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Sevgili Öğrenciler,

 Öğrenim hayatınızın bir dönemini daha 
başarıyla tamamlayarak, ‘Üniversite’de okumaya 
hak kazandığınız için öncelikle Sizleri kutluyor, 
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih etmenizden 
duyduğum mutlulukla, “Ailemize Hoşgeldiniz” 
diyorum. Ülkemiz koşullarında zorlu bir sınav 
maratonu halinde geçen ilk ve orta öğrenimin 
sonunda Üniversite yaşamınız, Sizleri bir yandan meslek yaşamına hazırlarken, bir yandan 
da sosyal, kültürel kazanımlarla kişilik gelişiminizi tamamlamanızı sağlayacaktır. 
 
 Değerli Gençler, Sizlerin geleceği, Türkiye’nin yarınlarıdır… İşte bu bilinç, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’ne rehber olmuş, eğitim planlamamıza, fiziki yapılanmamıza ve sosyo-kültürel 
altyapı kurma çabalarımıza yön vermiştir. Öğretim üyesi kalitesi, fiziki koşullarındaki hızlı 
gelişim ve eğitim-öğretim donanımlarının zenginliği ile 60 bine ulaşan öğrencisine 
Türkiye’nin en nitelikli eğitim olanaklarını sunma iddiasındaki Üniversitemiz, Sizlerin 
katılımı ile daha büyük güç kazanmıştır. Üniversitemizi tercih eden öğrenci kalitesindeki 
yükseliş, özgüvenimizi pekiştirirken, sorumluğumuzu arttırmaktadır. Biz bu sorumluluğu 
hakkıyla yerine getirmeye çalışırken Sizler; Türkiye’nin en gelişmiş ve modern kentlerinden 
İzmir’in, dört bir yanına dağılan eğitim birimlerinde kentin dinamizmini yaşayacak, ‘Dokuz 
Eylüllü’ ve ‘İzmirli’ olmanın ayrıcalıklarına ve özgün kimliğine sahip olacaksınız.
 
 Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal sizindir. 
Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözlerinde 
anlam bulduğu gibi, hep birlikte el ele Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımız 
inancıyla Sizleri bir kez daha kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum.
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  “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla, insanlığın ekonomik, 
kültürel ve sosyal zenginliğini arttırmak” misyonunu üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, 
vizyonunu oluşturan “Dünyanın en iyi eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmak” 
hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Böylesi büyük iddiayla eğitim–öğretim faaliyetlerini sürdüren 
Dokuz Eylül Üniversitesi, şimdiden Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasındadır. 
 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna 
dair inançla, Atatürk İlke ve İnkilaplarının rehberliğinde, aydınlık bir gelecek hedefleyen Dokuz 
Eylül Üniversitesi, kaliteli ve çağdaş eğitimin yanı sıra insani ve toplumsal değerleri gelişmiş 
kuşaklar yetiştirme başarısı ile tüm üniversiteler arasında ayrıcalıklı bir konuma ulaşmıştır. 
 Türkiye’nin batıya açılan penceresi ve üçüncü büyük kenti olan İzmir’de 20 Temmuz 1982 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 41 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’ kapsamında kurulan Üniversitemiz; Milli Eğitim Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi’nden devralınan ve 
yeni kurulanlarla birlikte toplam 24 birimle eğitime başlamıştır. Ege Üniversitesi’nden sonra 
İzmir’deki ikinci devlet üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşundan itibaren hızla 
büyüme sürecine girmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM



7

 2012–2013 eğitim-öğretim yılında 58 bin 342 öğrencinin eğitim gördüğü Dokuz 
Eylül Üniversitesi; Buca Eğitim, Denizcilik, Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, 
İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden 
oluşan 13 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 49 
araştırma ve uygulama merkezinden oluşan toplam 83 birimiyle dev bir eğitim kurumudur. 
Üniversitemizde; 3151 akademik ve 3328 idari personel görev yapmaktadır.  

 Buca (Tınaztepe, Merkez ve Dokuzçeşmeler), Balçova, İnciraltı, Alsancak, Narlıdere, Hatay, 
Urla, Seferihisar, Ürkmez, Bornova, Karşıyaka, Foça ,Torbalı ve Bergama gibi farklı yerleşim 
bölgelerinde 802 bin 201 metrekaresi kapalı, 5 milyon 731 bin 800 metrekare toplam alanda 
eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, özgün bir kimliğe sahip 
olan İzmir kentinin dinamik dokusunu yaşayan bir ‘Kent Üniversitesi’dir.  Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen öğrencinin eğitim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012–2013 eğitim - 
öğretim yılı itibarıyla 87 ülkeden 953 yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim gördüğü renkli 
bir yapıya sahiptir.
 Eğitimdeki başarısı ve ayrıcalıklarının yanı sıra Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi 
hastanelerinden birine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi; öğretim üyelerinin niteliği, 
bina ve teknik donanımı ile bu alandaki üstünlüğünü, tıp eğitimindeki başarısı ile de 
pekiştirmiştir. Böylesi iddialı bir altyapı ile Üniversitemiz, stratejik planında ilk sıralarda yer 
alan ‘bilimsel araştırma’ hedefi doğrultusunda, dünyanın en gelişmiş AR-GE Merkezlerinden 
birini bünyesine katmak için kolları sıvamıştır. Tıp Fakültesi’nin yakın işbirliği ile ‘katma değeri 
yüksek, patentlenebilir, sağlık alanında uygulanabilir çıktıların hedeflendiği, uluslararası 
düzeyde tanınan, akredite İleri Biyomedikal Araştırmalar Merkezimizin inşaatı büyük 
ölçüde tamamlanmış, bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya başlamıştır.  “Hücresel 
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Tedaviler”, “Kanser Biyolojisi”, “Genetik Hastalıkların Moleküler Biyolojisi”, “DNA Biyobankası” 
gibi faaliyetlerin sürdürüleceği AR-GE Merkezi’nin, idari binası  tamamlanmış, araştırma 
bölümlerinin de 2013’te tamamlanması hedeflenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
faaliyete geçecek AR-GE Merkezimiz, Türk bilim dünyasına dinamizm kazandıracaktır.  

Çift Anadal ve Yandal Program Olanakları
 Dokuz Eylül Üniversitesi'nde; Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yandal Programı 
Yönergesi doğrultusunda şimdiye dek Üniversitemizin Denizcilik ve Fen Fakültelerinde 
yandal programı;  Edebiyat, Mühendislik ile İşletme Fakültelerin bazı bölümlerinde hem 
yandal hem de çift anadal programı uygulanmaktadır.

Öğrenci Değişimi
 2013  yılı itibarıyla  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin,   Eramus Değişim Programı kapsamında 
24 farklı ülke ile 336 adet  ikili anlaşması bulunmaktadır. 
 2003-2004 akademik  yılı itibarıyla bugüne dek toplam  1211 öğrenci yurtdışına eğitime 
gönderilmiş,  519 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize gelmiştir. 
 YÖK tarafından Farabi Değişim Programı’nın uygulanmaya başlandığı 2009-2010 
eğitim-öğretim yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’ ne toplam 589 öğrenci bu program 
ile gelirken, 83 öğrenci ise Dokuz Eylül Üniversitesinden farklı üniversitelere öğrenim görmek 
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amacıyla gitmiştir. Türkiye’nin her yerinden öğrenci alarak ve öğrenci kabul sayısını her yıl 
katlayarak, İzmir’de programın yürütücüsü ana üniversite rolünü üstlenmiştir. 
 Farabi Değişim Programı kapsamında 75 üniversite ile tüm bölümleri kapsayan değişim 
protokolleri imzalanmıştır.  
 Üniversitemiz ayrıca, Kasım 2013’te 7. Ulusal Farabi Kongresi’ne ev sahipliği 
yapacaktır. 
 Ayrıca, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim 
veren yükseköğretim kurumlarının birbirleri arasında öğrenci ve öğretim elemanlarının 
uluslararası değişimine imkan tanıyan Mevlana Değişim Programı'ndan da öğrencilerimiz 
yararlanabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM)
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) 
zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğrenim avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenciler 
için internet üzerinden (deuzem.deu.edu.tr) bir çok eğitim programını yürütmektedir.
 2011 yılından itibaren uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmeye başlayan Merkezimiz 
2012 - 2013 eğitim - öğretim yılından itibaren Dokuzçeşmeler Yerleşkesi içinde yer alan yeni 
binasında hizmet vermektedir. Uzaktan eğitim sistemi için kullanılan gerek öğrenim yönetim 
sistemi gerekse sanal sınıf uygulaması merkez bünyesinde çalışan uzman personel tarafından 
hiçbir ticari yazılım kullanılmaksızın yönetilmekte ve geliştirilmektedir. 2012-2013 eğitim 
- öğretim yılından itibaren İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) uzaktan eğitim programı 
dahilinde Türkiye'nin değişik birçok noktasındaki yaklaşık 800 kişilik öğrenciye mekan ve zaman 
kısıtlarına ortadan kaldırarak eğitim almasına olanak sağlanmıştır. YÖK tarafından 2012 yılında 
kabul edilen Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile beraber yürütülen İş Sağlığı 
Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile 2013 yılında kabul edilen İzmir 
Meslek Yüksekokulu ile beraber yürütülen Bilgisayar Programlama Uzaktan Eğitim Önlisans 
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programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanacaktır. Bu 
programların dışında üniversitemizin mevcut örgün ve ikinci öğretim programları kapsamındaki 
birçok derse de öğrenim yönetim sistemi desteği verilmektedir. Merkezimiz, internet tabanlı 
farklı konularda birçok eğitim faaliyetini (kurslar, sertifika programları vs.) planlamakta ve bahsi 
geçen konularda içerik hazırlamaktadır. Merkezimiz her geçen yıl uzaktan eğitim program 
sayısını ve öğrenim yönetim sistemini kullanan bölüm ve kullanıcı sayısını arttırmaktadır. 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP); Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 
koordinasyonunda, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, 
öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü 
eğitim yaptırılması suretiyle, öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlayan bir programdır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim 
veren seçkin bir ÖYP Üniversitesidir. 2010 yılından itibaren ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim 
vermeye başlamıştır.  (oyp.deu.edu.tr) Üniversitemiz enstitülerinin lisansüstü programlarına  
hali hazırda 190 ÖYP Araştırma Görevlisi yerleştirilmiş ve araştırma görevlisi olarak görevlerine 
başlamıştır. 190 ÖYP Araştırma Görevlisinden 140’ı diğer üniversitelerden 2547 Sayılı Kanun’un 
35. Maddesi kapsamında 50’si de üniversitemiz kadrolarına yine 2547 Sayılı Kanun’un 33. 
maddesi kapsamında atanmıştır. 
 Üniversitelerin araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim-
teknoloji ve AR-GE çalışmaları geliştirdikleri bir teknoparka sahip olmak için yola çıkan Dokuz 
Eylül Üniversitesi; 3 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2012 / 4085 No’lu teknopark 
kurulması yönündeki kararla  DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi)’nin 
kuruluşunu resmileştirmiştir. Böylece DEPARK kapsamında; Tınaztepe Yerleşkesi'nde 17 bin 400 
metrekare alanda çok amaçlı teknopark ve İnciraltı-Sağlık Yerleşkesi’nde 4 bin 300 metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 10 bin 487 metrekarelik alanda biyomedikal teknopark oluşturulması 
planlandı. Türkiye’nin ilk biyomedikal temalı teknoparkı “Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi,  14 hissedarın imzasıyla 1 Nisan 2013’te imzalanarak, 
teknoparkın aktivite kazanması için çalışmalara hız verildi.
 Türkiye genelinde gerek bilimsel, gerekse sosyo-kültürel açıdan en yüksek gelişim ivmesine 
sahip yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mezunu olmak 
referans, öğrencisi olmak ayrıcalıktır.
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D O K U Z  E Y LÜ L’ D E
E Ğ İ T İ M - Ö Ğ R E T İ M
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14

