanat yerleşkesinde bulunan DeParK 
Zeytin Binası ve nar Kompleksi ile tınaztepe yerleşkesi’nde bulunan 

alfa ve Beta binalarından oluşmaktadır. 15 temmuz sağlık ve sanat 
yerleşkesindeki sağlık teknoparkı türkiye’nin ilk İlk sağlık İhtisas teknoparkı, 

sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon vizyonu üzerine 
kurulmuş bir teknoparktır. 2022 yılı itibari ile 120’nın üzerinde ar-Ge firmasına ve 

1200’un üzerinde ar-Ge personeline ev sahipliği yapmaktadır.

  ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin 
gelişimine katkı sunan DeParK farklı sektörlerden şirketlere ait ar-Ge projelerini, girişimci ve girişimci 
adaylarının ön kuluçka ve kuluçka süreçlerini, 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 (Google Hash Code) katılabilirler 
ve projelerine finansman desteği sağlayabilirler.
  DeParK, öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak görmekte ve onlara ihtiyaç duydukları girişimcilik 
etkinlikleri (eğitim, mentorluk, danışmanlık, vb.) ile katkıda bulunmaktadır.
  
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO
Dokuz eylül üniversitesi’nin sanayiye teknoloji transferi sağlayarak ekonomik değer yaratması amacıyla 
faaliyete geçen Detto, tüBİtaK - 1513 Programı’ndan 2014 yılından itibaren finansal destek almaya hak 
kazanmıştır. Detto, “fikirden pazara” kadar olan süreç boyunca araştırmacılara, öğrencilere ve sanayiye 
hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Detto, başta İzmir olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte üniversite-sanayi ar-Ge işbirliğini 

DEPARK AŞ / DETTO / BAMBU
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geliştirmek suretiyle katma değerli ürünler ortaya konmasını, yenilikçiliği ve rekabetçiliği desteklemektedir. 
Detto, bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete 
dönüştürülmesine, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına, ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme alanlarında Dokuz eylül üniversitesi’ne kaynak ve 
altyapı desteği sağlamaktadır. Detto; Proje Destek Programlarına, üniversite-sanayi İşbirliğine, fikri ve sınai 
Hakların yönetimine, şirketleşme ve Girişimciliğe yönelik birçok katkı sunmaktadır.
 
 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
prototiplerini oluşturma olanağı sağlanması.

Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi
 Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka merkezi DeParK bünyesinde 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Bambu 
Programı; girişimcilere fikirlerini ve projelerini geliştirebilmeleri için iş modeli oluşturma ve geliştirme, hibe 
programlarından yararlanabilme, fikri mülkiyet hakları ve şirketleşme gibi konularda eğitim, danışmanlık ve 
mentorluk hizmetleri sunan bir programdır.
  Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka merkezi, Detto’nun misyonu doğrultusunda hızlandırma programları 
düzenleyerek iş fikirlerinin şirketleşmesine destek olmaktadır. Dokuz eylül üniversitesi tınaztepe yerleşkesi, 
DeParK alfa Binasında faaliyet gösteren Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka merkezi nano teknoloji, nesnelerin 
interneti, ileri malzeme teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, akıllı şehirler, sağlık ve iyi yaşam teknolojileri,  bilişim 
yazılım teknolojileri, dijital oyun ve animasyon teknolojileri gibi farklı alanlardaki girişimleri desteklemektedir.
BAMBU’nun Sağladığı İmkanlar
 Prototipleme atölyesi, Paylaşımlı ofis ortamı, toplantı salonları, İnternet erişimi. DeParK ve Detto, 
“tüBİtaK 1601 yenilik ve Girişimcilik alanlarında Kapasite artırılmasına yönelik Destek Programı” kapsamında 
2020 yılında açılan “1512 teknogirişim sermayesi Desteği Programı (BiGG)”nda iki yıl boyunca uygulayıcı ve 
yürütücü kuruluş olmaya hak kazanmıştır ve BİGGsİnerJİ (başvuru için: wwbiggsinerji.com ) adıyla söz konusu 
programı teknopark İzmir ve İzmir ekonomi üniversitesi ile işbirliği halinde sürdürmektedir. BİGGsİnerJİ 
Programı ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikirlerini yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri 
konusunda iş fikrinden pazara kadar olan tüm aşamalardaki faaliyetleri desteklenmektedir. Böylece, uluslararası 
rekabet gücü olan, yenilikçi ve teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının kurulmasına katkı sunulmaktadır.
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 Dokuz eylül üniversitesi’nde akademik birimlerde sınıf 
geçme veya ders geçme sistemleri ile eğitim - öğretim yapılır;

Sınıf Geçme 
Herhangi bir sınıfa ait eğitim-öğretim programında 
belirlenen sayıdaki dersten başarısız olan bir öğrenci, 

bir sonraki öğretim yılında, bir üst sınıfın eğitim-öğretim 
programından hiçbir ders alamaz.

Ders Geçme
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 
uygulanmaktadır. Öğrencilerin geçme durumu akademik birimlere göre farklılıklar 

gösterebilmektedir.
Bağıl değerlendirme

 Öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyılların sonu itibari 
ile 4 üzerinden en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir.
Mutlak değerlendirme 
Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından birimlerin 
uygulama esaslarında belirtilen asgari geçme notunu almış olması gerekir.