1.1. AKADEMİK BİRİMLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
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1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

İlk Kayıt Bilgisi
 Kayıtların nasıl yapılacağına dair açıklamalar her aday öğrencinin ÖSYM Başkanlığına 
verdiği adrese gönderilecektir. 
 Kayıt işlemleri web sitemizin (www.deu.edu.tr) DEBİS adımından bilgi girişleri 
yapıldıktan sonra, belirtilen tarihlerde ve yerlerde Fakülte/Yüksekokulumuza kayıt için 
gerekli belgeleri teslim edilerek tamamlanır. 
 Üniversitemizde eğitim-öğretim 2013-2014 öğretim yılı akademik takviminde 
belirtilen tarihte başlar. 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 1- Ortaöğretim kurumundan aldığı Diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet 
belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.) 
 2- ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, 
kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili 
sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
 3- Yeni çekilmiş 4.5x6cm. boyutunda 12 (oniki) adet fotoğraf.
 4- Sağlık raporu alması gereken bölüm/programlar;
    a)Torbalı Meslek Y.O. Sondaj Teknolojisi Programı, Sağlık Hiz.M.Y.O.İlk ve Acil Yardım ve 
Odyometri Programları ile Fizik Tedavi ve Reh.Y.O.’nu kazanan adaylar, 2013 Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki  koşulları sağlamak şartıyla tam teşekküllü 
resmi bir hastaneden  veya  Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden 
alabileceklerdir.
 b)Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği  Bölümlerini kazanan adayların normal sağlık raporu yerine Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden GEMİADAMI SAĞLIK YOKLAMA BELGESİ almış 
olmak.Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak 
olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonuna sunulmak üzere ön 
kayıtta ibraz etmesi gerekir. 
 5- Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
      (İkinci Öğretim Öğrencileri için)
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 Kayıt için bizzat adayların başvurması gerekmektedir. Posta veya eksik belge ile kayıt 
yapılamamaktadır. 
 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

Hazırlık Sınıfı Bilgisi 
 Üniversitemizin hazırlık sınıfı bulunan kurumlarını kazanan öğrencilerin Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan “Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı” 
na katılmaları zorunludur. Kesin kayıtlarını yaptıran öğrenciler Hazırlık Sınıfı Muafiyet 
Sınavından en az 70 puan almaları veya Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları’nda 
yer alan yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet koşullarını sağlamaları halinde hazırlık 
sınıfından muaf tutularak öğrenimlerine başlarlar. 

Akademik Takvim ve Öğretim Yılı
 Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri üzerine Senato tarafından 
belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar 
ve resmi tatil günleri hariç  yetmiş eğitim - öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı 
ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu / yılsonu ve  bütünleme 
sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlerin Yönetim Kurulu 
Kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar cumartesi günleri 
de yapılabilir.

Kayıt Yenileme
 Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek 
için 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 
mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite 
tarafından belirlenen esaslar çerçevesi içinde, yerine getirmek sureti ile kayıtlarını 
yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, 
her öğretim yılının akademik takviminde belirtilir. 
 Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir 
mazereti olmaksızın, kaydını yenilemeyen bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine 
devam edemez. 
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Öğrenim Süresi  
 Üniversitenin ilgili birimlerinde öğrenim süresi (hazırlık sınıfı hariç); ön lisans 
programlarında azami dört yıl , dört yıllık lisans programlarında azami yedi  yıl, beş yıllık 
lisans programlarında azami sekiz yıl, altı yıllık lisans programlarında azami dokuz  yıllıktır.

Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi
 Öğrencilerin teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta 
yapılan uygulamaların en az %70’ine, laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan 
uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması 
zorunludur. 
 Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre 
içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış 
olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret 
sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara 
girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi 
gerekir.

Not Sistemi 
 Üniversitemizde Bağıl Değerlendirme sistemini ile Mutlak Değerlendirme sistemi 
uygulanmaktadır. 
 Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve 
katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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 Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sınavlar 
 Üniversitemizde eğitim gören öğrenciler, bağlı oldukları ilgi birimin öğretim ve sınav 
uygulama esaslarına tabidirler

Sınav Sonucuna İtiraz
 Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren  7 (yedi) 
gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili fakülte dekanlığına 
veya yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık veya yüksekokul 
müdürlüğü tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında 
bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili elemanın da görüşü alındıktan sonra, ilgili 
birimin yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
 Öğrenciler, öğretim elemanın not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Öğrenime Ara Verme İzni
 İlgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen, haklı ve geçerli bir mazeret 
nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine 
dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydıy ile ilgili birim yönetim 
kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni 
verilebilir. 
 Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik 
hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyıl başlangıcından, 
takip eden yarıyılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.   
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Çift Anadal Lisans ve Yandal Programları
 Çift Anadal Lisans Programı uygulaması ile anadal lisans programlarını üstün başarı 
ile yürüten öğrenciler aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilirler. Çift 
Anadal Lisans Programına en erken 3, en geç 5. dönemin başında müracaat edilir ve 
başvuru sırasında genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 (BB), 100 üzerinden 80 olması 
gerekmektedir. Bu program en az 36 krediden oluşur. Üniversitemizin Mühendislik 
Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi’nin bazı bölümlerinde Çift Anadal 
Programı uygulanmaktadır.
 Yandal programı uygulaması, anadal lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin 
ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Yandal programına 
anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılının başında başvurulabilir. Başvuru 
sırasında genel not ortalaması 4 üzerinden 2.50 (CB) veya 100 üzerinden 75 olması 
gerekmektedir. Bu program en az 18 krediden oluşur. Üniversitemizin Denizcilik Fakültesi, 
Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin bazı 
bölümlerinde yandal programı uygulanmaktadır. Yandal programı, ayrı bir lisans programı 
anlamını taşımaz. 
 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciliğiniz boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm 
yönetmelik ve yönergelere üniversitemiz web sitesi ana sayfasında bulunan İdari 
Birimler bölümündeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı linkinden ulaşabilirsiniz.
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1.3. BOLOGNA  SÜRECİ 

 Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen 
bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke (Karadağ'ın 
bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya, son olarak Kazakistan'ın da sürece 
dahil olmasıyla 47'ye yükselmiştir) tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir 
süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. 
Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 
Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna 
Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.
 Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer 
alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca 
dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın 
diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir.
 Üniversitemizde Avrupa Yükseköğretim Alanı’na uyum süreci (Bologna süreci) çalışmaları 
2012 yılında da devam etmiştir. 5 pilot birim (Tıp Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü), pilot olmayan 
birimlere uyum sürecinin gereklerine uygun olarak paydaş analizlerinin yapılması, öğretim 
planlarının gözden geçirilmesi ve yapılandırılması; derslerin AKTS kredilerinin hesaplanması 
aşamalarında rehberlik etmiştir. Üniversite bünyesindeki tüm derece programları (ön 
lisans, lisans ve lisansüstü) uyum çalışmalarını tamamlamış ve Bologna Sürecinin gerekleri 
çerçevesinde yenilenen öğretim planlarını (derslerin AKTS kredisi ile birlikte) Üniversite 
Senatosunun görüşüne sunulmuştur. Eylül 2012 itibariyle, tüm derece programları Senato’nun 
değerlendirmesinden ve onayından geçmiş bulunmaktadır. 
 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), 2012 yılında stratejik hedef olarak Avrupa 
Yükseköğretim Alanı’nın temel faaliyet alanlarından biri olan “uluslararası tanınırlığın 
arttırılması"na yönelmiş bu doğrultuda çalışmalarını diploma ve öğrenim sürelerinin 
tanınmasına yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda öncelik, Diploma Eki Etiketi’nin (Diploma 
Supplement Label) alınmasına verilmiştir. Üniversitemizin Haziran 2012'de yapmış olduğu 
Diploma Eki Etiketi başvurusu, ulusal Bologna uzmanları takımı ve Avrupa düzeyindeki Bologna 
uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından 
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başarılı bulunmuştur. Üniversitemiz, uluslararası tanınırlığın önemli basamaklarından birisi 
olan Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) almaya hak kazanmıştır. BEK yeni 
stratejik hedef olarak AKTS Etiketinin alınmasını belirlemiştir.
 Avrupa Yükseköğretim Alanı’na uyum çalışmaları hakkında farkındalık yaratma, 
bilgilendirme ve sürecin uygulanmasının yaygınlık kazanması amacıyla hazırlanan Bologna 
erişim sayfasına ek olarak Diploma Eki erişim sayfası da yapılan güncellemelerle hizmet 
vermeye devam etmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres : Cumhuriyet Bulvarı:144 Alsancak/İzmir
Telefon : 0 (232) 412 10 28  -  29
E-posta : bologna@deu.edu.tr 
Web : web.deu.edu.tr/bologna

1.4 AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)
 Bir eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrencilerin başarması gereken iş 
yüküne göre tanımlanan öğrenci merkezli bir sistemdir.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi, bir kredi biriktirme, kredi aktarım ve akademik denklik sistemidir 
ve yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin amacı,
 1- Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak,
 2- Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını 
garanti altına almak,
 3- Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve 
öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlamak, 
 4- Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin 
aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak 
tanınmasını sağlamak,
 5- Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, 
böylelikle  Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.
 Üniversitemiz AKTS Etiketi alabilmek amacıyla, 31 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na başvurmuş olup, süreç takip edilmektedir.
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1.5. DİPLOMA EKİ ETİKETİ