Detaylı Bilgi İçin: ogrenci.deu.edu.tr

SİSTEMLER VE NOT DEĞERLENDİRME 

Dokuz eylül üniversitesi, DeParK ve Detto girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve güçlenmesi için hızlandırıcı 
bir rol üstlenmiştir.
Detaylı Bilgi İçin: Depark-Detto 0 (232) 412 80 00   Bambu 0 (232) 453 03 93 
Web: depark.com – dokuzeylultto.com – bambu.depark.com 
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 türkiye’de bir ilk olarak aralık 2008 tarihinde kurulan “İzmir 
üniversiteleri Platformu”; İzmir üniversitelerinin akademik, 

sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak 
ve İzmir’i bir “üniversite Kenti” olarak konumlandırmak 

için projeler üretmek amacıyla yola çıkmıştır.
 

İzmir üniversiteleri Platformu; kurulduğu günden bu yana, 
üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar 

yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişim programları uygulanması, kaynakların etkin kullanımı ve 

özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel 
yönetimler, merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve 

diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İzmir’e katkı sağlanması gibi birçok 
konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Platform; İzmir üniversitelerini; ege üniversitesi, Dokuz eylül üniversitesi, İzmir yüksek teknoloji enstitüsü, 
İzmir Katip Çelebi üniversitesi, İzmir Demokrasi üniversitesi, Bakırçay üniversitesi, İzmir ekonomi 
üniversitesi, yaşar üniversitesi, tınaztepe üniversitesi ve İzmir Kavram meslek yüksek okulu’nu 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 yılında “temiz enerji” 
temasıyla yaşar üniversitesi, 2021 yılında “akıllı üniversite” temasıyla İzmir Bakırçay üniversitesi’nin 
başkanlığında çalıştı, 2022 yılında da İzmir ekonomi üniversitesi başkanlığında “sürdürülebilirlik ve yeşil 
mutabakat” temasıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
 
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 İzmir üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğünün eşgüdümünde 
yürütülmektedir.
Yürütme Kurulu
 İzmir üniversiteleri Platformu’nun en üst kurulu olup, platformu meydana getiren üniversitelerin 
rektörlerinden oluşmaktadır. yürütme Kurulu, rutin olarak ayda bir toplanmakla birlikte gereksinim 
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.

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU
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Koordinatörlük
 İzmir üniversiteleri Platformu Koordinatörlüğü, yürütme Kurulu ve operasyon Grupları toplantılarını 
organize eder. Bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alışverişini sağlar. İzmir 
üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini ve tanımlanmış projelerini yürütür. 2019 
yılında Dokuz eylül üniversitesi üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen bu görev, 
2020 yılında yaşar üniversitesi Genel sekreter yardımcılığı (Kurumsal İletişim), 2021 yılında İzmir Bakırçay 
üniversitesi üniversitelerarası İletişim Koordinatörlüğü, 2022 yılında ise İzmir ekonomi üniversitesi 
tarafından yürütülmektedir. 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, 
açık ve uzaktan eğitim, akıllı üniversite, 
sürdürülebilirlik ve Bilim Diplomasisi 
operasyon Grupları çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı Bilgi İçin:
izmiruniversiteleri.com
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DEÜ YERLEŞKELERİ VE YERLEŞİM NOKTALARI

AlSANcAK
1) Rektörlük / Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)

2) Dil Eğitimi uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) 
     
3) BucA EğİtİM FAKÜltESİ YERlEŞKESİ
• Buca Eğitim Fakültesi 
• Buca Kız Öğrenci Yurdu 
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• İzmir Meslek Yüksekokulu

4) BucA DEÜ ÖğRENcİ YuRDu 

5) DoKuzÇEŞMElER YERlEŞKESİ
• Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
   (DeuZem)

6) tıNAztEPE YERlEŞKESİ 
• Adalet Meslek Yüksekokulu 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
• Denizcilik Fakültesi 
• Devlet Konservatuvarı 
• Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) TGB-1
• Edebiyat Fakültesi 
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Fen Fakültesi
• Güzel Sanatlar Enstitüsü 
• Güzel Sanatlar Fakültesi  
• Hukuk Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Turizm Fakültesi
• Uygulamalı Bilimler Enstitüsü
• Yabancı Diller Yüksekokulu
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7) İlAHİYAt YERlEŞKESİ
• Din Bilimleri Enstitüsü İlahiyat Fakültesi 

8) 15 tEMMuz SAğlıK vE SANAt YERlEŞKESİ  
• Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Diş Hekimliği Fakültesi 
• Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) TGB-2
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 
• Hemşirelik Fakültesi
• İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü 
• Onkoloji Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                                                                     
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)
• Tıp Fakültesi 

9) İNcİRAltı YERlEŞKESİ
• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

10) KoNAK
• Sabancı Kültür Sarayı

11) uRlA
• Deniz Eğitim Merkezi

12) toRBAlı YERlEŞKESİ
• Torbalı Meslek Yüksekokulu

SEFERİHİSAR
13) necat Hepkon spor Bilimleri fakültesi
14) fevziye Hepkon spor Bilimleri ve sporcu sağlığı uygulama ve araştırma merkezi
15) Öğrenci eğitim ve Dinlenme tesisleri

16) BERGAMA YERlEŞKESİ
• Bergama Meslek Yüksekokulu

17) SElÇuK YERlEŞKESİ
• Efes Meslek Yüksekokulu

18) KİRAz YERlEŞKESİ
veteriner fakültesi
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NotlAR:
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NotlAR:
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NotlAR:



www.deu.edu.tr
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