 Dokuz Eylül Üniversitesi' nin, Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğu Diploma Eki 
Etiketi başvurusu, ulusal Bologna uzmanları takımı ve Avrupa düzeyindeki Bologna 
uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından 
başarılı bulunmuştur. Üniversitemiz Bologna sürecinin önemli basamaklarından birisi olan, 
Uluslararası Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) Aralık 2012’ de almaya hak 
kazanmıştır.
 Diploma Eki belgesi, Avrupa'da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak 
ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form olup, uluslararası 
şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı 
bir belge niteliğindedir. Diploma Eki, kurum ve kuruluşlar açısından diploma derecelerinin 
uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmaktadır.
 Üniversitemiz, 2005 - 2006 öğretim yılı ve sonrasında öğrenimine başlayan öğrencilerimizi 
kapsamak üzere tüm mezunlarımıza, Diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki 
vermektedir. 
Diploma Eki Nedir? 
 Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, 
düzeyini, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan bir belgedir. 
Diploma Eki Hangi Bilgileri İçerir?  
 1- Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler. 
 2- Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler. 
 3- Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler. 
 4- Programın içeriği ve sonuçları ilgili bilgiler. 
 5- Elde edilen derecenin kullanım alanları. 
 6- Ek bilgiler. 
 7- Diploma Ekinin onaylanması. 
 8- Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi. 
Diploma Eki Öğrencilere Hangi Faydaları Sağlar? 
 1- Yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diploma. 
 2- Akademik kariyer ve eğitimleri süresince kazanmış oldukları yetkinliklerin eksiksiz 
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tanımlanması.
 3- Başarılarının ve yetkinliklerinin nesnel bir biçimde tanımlanması. 
 4- Yurt dışında iş veya ileri seviyede eğitim olanaklarına daha kolay erişim. 
 5- Öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi. 
Diploma Eki Yükseköğretim Kurumları İçin Neden Önemli? 
 1- Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır. 
 2- Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal/kurumsal özerkliği korur. 
 3- Kazanılan niteliklerin, farklı bir eğitim sisteminde de anlaşılmasını sağlayarak, doğru 
değerlendirilmesini sağlar. 
 4- Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır. 
 5- Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliğini artırır. 
 6- Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin 
olarak sıkça sorulan sorulara kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres : Cumhuriyet Bulvarı:144 Alsancak / İzmir
Telefon : 0 (232) 412 10 28 -  29
Web : web.deu.edu.tr/bologna
E-posta : bologna@deu.edu.tr 

1.6.DEĞİŞİM PROGRAMLARI(ERASMUS,MEVLANA, FARABİ)

 Erasmus Değişim Programı
 Erasmus, Avrupa Birliği’nin “Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme 
- LLP)” kapsamında yükseköğretim alanında Avrupa çapında öğrenci, akademisyen 
değişimini, eğitim kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen projelerin yapımını teşvik edip, 
yaygınlaştırmayı amaçlayan bir programdır. Erasmus Programı kapsamında; önlisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim ve staj hareketliliğinden; öğretim üyeleri  ders 
verme hareketliliğinden; idari personel ise ders alma hareketliliğinden faydalanabilmektedir.
 2013  yılı itibarıyla  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin,  24 farklı ülke ile 336 adet  ikili anlaşması 
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bulunmaktadır. 
 2003-2004 akademik  yılı itibarıyla bugüne dek toplam  1211 öğrenci yurtdışına eğitime 
gönderilmiş,  519 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize gelmiştir. 
 Öğrencilerin Erasmus Hareketliliğinden Yararlanma koşulları
 1- Öğrencinin; 
          - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve / veya,
          - Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Üniversitede kayıtlı öğrenci olması 
gerekmektedir.
 2- Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim 
görebilirler. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir kez Erasmus eğitim hareketliliği ve 
bir kez staj hareketliliği faaliyetinden hibeli olarak faydalanabilir. Öğrenci hibesiz olarak eğitim 
ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden sınırsız sayıda yararlanabilir. 
 3- Öğrenci programa katılacağı dönemde Üniversitenin örgün eğitim veren önlisans/
lisans/lisansüstü/doktora programlarından birine kayıtlı olmalıdır. Yabancı dil hazırlık sınıfı, 
dikey geçiş hazırlık programı ve intibak programı öğrencileri, lisansüstü bilimsel hazırlık 
öğrencileri ile önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus 
programından yararlanamaz. (Hazırlık sınıfı 1.sınıf olarak kabul edilmez). 
 4- Önlisans/lisans/lisansüstü/doktora 1.sınıf öğrencileri Erasmus programına güz 
dönemi not durum belgesindeki not ortalaması ile başvuruda bulunabilir. 
 5- Programa başvuracak önlisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük 
sistemde en az 2.20, lisansüstü ve doktora program öğrencileri için ise bu baraj 4’lük sistemde 
en az 2.50 olarak belirlenmiştir. 100’lük sistem kullanan birimlerde asgari not ortalaması 
şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm 
çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. 
 6- Öğrenci, Üniversite ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterler ve ilan edilen 
tarihler arasında DEBİS üzerinden başvuruda bulunur. (Disiplin cezası ve alttan dersinin olması 
öğrencinin başvuru yapmasına engel değildir.)
 7- Öğrenci, kayıtlı olduğu bölüme ait ikili anlaşmalar kapsamında gidebileceği 
üniversiteler arasından tercih yapar.
 8- Öğrencinin, başvuru sırasında tercih ettiği kurumların eğitim dillerindeki yeterliliğini 
son 2 yıl içerisinde alınan ve Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen yabancı 
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dil belgesi ile belgelemesi gerekmektedir. Belgesi bulunmaması durumunda Üniversitenin 
düzenleyeceği Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı’na girer. Üniversitenin her dilden sınav 
düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üniversite, hangi yabancı dil veya dillerden 
sınav düzenleyeceğini duyurur. Öğrencinin değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversitenin 
düzenleyeceği yabancı dil sınavından alması gereken başarı baraj puanı her yıl Komisyon 
tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencinin sunduğu yabancı dil belgesindeki puanının en az 
Üniversitenin düzenleyeceği yabancı dil sınavındaki baraj puanına denk olması gerekmektedir. 
Ancak öğrencinin tercih ettiği üniversite, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik 
sınavı haricinde TOEFL, IELTS, TELC vb. yabancı dil puanı talep edebilir. 
 9- Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi sunan 
öğrenciler Üniversite tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı’na giremezler.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres : Cumhuriyet Bulvarı 144 Alsancak 35210 İZMİR
Telefon : 0(232) 412 16 52
Web : international.deu.edu.tr
E-posta : erasmus@deu.edu.tr

 Mevlana Değişim Programı 
 Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birbirleri arasında öğrenci ve öğretim 
elemanlarının uluslararası değişimine imkan tanıyan bir programdır.
 Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için 
öğrenim görmek; öğretim elemanları ise en az bir hafta en fazla üç ay süreyle  Erasmus 
kapsamı dışındaki dünyanın bütün bölgelerindeki  yükseköğretim kurumlarında ders 
vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde, dünyanın bütün bölgelerinden de 
öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
 Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında 
toplanabilir:
 - Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, 
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
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 - Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden 
en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 - Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) 
üzerinden en az 3 (üç) olması.
 - %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması
 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. 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres : Cumhuriyet Bulvarı 144 Alsancak 35210 İZMİR
Telefon : 0(232) 412 16 52
Web : international.deu.edu.tr
E-posta : mevlana@deu.edu.tr 

Farabi Değişim Programı 
 Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimini kapsamaktadır.
 ‘’Bu programa, bilgi ve erdemi ve bu ikisine ulaşıldığında mutluluğa erişileceğini bütün 
felsefesinin özüne yerleştiren ve döneminin önde gelen bilim merkezlerini ziyaret ederek 
birikimini çeşitlendiren ve derinleştiren Farabi’nin adının verilmesi tesadüf değildir. Farabi’nin 
eğitim ve öğretim sürecini farklı merkezlerdeki bilgi, deneyim ve paylaşımlarla zenginleştirdiği 
ve Aristo’dan sonra insanlık tarihinin en büyük öğretmeni (Muallim-i Sani) olduğu gerçeğinden 
hareketle bu değişim programı da öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı 
hedeflemektedir.’’
 Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince farklı bir üniversite 
ve şehirde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu programdan yararlanan öğrenciler, 
güz yarıyılı için dört, bahar yarıyılı için dört ay olmak üzere toplam sekiz ay karşılıksız burs 
almaktadırlar.
YÖK tarafından Farabi Değişim Programı’nın uygulanmaya başlandığı 2009-2010 eğitim-
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öğretim yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’ ne toplam 589 öğrenci bu program ile 
gelirken, 83 öğrenci ise Dokuz Eylül Üniversitesinden farklı üniversitelere öğrenim görmek 
amacıyla gitmiştir. Türkiye’nin her yerinden öğrenci alarak ve öğrenci kabul sayısını her yıl 
katlayarak, İzmir’de programın yürütücüsü ana üniversite rolünü üstlenmiştir. 
 Farabi Değişim Programı kapsamında 75 üniversite ile tüm bölümleri kapsayan değişim 
protokolleri imzalanmıştır.  
 Üniversitemiz ayrıca, Kasım 2013’te 7. Ulusal Farabi Kongresi’ne ev sahipliği yapacaktır.
Protokol yapılan üniversiteler ve detaylı bilgi için:
web.deu.edu.tr/farabi/

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Adres : Cumhuriyet Bulvarı 144 Alsancak 35210 İZMİR
Telefon : 0(232) 41210 29
Web : web.deu.edu.tr/farabi

1.7. AB GENÇLİK PROGRAMI ÇALIŞMALARI
 Proje Koordinasyon ve Destek Birimi (PRODEB) Üniversitemiz içerisinde gerçekleştirilen 
AB, Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu vb. kuruluşlar destekli projelerin 
duyurulması, yürütülmesi ve başvurulması sırasında akademisyenlerimize ve öğrencilerimize 
destek olan birimdir. 
 Öğrencilerimizin sosyal projelerde aktif olması için çalışmalar yürüten birim AB Gençlik 

Programı konusunda birçok çalışmaya imza atmış ve 
atmaya devam etmektedir. Gençlik Programı özetle; 
Avrupa Komisyonu tarafından 13-30 yaş arası gençler 
için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program 
Avrupalı gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü 
duygularının gelişmesini ve onların Avrupa Birliğinin 
geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Gençlik Programı AB sınırları içinde ve arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, 
kültürlerarası diyalogu destekler ve sosyal, eğitimsel ve kültürel geçmişlerine bakmaksızın bütün 
gençlerin dâhil edilmesine imkân sağlar. Gençlik programı tüm gençler içindir.
(www.genclik.gov.tr)



30

 Program sayesinde öğrencilerimiz sadece 
örgün eğitim programlarına değil yaygın eğitim 
programlarına ve yurtdışında sosyal projelere de 
katılma imkânı yakalayabilmektedirler. 
  Gençlik Programı içerisinde yer alan 
ve uzun dönem Avrupa’da gönüllülük imkânı sunan 
Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında da birimimin 
Gönderen – Ev Sahibi ve Koordinatör Kuruluş olarak 

akredite edilmiş ve öğrencilerimize bu konuda da hizmet sunan bir birimdir. 
 Birim olarak sadece yapılan projelere gençleri dahil etmek değil, öğrencilerimizin kendilerini 

geliştirebilmeleri ve kendi projelerini başvurmaları 
için onlara eğitimler de düzenlenmektedir. Zaman 
zaman birim olarak zaman zaman da toplulukların 
istekleri doğrultusunda, Proje Döngüsü Yönetimi, 
Takım Çalışması, Kültürlerarası Öğrenme vb 
eğitimler organize edilmektedir. 

Proje Yönetim ve Destek Birimi (PRODEB)
Adres  : Cumhuriyet Bulvarı 144 Alsancak 35210 İZMİR
Telefon : 0(232) 412 16 30  - 31 - 33 - 37
Web  : web.deu.edu.tr/proje
E-posta : proje@deu.edu.tr / agh@deu.edu.tr

Burslar
 Üniversite öğreniminiz boyunca aşağıda belirtilen bursların yanı sıra pek çok kurum ve 
kuruluş başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bursları
 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu verilmektedir.

1.8. BURSLAR VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları

•  Katkı (Harç) Kredisi (Karşılıklı)

•  Öğrenim Kredisi (Karşılıklı)

•  Burs (Karşılıksız)

 Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

burs,  öğrenim ve katkı kredisi için ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra  www.kyk.gov.tr  

sayfasından müracaat edebilirler. 

Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

 Öğrencilerimize akademik eğitimleri ile eş zamanlı olarak üniversitemiz bünyesindeki 

değişik departmanlarda kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı sunulmaktadır. Burada 

amaç; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini 

edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 Ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre 

öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı tarafından iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal 

güvence altında çalışma imkanı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler 

bağlı oldukları fakülte ve yüksekokul öğrenci işlerine başvurabilirler. Açık pozisyonlar ve 

başvuru formu için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Adres  : Cumhuriyet Bulvarı 144 Alsancak 35210 İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 16 00 - 01 - 04 - 06
Web  : sks.deu.edu.tr
E-posta : sks@deu.edu.tr
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1.9. KÜTÜPHANE OLANAKLARI
 Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde açılmış olan birim kütüphaneleriyle birlikte 
Üniversitemizde toplam 13 kütüphane bulunmaktadır. Merkez Kütüphane’nin kullanım alanı 
13.000 m2 ve 1.150 okuyucu kapasitesi vardır. Üniversitemizdeki toplam kütüphane alanı 
19.430 m2, okuyucu kapasitesi 2.850 dir.
 Kütüphanelerimiz Üniversite dışındaki araştırmacıların kullanımına açıktır. Öğretim yılında 
çalışma saatleri 8:30-21:00 arasındadır. Merkez Kütüphanede cumartesi günleri 9.00 – 19.00 
saatleri arasında kitap, süreli yayın, referans salonları, grup çalışma odaları özel çalışma odaları  
açık tutulmakta ve hizmete devam etmektedir.
 Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Merkez Kütüphanesi, çağdaş 
iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşidi, nitelikli personeli ve hizmet anlayışı ile Ege 
Bölgesi’nin olduğu kadar Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biridir.
KÜTÜPHANELERİMİZ
 1- Merkez Kütüphane-Tınaztepe Yerleşkesi
 2- Buca Eğitim Fakültesi-Buca Eğitim Yerleşkesi
 3- Güzel Sanatlar Fakültesi-İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi
 4- Hukuk Fakültesi-Dokuzçeşmeler yerleşkesi 
 5- İlahiyat Fakültesi-Hatay
 6- Tıp Fakültesi-İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi
 7- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Foça
 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü-İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi
 9- Torbalı Meslek Yüksekokulu-Torbalı
 10- Devlet Konservatuarı-İnciraltı Sağlık ve Sanat Yerleşkesi
 11- Yabancı Diller Yüksekokulu-Dokuzçeşmeler yerleşkesi 
 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi-Dokuzçeşmeler yerleşkesi 
 13- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bil. MYO - Seferihisar

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI
Basılı Kaynaklar
 Dokuz Eylül Üniversitesi kütüphanelerinin toplam kitap sayısı 336.071’dir. 2013 yılında 
devam eden yabancı süreli yayın sayısı 488 adettir. Türkçe süreli yayın sayısı 740’tür. Toplam 
abonesi devam eden basılı süreli yayın sayısı 1.228’tür. Üniversitemizde yapılan 21.975 adet 
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MERKEZ KÜTÜPHANE

yüksek lisans, doktora tezi ve bitirme projeleri Merkez Kütüphanede kullanıma sunulmaktadır.
Elektronik Kaynaklar
 Son yıllardaki elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için 
çeşitli konularda on-line veri tabanlarına abone olunmuştur. Üniversitemiz 2013 yılında toplam 
78 elektronik veritabanına aboneliğini devam ettirmektedir.
 Üniversitemizin tam metin erişebildiği elektronik kitapların sayısı 157.714 tür. World Ebook 
Library’ nin  kapsadığı 2.851.000  e-kitap ve 23.000 sesli kitap da eklendiğinde 3 milyonun 
üzerinde e-kitap erişilebilir durumdadır.
 2013 yılında abone olduğumuz veritabanlarında bulunan fulltext elektronik dergi sayısı 
38.800 ’tür. 
 Abone olduğumuz “Digital Dissertations&Theses” ile dünyada çeşitli ülkelerde bulunan 
1.000’den fazla üniversitede yapılmış olan 1.000.000 yüksek lisans ve doktora tezine de fulltext 
ulaşılabilmektedir. 
 Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi MİTOS, son zamanlarda oluşturduğumuz 
bir sistemdir. Üniversitemizde yayınlanan 14 dergide yer alan ve tam metin erişilen makale 
sayısı toplam 4.392 adettir. Üniversitemizde yapılan 10.962 yüksek lisans/doktora tezinden 
7.859 adedi tam metin olarak sisteme kaydedilmiş,  3.103 adedinin ise yalnızca künye 
bilgileri mevcut olup tam metinleri eklenmektedir. Tezlere sadece Dokuz Eylül Üniversitesi 
IP kaydı olan bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi  
4.295.047 kez ziyaret edilmiş, 5.235.594 sayfa görüntülenmiş, 534.211 dosya indirilmiştir 
(31/05/2013 tarihi itibariyle). 

Kütüphaneden Yararlanma
 Kütüphanelerimizdeki kitap ve diğer materyallerin kayıtları uluslararası kütüphane 
otomasyon programı  Millennium’a aktarılmış ve web sayfamızdan okuyucuların kullanımına 
açılmıştır. Okuyucular aradıkları kitap veya derginin kütüphanede olup olmadığını ve hangi 
kütüphanede bulunduğunu kütüphaneye gelmeden Millennium Otomasyon Sistemine girip 
sorgulayabilirler.
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 Üniversitenin öğretim elemanları 28 gün süre ile en çok 5 kitap; doktora öğrencileri 28 gün 
süreyle en çok 4 kitap; yüksek lisans öğrencileri 28 gün süreyle en çok 3 kitap; ön lisans ve lisans 
öğrencileri 14 gün süreyle en çok 2 kitap ödünç alabilirler. 
 Referans Kitapları (ansiklopedi, sözlük vb.), süreli yayınlar, tezler ödünç verilmez. 
Kütüphanede yararlanılır veya fotokopi çektirilir. Magazin Salonu’nda 116 sosyal, kültürel ve 
edebi konuda dergi, 5 günlük gazete okuyucunun kullanımına sunulmaktadır.

450 kişiliktir. Masalar tek kişilik veya çift kişiliktir.   230 kişilik Konferans Salonunda ve Gör-işit 
servisinde bulunan 50 şer kişilik 3 toplantı salonunda 
değişik konularda toplantı ve dersler yapılmaktadır. 
Üniversiteye yeni gelen öğrencilere kütüphane 
tanıtım turları düzenlenmektedir. Gör-işit bölümünde 
haftada üç gün ücretsiz film gösterileri yapılmaktadır. 

8 küçük, 5 büyük grup çalışma odası bulunmaktadır.
6 adet tek kişilik çalışma odası bulunmaktadır.                                      

REFERANS ve ÇALIŞMA SALONU KONFERANS SALONU

Merkez  Kütüphane
Adres  : DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR
Telefon : 0 (232) 0232-453 55 99
Web  : www.deu.edu.tr/kutuphane
E-posta : kutuphane@deu.edu.tr
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 Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), “Hayatın insan 
öznesine yasal zemin, kurumsal ilkeler ile etik kurallar esas olmak üzere; bağımsız, 
geliştirici, eleştirici, değiştirici, uzlaştırıcı, farkındalık yaratıcı, düşündürücü, 
paylaşımcı, kolaylaştırıcı, yetkin kılıcı, kullanılabilir gereklilik ile geçerlilikteki 
BİLGİYİ yeterli, yetkin ve yetenekli bilim insanları ile uygulamacıların katkısına 
dayalı olarak, sürdürülebilirlik ve süreklilikten vazgeçmeksizin sunmak, sanatsal ve 
kültürel paylaşımlar sayesinde hizmet alanlar, çalışanlar, temel ortak ve stratejik 
ortaklar ile özel ilgi gruplarına üniversitenin toplumla bütünleşen yapılarından biri 
olma sorumluluğunda “BUGÜNDE, BUGÜNÜ ve YARINLARI YARATARAK YAŞATMAK” 
misyonu ile paylaşımlarına 15. yılında da devam etmektedir.
 Alsancakta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasının zemin katında bulunan 
DESEM; akademik ve idari personeli ile birlikte hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde, 
sadece Üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda İzmir ili ile çevre yerleşim 
noktalarında yaşayan toplumun her katmanından bireyin güncel ve evrensel bilgi 
aktarımı odaklı buluşma ve buluşturma yeri olmuştur. Bu anlamda yıllar itibari ile 
artan sayıda kişiye ulaşma noktasındaki başarılı sonuçları ile varlığını sürdürmektedir. 
 Üniversitenin çeşitli birimlerinde üretilen bilgi ve deneyimlerin toplumun farklı 
kesimlerine aktarılması için kurulmuş olan DESEM’de öğrenciden ev hanımına, iş 
adamından devlet memuruna kadar binlerce katılımcı düzenlenen etkinliklerde 
buluşmakta sanat, kültür ve bilim dünyasının en son gelişmelerini Üniversitenin 
sunduğu hizmet kalitesi ile yakalamaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliğine dayalı olarak gerçekleşen, sayı ve içerikleri yıldan yıla 
zenginleşen çalışmalarda enerjinin sinerjiye dönüşmesinde model ve öncü olma 
kimliği ile sorumluluğunu her geçen gün daha fazla hissederek hayata geçirmektedir. 
Bu bağlamda; 75.Yıl Amfisi/Sinema Salonu (385 kişilik), Bordo Salon (238 kişilik), 
Mavi Salon (98 kişilik), Bilgisayar Laboratuarı (45 kişilik)  ve 6 adet derslik (20 şer 
kişilik) esas olmak üzere toplam 871 kişiye eş zamanlı hizmet sunabilme kapasitesine 
ve ayrıcalığına sahiptir. Salonlarını, sınıflarını, fuayesini ulusal ve uluslar arası kurslar, 
seminerler, sempozyumlar, kongreler, sertifika programları, sergiler ile konferanslar 
için kullanıma açarak etki ve hizmet alanını her geçen gün genişletmektedir. 

1.10.SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
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DESEM VE ÖĞRENCİLER(İMİZ) 
Öğrencilerimiz;
 •  DESEM’de kursiyer olabilirler,
 •  DESEM sineması ve sinematek için iyi birer izleyici olabilirler,
 •  İhtiyaç duydukları ve DESEM’de düzenlenmeyen kurs, eğitim, seminer, konferans ve benzeri 
etkinliklerin hayata geçirilmesi için önerilerde bulunabilirler,
 •  Proje oluşturup projelerine DESEM işbirliğini sağlayıcı destekler yaratabilirler,
 •   DESEM’in paydaş olduğu kurumsal/toplumsal sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilirler,
 • DESEM’i tanımayan kişi ve gruplara gerekli bilgi aktarımını yaparak tanıtımına katkı 
sağlayabilirler,
 •  DESEM’de stajyer veya kısmi zamanlı olarak çalışabilirler.
EĞİTİMLER VE KURSLAR
 DESEM’de, 6 sınıf, 3 salon ve 1 bilgisayar laboratuarı ile her yaş ve meslek grubuna yönelik 
organizasyonlarda, gerek üniversite öğretim üyeleri gerekse alanında uzman ve çalışma hayatının 
farklı noktalarında söz sahibi olan çalışanlardan oluşan yetkinlik çeşitliliği yüksek, sayıları giderek 
artan eğitimci kadrosu ile hafta sonlarında da devam eden farklı alanlara yönelik sertifikalı eğitimler, 
ücretsiz farkındalık seminerleri ile kişisel gelişim ve hobi kursları düzenlenmektedir. DESEM’de 
bugüne kadar gelişerek gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bazıları aşağıda 
yer almaktadır. 
  Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Kurslar
 Temel Bilgisayar Eğitimi (Windows/Word/Excel/Power-point/Internet), İnternet Teknolojileri 
ve Reklamcılığı Sertifika Programı, WEB- Grafik Tasarım, Autocad 2D-3D, 3D Studio Max, Inventor, 
Solid Works, SPSS, İleri Excel

Yabancı Dil ve Sınavlara Hazırlık Kursları 
 İngilizce (Temel Düzey-Konuşma-Çeviri-Muafiyet Kursları), Almanca, Fransızca,   
 Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Latince, TOEIC, YDS, ALES 

Kişisel Gelişim Kursları
 Anlayarak Hızlı ve Etkin Okuma Sertifika Programı, Doğru Güzel Etkili Konuşma İkna Sanatı 
ve Sunum Becerileri, Koçluk Sertifika Programı, Felsefe Kursu, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sertifika 
Programı, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Özlük İşleri ve SGK Uygulamaları Semineri, 
Uygulamalı Dış Ticaret Sertifika Programı,  Hastane Yönetimi Sertifika Programı, Sosyal Medya 
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Sertifika Programı, Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere Becerileri Sertifika Programı 
Kurumsal Çözümler
 Yönetici Yetiştirme Programı, Müşteri ve Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulamaları ve Analizi, 
Çalışan Farkındalık Eğitimleri, Mesleki Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Hobilere Yönelik Eğitimler 
ve Faaliyetler

  Hobilere Yönelik Kurslar 
 Temel Fotoğraf Atölyesi, Yaratıcı Yazarlık Kursu 

  HALKA AÇIK ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER
 Çarşamba Farkındalık Seminerleri, Arkeoloji Seminerleri, Bilgilendirme Seminerleri, Sivil 
Toplum Kuruluşları ile paylaşımlar, İlköğretim öğrencilerine film gösterimleri, anaokulu ve kreş 
öğrencilerine film gösterimleri. 

SİNEMA VE SİNEMATEK 
 2001 yılında hizmet vermeye başlayan 385 kişilik 75. Yıl Amfisi/Sinema Salonu, Dolby sistem 
ses düzeni, ferah ve geniş konumu ile oldukça rahat bir seyir olanağı sunmaktadır. 35mm’lik 
gösterim filmleri ile halka açık olan sineması, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığı düşüncesi 
ile sanatsal işlevini de göz önüne alarak uyguladığı programlarla kültür ve 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 SİNEMATEK  ile de misyonunu başarı ile yerine getirmeye 
devam etmektedir. 
 Sinema paylaşımları; özel gösterimler, yönetmenlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen 
sohbetler, film galaları ve dalında uzman konuşmacılarla desteklenen özel oturumlar şeklinde 
düzenlenerek gelişmeye devam etmektedir. 

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Alsancak/İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 10 85 – 412 10 89 – 412 10 92 – 422 29 46
Fax  : 0 (232) 422 53 10
Web : www.deu.edu.tr/desem
E-posta : desem@deu.edu.tr
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1.11. KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARI
 Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü; öğrencileri iş yaşamına en 
iyi şekilde hazırlamayı, öğrencileriyle iş dünyasının temsilcileri arasında bağlantılar kurmayı 
sağlayan, öğrencilere kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmeti sunan, aynı zamanda 
Üniversitemizin üniversite adayları tarafından da tercih edilir eğitim kurumları içindeki yerini 
güçlendirecek çalışmaları da yürüten bir birimdir.
 Koordinatörlük; Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan 
itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak,  çalışma hayatına en iyi şekilde 
hazırlanmalarında destek olmak ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına 
tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

Faaliyet ve Hizmet Alanları
1. Bireysel Kariyer Danışmanlığı
2. Kişisel Gelişim Eğitimleri
3.  Kariyer Günleri 
4.  İş ve Staj Olanaklarının Duyurulması
5. Kariyer Olanaklarının Tanıtılması
6. Konferans/ Seminer/ Sohbet Toplantıları
7. Yurt Dışında Eğitim ve Kariyer Olanaklarının Tanıtılması
8. Mezunlarla İşbirliği ve İletişim
9. Üniversitemizi Tercih Edecek Adaylara Yönelik Çalışmalar

Adres :Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci Aktivite Merkezi Buca/İZMİR            
Telefon :0 (232) 301 78 91-92-93-94    
Fax   :0 (232) 301 78 95 
Web      :web.deu.edu.tr/kariyerplanlama   /deukariyer
E-posta :kariyerplanlama@deu.edu.tr    @deu_kariyer
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2.1. BESLENME
 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 
6 adet mutfağımızda yemek üretimi gerçekleştirilmektedir. 13 adet öğrenci, 9 adet 
personel olmak üzere toplam 22 adet yemekhanemiz mevcut olup; bu yemekhanelerde 
günde ortalama 8.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği 
ile DEÜ Öğrenci Yurdu’nda hafta içi ve hafta sonu üç öğün yemek hizmeti verilmektedir. 
Aynı zamanda İzmir dışında Torbalı, Seferihisar ve Foça’da bulunan yüksekokullarımız ve 
meslek yüksekokullarımızda yemek hizmeti verilmektedir. Yemek listeleri, üniversitemiz 
öğrencilerinin kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diyetisyen kontrolünde mutfak 
çalışanlarımızla beraber hazırlanmaktadır. Mutfaklarımızda her öğün 4 çeşit yemek 
çıkarılmaktadır.
 Öğrencilerimiz Akıllı Kartlarına yükledikleri sanal para ile aşağıda yerleri belirtilen 
Üniversitemize bağlı yemekhanelerde, günlük ya da haftalık yemek hizmetinden 
11:45-14:00 saatleri arasında yararlanabilirler. 

 •  İİBF Öğrenci Yemekhanesi (Dokuzçeşmeler Yerleşkesi / Buca)**
 •  Buca Eğitim Fak. Öğrenci Yemekhanesi (Eğitim Fak. Yerleşkesi / Buca)**
 •  DEÜ Öğrenci Yurdu Yemekhanesi (DEÜ Öğrenci Yurdu/Evka1)*
 •  Tınaztepe Öğrenci Yemekhanesi (Tınaztepe Sos. Tesis. Binası / Buca)
 •  Devlet Konserv. Öğrenci Yemekhanesi (Sabancı Kültür Merkezi / Konak)
 •  Tıp Fak. Öğrenci Yemekhanesi 1 (DEÜ Hastanesi Yerleşkesi / İnciraltı)**
 •  Tıp Fak. Öğrenci Yemekhanesi 2 (DEÜ Hastanesi Yerleşkesi / İnciraltı)**
 •  Güzel Sanatlar Fak. Öğrenci Yemekhanesi (Güzel Sanatlar Fak. / İnciraltı)
 •  İlahiyat Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi (DEÜ İlahiyat Fakültesi / Hatay)**
 •  Torbalı Meslek YO Öğrenci Yemekhanesi (Torbalı MYO / Torbalı)
 •  Reha Midilli Foça Tur. İşlet. ve Otel. YO Öğrenci Yemekhanesi (Foça)
 •  Fevziye Hepkon Sos. Bilimler MYO Öğrenci Yemekhanesi (Seferihisar)
 •  DEÜ Rektörlük Yemekhanesi (Rektörlük / Alsancak)
 •  Urla Denizcilik Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi (Urla)

* Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti bulunmaktadır.
** İkinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği hizmeti  17:30-19:00 saatleri arasında verilmektedir.
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 Dokuz Eylül Üniversitesi,  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 
hizmet vermekte olan 23 kantin-kafeterya ve 2 marketin yanı sıra çok sayıda özel kantin 
işletmeleriyle öğrencilerimiz ve personelimize, fast-food, soğuk-sıcak içecek, hazır gıda 
satışı ile beslenme hizmeti verilmektedir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURTLARI
 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi 
Öğrenci Yurdu, Buca Kız Öğrenci Yurdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Öğrenci Yurdu 
olmak üzere üç yurdu ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu 
 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu; Tınaztepe, Dokuzçeşmeler ve Buca Eğitim 
Fakültesi yerleşkelerine kolay ulaşım mesafesinde, Buca/Evka 1'de yer almaktadır. 759 kişi 
kapasiteli yurdumuz, 180 kız ve 177 erkek olmak üzere, çeşitli tiplerde toplam 357 odası ile 
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
 Yurdumuzda 2 (kız-erkek) ve 4 (sadece erkek) kişilik odalar bulunmakta olup; odalarımız 
tuvalet ve banyoludur. Ayrıca mutfaklı oda seçeneklerimiz de mevcuttur. Odalarımızda 
kablosuz internet bağlantısı ve telefon bulunmaktadır. Bunların dışında mutfak, çamaşır 

2.2. BARINMA
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yıkama birimleri ve ütü odaları öğrencilerimizin ortak kullanım alanlarını oluşturmaktadır. 
Öğrencilerimizin eğitim amaçlı kullanabilecekleri “bilgisayar odaları” ve “proje çizim 
odaları” özel olarak hazırlanmıştır.
 Yurdumuzda, dinlenme zamanlarını değerlendirebilecekleri oyun salonları, çok amaçlı 
salonlar, hobi odaları ayrıca kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinin sunulduğu yemekhane ile 
kafe-kafeteryalar ve bireysel gereksinimlerini karşılayacakları market öğrencilerimize hizmet 
sunmaktadır. En iyi hizmet verecek şekilde yapılanmış olan yurdumuzda, öğrencilerimizin 
güvenliği esas alınmış olup; giriş çıkışlar akıllı kart sistemi ve 24 saat kamera kontrolü ile 
sağlanmaktadır. 
 Yurdumuz içinde bulunan Konukevimiz, 30 odası ile Üniversitemiz konukları 
ve öğrencilerimizin ailelerine, önceden rezervasyon yaptırmak koşuluyla kısa süreli 
konaklamalarında sabah kahvaltısı ve restaurantı ile hizmet vermektedir.
 Bunun yanı sıra yapım çalışmaları devam etmekte olan ve 2012-2013 eğitim-öğretim 
döneminde hizmete girecek ek binanın tamamlanması ile mevcut yapıya 12 oda eklenerek 
toplam hizmet sunan oda sayısı 30’a ulaşacaktır.
Adres : Şirinkapı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. No:25 Evka1 Buca / İZMİR
Telefon : 0 (232) 440 12 44 - 0(232) 440 23 75
Faks : 0 (232) 442 50 33 
E-posta  : sks@deu.edu.tr                    
Web : sks.deu.edu.tr
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Buca Kız Öğrenci Yurdu
 Yurdumuz; Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içinde, 2 bloktan oluşan, 
504 yatak kapasitesi, 2 ve 4 kişilik odaları ile Üniversitemiz kız öğrencilerine hizmet 
sunmaktadır. Her katta öğrencilerin sakin sessiz bir ortamda ders çalışabilecekleri, 
kablosuz internet bağlantısı sağlayabilecekleri odalar, çalışma odaları ve bilgisayar 
laboratuarı, ortak kullanımda olan tuvalet ve banyolar, özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri 
ev tipi çamaşır makineleri, kurutma makineleri, ütü odaları ve tv odaları mevcuttur.
 24 saat boyunca kendi yemeklerini hazırlama olanağına sahip stüdyo mutfaklar, alış 
verişlerini yapabilecekleri kantin ve market bulunmaktadır. Ayrıca yurdumuzun yanında 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak işletilen ve tabldot yemek sunan 
yemekhane mevcuttur.
 Yurdumuzun blok giriş-çıkışlarında akıllı kart sistemi bulunmakta ve 24 saat 
kamera kontrolü ile Eğitim Fakültesi Yerleşke Güvenlik Amirliği tarafından güvenliğimiz 
sağlanmaktadır.
Adres  : Dokuz Eylül Üniversitesi  Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi  Buca/İZMİR
Telefon  : 0 (232) 420 76 00-05-06     Faks : 0 (232) 420 76 07 
E-posta : sks@deu.edu.tr                      Web  : sks.deu.edu.tr
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Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Öğrenci Yurdu
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan yurdumuz,  
2011 – 2012 eğitim öğretim yılında, İzmir’in Foça Bağarası’nda Reha Midilli Foça Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kız ve erkek öğrencilerine hizmet sunmak amacıyla, 
20 kız 20 erkek olmak üzere toplam 20 oda ve 40 yatak kapasitesi ile hizmete girmiştir. 
 Yurdumuzun tüm odalarında banyo, tuvalet ve sınırsız kablosuz internet bağlantısı 
mevcuttur. Bunların dışında ortak kullanıma sunulmuş olan mutfak ile öğrencilerimizin 
ücretli olarak faydalandıkları çamaşırhane ve ütü odası bulunmaktadır. Ortak kullanıma 
sunulmuş olan stüdyo mutfaklarda buzdolabı, elektrikli ocaklar bulunmakta olup; 
öğrencilerimiz 24 saat boyunca kendi yemeklerini hazırlama olanağına sahiptirler. Dinlenme 
Salonu’nda öğrencilerimizin çalışma amaçlı kullanımlarına sunulmuş olan bilgisayarlar 
ile dinlenme saatlerini geçirebilecekleri televizyon bulunmaktadır. Yurdumuzda, merkezi 
ısıtma sistemi, 24 saat sıcak su olanağı ve yangın alarm sistemi mevcuttur.

Adres : Kazım Dirik Mahallesi Foça-İzmir Karayolu No:116 Bağarası/Foça/İZMİR
Telefon : 0 (232) 822 70 89            Faks : 0 (232) 822 70 89
E-posta : sks@deu.edu.tr                 Web : http://sks.deu.edu.tr



45

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü 
Adres  : Birleşmiş Milletler Cad. No:16  35260  Varyant - Konak / İZMİR
Telefon   : 0 (232) 255 18 76
E- posta : izmir@kyk.gov.tr   Web :www.kyk.gov.tr

KREDİ - YURTLAR KURUMU YURTLARI

Yurt Adı

Bornova
Yurdu

Atatürk
Yurdu

Çeşme
Yurdu

Hoca Ahmet 
Yesevi Yurdu

Urla Yurdu

Buca Kız
Yurdu

Hacı Ahmet
Tatari Yurdu

Adresi

Erzene Mahallesi
No:172
(Ege Üniversitesi Kampüs içi)

İnciraltı Mahallesi İnciraltı 
Cad.No:69 İnciraltı

Cumhuriyet Mah. 4320 Sokak
No:7 Dalyan Köy - Çeşme

Hoca Ahmet Yesevi Cad.
No: 185 Kuruçeşme - Buca

Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. 
No: 3  İYTE Kampüsü  Urla 

Tınaztepe Mahallesi 
230/40 Sok. Buca

Gaziler Mah. 1086 Sok. No:7
Evka1 - Buca

Telefon

0 (232) 388 10 83

0 (232) 277 33 33

0 (232) 724 92 76

Kız: 0 (232) 453 07 68
Erkek: 0 (232) 453 07 67

0 (232) 765 91 14

0 (232) 420 51 60 - 61

0 (232) 453 70 74
0 (232) 453 18 65

Tipi

Karma

Karma

Karma

Karma

Karma

Kız

Kız

Türü

Genel

Genel

Genel

Genel

Genel

Yüksek
Stardartlı

Yüksek
Stardartlı
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2.3. SAĞLIK

Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi 
 Üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencilerine sağlık hizmeti, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak Tınaztepe Kampüsü’nde Mediko Sosyal Hizmetler 
Ünitesi tarafından verilmektedir. Ünitemizde Pratisyen Hekim, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, 
Göz Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı ve Diş hekimleri, Hemşire, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Psikolog 
ve Biyologlardan oluşan bir ekip çalışmaktadır. Üniversitemiz çalışanları ve öğrencileri tüm 
sağlık işlemleri için öncelikli olarak Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’ne başvurarak sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilirler.
 Merkez Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde ayakta tedavi, diş sağlığı tanı ve tedavileri, 
biyokimyasal, serolojik, hematolojik ve radyolojik tetkikler yapılmaktadır.
  Genel Sağlık Sigortası kapsamında Üniversitemizde burslu olarak öğrenim görmekte olan 
yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmakta olup; 
tedavi giderleri işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Adres  : Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi  Buca/İZMİR
Telefon  : 0 (232) 301 80 53
Web : sks.deu.edu.tr        E-posta: sks@deu.edu.tr

Adres  : Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık  Yerleşkesi İnciraltı / İZMİR
Telefon  : 0 (232) 412 22 22
Web : www.hastane.deu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
 Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile 
öğrencilerimiz İnciraltı Yerleşkemizdeki hastanemizden 
sağlık hizmeti alabilmektedirler.
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2.4. GÜVENLİK

 Üniversitemiz Özel Güvenlik Teşkilatı, 212 kadrolu ve 100 hizmet alımı suretiyle olmak 
üzere toplam 312 personeli ile huzurlu bir eğitim ortamına katkı sunmak üzere insan 
merkezli güvenlik anlayışı ile Güvenlik personelimiz Üniversitemizin tüm Yerleşkelerinde 
(7/24) geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yardımcı olarak görev 
yapmaktadır. 

Buca Eğitim
Güvenlik Birimi
Adres :Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak
     No:5  35150 Buca-İZMİR
Telefon :0 (232) 4204895
    0 (232) 4409610
E-posta :İsmail SEVİNÇ
    ismail.sevinc@deu.edu.tr

Torbalı M.Y.O
Güvenlik Birimi
Adres : 7 Eylül Mah.5562 Sokak No:9 
     Torbalı Kampüsü
                TORBALI – İZMİR
Telefon : 0(232) 8531820
E-posta : İsmail FİDAN 
     i.fidan@deu.edu.tr

Sanat Yerleşkesi Güvenlik Birimi
Adres : Güldeste Sok.No:4 35320
      Narlıdere-İZMİR
Telefon : 0(232)4129040-45
E-posta : Hüseyin ÇETİNKAYA
           hüseyin.cetinkaya@deu.edu.tr

Tınaztepe Yerleşkesi
Güvenlik Birimi
Adres : D.E.Ü Tınaztepe Yerleşkesi
      35160 Buca-İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 77 77
E-posta : Bekir   ZEYBEKÇİ
      bekir.zeybekci@deu.edu.tr

İlahiyat Fakültesi
Güvenlik Birimi
Adres : 108/2 Sokak No:18 35350
  Hatay-İZMİR
Telefon : 0(232) 4120069
E-posta : Uğur ÇELİK
  uğur.celik@deu.edu.tr

Foça Yerleşkesi Güvenlik Birimi
Adres : Atatürk Mah.174 Sokak
   No:5  Foça-İZMİR
Telefon : 0(232) 8125881-241
E-posta : -

İnciraltı Sağlık Yerleşkesi
Güvenlik Birimi
Adres : Mitatpaşa Cad.no:1606
           35340 Balcova - İZMİR
Telefon : 0(232) 4122222
E-posta : Ahmet YILMAZ
      ahmet.yılmaz@deu.edu.tr

Seferihisar Yerleşkesi
Güvenlik Birimi
Adres : Turabiye Mah. Beyler Cad.
    No: 2 35460 Seferihisar-İZMİR
Telefon : 0(232) 7435110 -14145
E-posta : Atilla KARA
  atilla.kara@deu.edu.tr

Dokuzçeşmeler Yerleşkesi
Güvenlik Birimi
Adres : Dokuzçeşmeler Yerleşkesi
           35390 Buca-İZMİR
Telefon : 0(232) 3010540
E-posta : Ergül USLU
      ergül.uslu@deu.edu.tr
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2.5. ULAŞIM

REKTÖRLÜK

TINAZTEPE

1. Mühendislik Fakültesi 
2. Mimarlık Fakültesi 
3. İşletme Fakültesi
4. Fen Fakültesi
5. Edebiyat Fakültesi 

6. Denizcilik Fakültesi 
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
8. Fen Bilimleri Enstitüsü
9. Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde ücretsiz otobüs ring seferleri yapılmaktadır.

Ayrıca, Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) – Şirinyer durağı, Tınaztepe Yerleşkesine yaklaşık  5,5 km 
uzaklıktadır, otobüse aktarma için kullanılabilir. İZBAN: www.izban.com.tr

BUCA EĞİTİM

 Ayrıca, Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) – Şirinyer durağı, Buca Eğitim Yerleşkesine yaklaşık 
2,7 km uzaklıktadır, otobüse aktarma için kullanılabilir.       İZBAN: www.izban.com.tr

Buca Eğitim Fakültesi  Yerleşkesi
1. Eğitim Fakültesi 
2. İzmir Meslek Yüksekokulu
3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
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DOKUZÇEŞMELER

 Ayrıca, Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) – Şirinyer durağı, Dokuzçeşmeler  Yerleşkesine 
yaklaşık 4 km uzaklıktadır, otobüse aktarma için kullanılabilir.
İZBAN: www.izban.com.tr

Dokuzçeşmeler Yerleşkesi
1. Yabancı Diller Yüksekokulu
2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
3. Hukuk Fakültesi
4. Adalet Meslek Yüksekokulu

İNCİRALTI SAĞLIK VE SANAT
1. Tıp Fakültesi
2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
3. Hemşirelik Fakültesi
4. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
5. Spor Blimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
6. Devlet Konservatuarı
7. Güzel Sanatlar Fakültesi
8. Güzel Sanatlar Enstitüsü
9. Hemodiyaliz - Transplantasyon Ens.
10. Onkoloji Enstitüsü 
11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 Ayrıca İzmir Metrosu Hatay durağı İlahiyat Fakültesine yaklaşık 1,5 km uzaklıktadır, 
otobüse aktarma için kullanılabilir.
METRO : www.izmirmetro.com.tr

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Seferihisar’a ulaşım için Üçkuyular ve Seferihisardan kalkan dolmuş ve otobüslerden faydalanılabilir. 
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REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Foça’ya ulaşım için ayrıca İzmir Otogarı’ndaki otobüslerden faydalanılabilir.

 TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Havaalanına ulaşmak için ayrıca HAVAŞ otobüsleri ve Raylı Banliyo Sistemi (İZBAN) da 
kullanılabilir. 
İZBAN: www.izban.com.tr HAVAŞ: www.havas.net

HAVAALANI
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Bergama Meslek Yüksekokulu İzmir merkeze 108 km uzaklıktadır. Bergama’ya ulaşmak için 
izmir Otogarından sabah saat 6:15’ten akşam 20:30’a kadar çeşitli firmalardan otobüs 
seferleri mevcuttur. 

BERGAMA

2.6. BANKALAR
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2.4. SOSYAL TESİSLER

 Üniversitemize bağlı sosyal tesislerimizden 
tüm öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.

Tınaztepe Sosyal Tesisleri  
 Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan sosyal 
tesisimiz, yemekhaneleri, restaurantları, balo 
salonu ile Tınaztepe Kampüsü’nün önemli 
gereksinimlerini karşılamaktadır.

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi 
           Rektörlüğü  Alsancak/İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 16 85

Şehrin merkezinde
saklı bir bahçe…

Eylül Cafe

 Yenilenen görüntüsü ve hizmet 
kalitesiyle tüm mensuplarımıza ve 
öğrencilerimize keyifli bir ortam 
sunmaktadır.

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe  
           Yerleşkesi  Buca/İZMİR
Telefon : 0 (232) 301 89 79
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Eylül Köşk

Üniversitemizin  

“Çatı”sı

altında…

Lokal - Çatı Restaurant
 Üniversitemizin “Çatı”sı altında, yenilenen görüntüsü ve hizmet kalitesiyle tüm 
mensuplarımıza ve öğrencilerimize keyifli bir ortam sunmaktadır.

 Değişik lezzetler sunan restaurantı ile farklı konseptlerde dizayn edilen özel salonları 
ve bahçesiyle, özel kutlamalarınıza yönelik yemek organizasyonlarına da ev sahipliği 
yapan EYLÜL KÖŞK sizlerin hizmetindedir.

Adres    : 24 Sokak No:2 
(DEÜ Yabancı Diller Y.O. yanı)  
Dokuzçeşmeler  Buca/İZMİR
Telefon : 0 (232) 420 17 81

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi  Rektörlüğü Alsancak/İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 16 81 - 412 16 80 - 464 81 47

Geçmişten günümüze 
açılan bir kapı…
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İnciraltı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Öğrenci Aktivite Merkezi

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi  Buca/İZMİR
Telefon : 0 (232) 301 78 96

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi  İnciraltı Yerleşkesi  İnciraltı/İZMİR
Telefon : 0 (232) 412 97 70  - 72 - 77
E-posta : havuz.saglik@deu.edu.tr

 Üniversitemiz Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet vermekte 
olan İnciraltı Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu 5 kulvarlı olup 
25m. uzunluk, 12,5m. genişlik 
ve 2m. derinlik özelliklerine 
sahiptir. Üniversitemiz 
öğrencileri belirlenen saatlerde 
yüzme havuzumuzdan gerekli 
koşulları yerine getirip kayıt 
yaptırarak yararlanabilir.

 2011 yılında hizmete 
açılan Öğrenci Aktivite 
Merkezi, Tınaztepe 
Yerleşkesi içinde olup; 
1.950 m² alanda, 1 
adet 60 ve 1 adet 66 
kişi kapasiteli olmak 
üzere 2 tane cep sinema 
salonu ve kafeteryası 
ile öğrencilerimizin 
hizmetine sunulmuştur.
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Otel Dokuz Eylül

 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte 
olan, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Küçükyalı semtinde bulunan Otel Dokuz Eylül; 22 
deniz, 22 kara tarafında olmak üzere toplam 44 adet odası ile üniversitemiz konukları ve 
öğrencilerimizin ailelerine önceden rezervasyon yaptırmak koşulu hizmet sunmaktadır. 
Otelimizde kablosuz internet, merkezi sistem klima, çamaşırhane hizmeti, oda servisi, 
odalarda su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi, minibar, televizyon ve kablolu yayın ile telefon 
mevcuttur. Otelimiz oda+kahvaltı şeklinde hizmet vermekte olup, kahvaltımız açık büfedir.

Adres  : Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No:273 Küçükyalı / İZMİR
Telefon  : 0 (232) 445 94 80 -81-82
Faks  : 0 (232) 483 15 16 
E-posta  : 9eylulotel@gmail.com
Web  : www.oteldokuzeylul.com
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Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
 Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personeliyle tüm mensuplarına hizmet 
sunan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri, İzmir’e 60 km. uzaklıktaki Seferihisar Ürkmez’de 14 dönüm arazi üzerine 1986 
yılında kurulmuştur. Başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları ile tesisimiz uluslararası 
bir kongre merkezi olma yolunda da ilerlemektedir.
 Tesisimiz içinde odalar çift kişilik olup; banyo - wc, duş, klima, 24 saat sıcak su gibi 
imkanlar sunulmaktadır. Tesisimizdeki konaklama kapasitesi çift kişilik odalarda 144 kişi, 
bu odalara eklenebilecek yataklarla maksimum 216 kişidir. Tesisimizde 200 kişilik bir 
konferans salonu, internet cafe, TV salonu, kafeterya, disko, amfi tiyatro, plaj ve sahil bar 
bulunmaktadır. 

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
     Doğanbey - Payamlı  Seferihisar / İZMİR
Telefon : 0 (232) 742 58 52 Faks : 0 (232) 742 68 00
E-posta  : sks@deu.edu.tr             Web : http://sks.deu.edu.tr
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Sabancı Kültür Sarayı
 Sabancı Vakfı’nın katkılarının 
yanı sıra İzmir Valiliği ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
işbirliğiyle üniversitenin tahsis ettiği 
arsa üzerinde inşa edilen Sabancı 
Kültür Sarayı, 5000 m2 kapalı alanda 
iki ana bölüm içeren tek bir blok 
halinde inşa edilmiştir.
 İlk bölümde 538 kişilik Hasan 
Tahsin Salonu bulunmaktadır. En 
gelişmiş tekniklerin uygulandığı 
sahnesi ve geniş fuayesi ile tiyatro, opera, bale, konser ve sergi gibi her türlü kültürel ve 
sanatsal gösterilere olanak sağlayabilmektedir. Açılır kapanır orkestra çukuru, 250 m2 
sahne alanı, 12x16 m2 sahne boyutlarına sahiptir. Sahneye bağlı yük asansörü ve 6x8 m2 
sinevizyon perdesi ile müzikallerden dev kadrolu gösterilere kadar çeşitli sunumlar için 
tüm olanaklara sahiptir.
 İkinci bölümde 123 kişilik Yüzbaşı Şerafettin Salonu bulunmaktadır. Bu salonda 75 m2 

sahne alanı, akustik mimari yapısı, etkileyici ışık donanımı ile hizmet sunmaktadır.  
 Konservatuarın bale bölümü için özel derslikleri, çalışma odaları, 4 adet bale stüdyosu, 
yönetim ve öğretim görevlisi odaları bulunmaktadır. Her stüdyoda birer piyano mevcuttur.
 Karadan ve denizden ulaşım için en rahat noktada bulunan Sabancı Kültür 
Sarayı, konservatuar öğrencilerinin en iyi ve modern koşullarda öğrenim yapmalarını 
sağlamaktadır.
 Kültür Sarayı’nın giriş fuayesi dahil olmak üzere üçüncü, dördüncü kat fuayeleri sergiler 
için kullanılmaktadır. Ayrıca İzmir’de gerçekleştirilen tüm kültür ve sanat etkinliklerine 
ünlü tiyatro gruplarının oyunlarına, çeşitli panel, konser ve özel etkinliklere ev sahipliği 
yapabilecek donanıma sahiptir.

Adres : Mithatpaşa Caddesi No:112 Konak
Telefon : 0 (232) 446  06  64   
Faks  : 0 (232) 441 84 77
Web  : http://web.deu.edu.tr/sabancikultur
E-posta  : sks@deu.edu.tr  
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Amfi Tiyatro

 Amfi Tiyatro, Tınaztepe Yerleşkesi’nde 2012 yılı Mayıs ayında hizmete açılmıştır. 
22.000 m² alana kurulu, 5.000 m² bina ve tesis alanına sahip, 5.050 seyirci kapasiteli, 257 
araç kapasiteli otopark alanı, her biri 39 m² alana kurulu 4 adet kulisi ile Üniversitemiz 
mezuniyet törenleri başta olmak üzere, çeşitli konserler ve bahar şenliklerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR
Telefon : 0 (232) 301 89 90 
E-posta  : sks@deu.edu.tr    
Web   : sks.deu.edu.tr
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 Büyük bölümü Türkiye’nin dört bir yanından, hatta çeşitli dünya ülkelerinden gelen 
öğrencilerimizin, evlerinde ihtiyaçları olan mobilya, beyaz eşya ve çeşitli gereçleri 
sağlayabilmeleri için 10 Aralık 2009 tarihinde kurulan Öğrenci Donanım Evi, önemli bir ihtiyaca 
yanıt vermektedir. Gerek Üniversitemiz mensuplarından gerekse ilişki içinde bulunduğumuz 
kurumlardan bağışlarla toplanan ve kayıt altında tutulan eşyalar, özel bir yönetmelik 
çerçevesinde koşullara bağlanan düzen içerisinde ücretsiz olarak öğrencilere tahsis edilmekte 
ve ihtiyaç bitiminde iadesi alınarak, hatta gereken onarımdan geçirilerek yeniden tahsise 
imkân oluşturulmaktadır.

Eşya Kabul Koşulları
 Öğrenci Donanım Evi’nde öğrencilerimizin ailelerinden uzakta barınmakta oldukları evlerin 
temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar (yeni ya da ikinci el); 
 •  Üniversitemizin çeşitli eğitim ve hizmet birimlerinden,
 •  Öğretim üyelerimiz ve tüm mensuplarımızın bağışlarından,
 • Öğretimleri tamamlayarak barınmakta oldukları evleri boşaltan öğrencilerin 

2.8. ÖĞRENCİ DONANIM EVİ

 Tınaztepe Yerleşkesi’nde 22.737 m²’lik alana kurulu Sentetik Atletizm Pistli Futbol 
Sahası 2013 yılının Nisan ayında hizmete girmiştir. 
 Uluslar arası standartlara uygun 10 kulvardan oluşan tartan pist ve 110m. X 68m. 
Ölçülerinde sentetik futbol sahası mevcuttur. Tesis, atletizm branşlarından uzun atlama, 3 
adım atlama, yüksek atlama, cirit yüksek atlama, çekiç atma, gülle atma, cirit atma 3.000m, 
engelli koşu, 100m. Koşu ve 110m. Koşu yapabilmeye elverişli bir spor kompleksidir. 
Tesis içinde 3 katlı hizmet binasında kadın, erkek ve hakemlerin kullanımına sunulan 
çok amaçlı odalar bulunmaktadır. Ayrıca tesisimizde 1.500 kişilik tribün sporsever 
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. 

Adres : Tınaztepe Yerleşkesi
      Buca/İZMİR
Telefon : 0(232) 453 35 25
     0(232) 301  89 47
Web  : sks.deu.edu.tr
E-posta  : sks@deu.edu.tr  

Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası  
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iadelerinden,  
 • Kurumsal ilişki içinde olduğumuz çeşitli kişi ve kuruluşların bağışlarından temin  
edilmektedir.

Eşya İhtiyaç Başvurusu Koşulları
 •  Öğrenci Donanım Evi’ne sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim görmekte 
olan öğrenciler başvuruda bulunabilir.                          
 • Öğrenci, sadece kendileri ya da arkadaşları ile birlikte kaldıkları evler için 
başvuruda bulunabilir.
 •  Öğrenci Donanım Evi’ne yapılacak bağışların kabulü ve Öğrenci Donanım Evi’nde 
ihtiyaç talebinde bulunan başvurular, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Değerlendirme 
Kurulu tarafından değerlendirilir.
 •  Öğrenci Donanım Evi çalışmaları, Genel Sekreterlik Koordinatörlüğünde Rektörlük, 
Dokuzçeşmeler, Tınaztepe, Buca Eğitim Fakültesi ve İnciraltı Yerleşkeleri'nde yürütülmektedir.

Öğrenci Donanım Evi
Adres : Dokuz çeşmeler Yerleşkesi Buca/İZMİR
Telefon : 0(232) 301 89 00-07 
E-posta  : ahmet.yalcin@deu.edu.tr 
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 DEÜ-AKILLI KART Üniversitemizde yürütülen eğitim, öğretim, araştırma ve farklı 
alanlardaki hizmetlerin bilişim teknolojileri kullanılarak sunulmasını ve hizmet kalitesinin 
daha da yükseltilebilmesi için arka planda çalışan destek yazılımları sayesinde ilgili birimlere 
çeşitli raporlama imkânları sunan üniversite kimliği ve üniversite içerisinde her türlü parasal 
işlemlerde e-cüzdan özelliklerini bir arada taşıyan manyetik özelliklere sahip, üniversitenin 
kendi teknik imkanları ile üretilen, gerekli desteği yine üniversite bünyesinde bu konuda 
yetişmiş teknik ve idari personel tarafından sağlanan fotoğraflı elektronik bir karttır. 

DEÜ-AKILLI KART Kullanım Alanları  
• Öğrenci Kimlik Kartı 
• Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş.
 Kantin ve Kafeteryaları
• Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş.
 Yemekhaneleri 
• Turnike-Kapı Geçişleri
• Otopark Bariyerleri
• Öğrenci Devam Takip Sistemi
• Kütüphane Hizmetleri   

DEÜ-AKILLI KART Nakit Yükleme Noktaları 
• Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yemekhanesi 
• Tınaztepe Sosyal Tesisler Yepyeni Kafeterya
• Tekstil Mühendisliği Kafetarya
• Buca Eğitim Fakültesi Afrodisias Kantini 
• Rektörlük Desem Kantini 
• Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesi
• DEÜ Karma Öğrenci Yurdu Kafeterya
• İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi

2.9. DEÜ - AKILLI KART
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DEÜ-AKILLI KART’a Haftalık Yemek Kontörü Yükleme
 Akıllı kartınıza kantinlerde ve yemekhanelerde bulunan yükleme noktalarinda para 
karşılığında değer yükleyebilir, yüklenen değeri yükleme noktalarından haftalık yemeğe 
dönüştürebilirsiniz. Kartınızda yeterli bakiyeniz olduğu takdirde, akillikart.deu.edu.tr 
web adresinden ‘’Online Kişi İşlemleri’’ menüsüne debis hesabınızla giriş yaparak haftalık 
yemek köntörü yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yükleme, harcama ve geçiş 
raporlarınızı aynı menüden görüntüleyebilirsiniz. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz, DEBİS 
hesaplarına “öğrenci numarası@ogr.deu.edu.tr” ve şifresi “doğum tarihi GG/AA/
YYYY” olacak şekilde erişebilirler. Bunların yanı sıra, kart sahibi eğer yemekhanede günlük 
ücret karşılığında yemek yemek istiyorsa bu kartlara önceden para yüklemesi gerçekleştirip 
günlük tarifeden bu kartları kullanabilirler.

DEÜ-AKILLI KART ile Geçiş Sorunu Durumunda 
 DEÜ-AKILLI KART ile geçiş sorunu ile karşılaşan öğrencilerimiz Tınaztepe Yerleşkesi 
Akıllı Kart Birimine, D.EÜ. Hastanesi içerisindeki İnciraltı Akıllı Kart Bürosu’na veya 
Rektörlük Akılı Kart Bürosuna başvurabilirler. 

DEÜ-AKILLI KART'ta Fiziksel Hasar Oluşması Durumunda 
 DEÜ-AKILLI KART üzerindeki bilgi veya fotoğrafın silinmesi, kartın kırılması gibi 
sebeplerle oluşan hasarlarda ya da fotoğraf değişikliği talebinde, öğrenciler Türkiye iş 
Bankası Kordon Şubesi "Hesap Adı: DEÜ STRATEJİ GELİŞTİRME - IBAN No: TR10 0006 
4000 0013 4201 2253 19", Tınazte Şubesi ‘’Hesap Adı: DEÜ-KAYIP AKILLI KART BDL-
IBAN No: TR36 0006 4000 0013 3880 2801 75 ‘’ veya DEÜ Hastane Şubesi "Hesap 
Adı: DEÜ-AKILLI KART BDL -IBAN No: TR15 0006 4000 0013 4810 1632 93" nolu 
hesablardan birine 20 TL yatırmakla yükümlüdür. Öğrenciler dekontla birlikte Tınaztepe 
Yerleşkesi Sosyal Tesisler Binası 4. katta oluşturulmuş olan DEÜ-Akıllı Kart Birimi’ne 
(Telefon: O (232) 301 70 20-21-22), inciraltı Akıllı Kart Bürosu'na (Telefon: O (232) 412 
21 78) veya Rektörlük Akıllı Kart Bürosuna (Telefon: 0(232) 412 16 25) başvurabilirler. 
Mahkeme kararıyla isim ya da soyadı değiştirilmesi durumunda herhangi bir ücret 
yatırılmasına gerek yoktur. 
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DEÜ-AKILLI KART’ın Çalınması veya Kaybolması Durumunda
 Akıllı kartını kaybeden öğrenci, Akıllı Kart Birimi 0 (232) 301 70 20-21-22, İnciraltı 
Akıllı Kart Bürosu 0 (232) 412 21 78 numaralı telefonları arayarak veya şahsen başvurarak 
kayıp çalıntı bildirimini yapar. Akıllı kartın bloke edilmesi sağlanır. Bu işlemi yapmadığınız 
takdirde yetkisiz kullanımdan doğacak zararlardan kart sahibi sorumludur. 
Kartınızın Kaybolması veya Çalınması Durumunda Yapmanız Gereken İşlemler
• Kartın kaybedildiği mahaldeki karakoldan tutanak alınız. 
• Kurumunuz Öğrenci İşleri Birimi’nden emniyet yazısı alarak il Emniyet Müdürlüğüne 
onaylatınız.
• Türkiye iş Bankası Kordon Şubesi "Hesap Adı: DEÜ STRATEJİ GELİŞTİRME - IBAN No: 
TR10 0006 4000 0013 4201 2253 19", Tınazte Şubesi ‘’Hesap Adı: DEÜ-KAYIP AKILLI 
KART BDL-IBAN No: TR36 0006 4000 0013 3880 2801 75 ‘’ veya Deu Hastane Şubesi 
"Hesap Adı: DEÜ-AKILLI KART BDL -IBAN No: TR15 0006 4000 0013 4810 1632 93" 
nolu hesablardan birine 20 TL yatırılmalıdır. 
• Öğrenci tamamladığı evrakları fakültesinin öğrenci işlerine teslim edecektir. 
• Öğrenci İşleri yeni kart basımıyla ilgili talebi mail yoluyla Akıllı Kart Birimi’ne 
bildirecektir.
• Öğrenciler, banka dekontunun bir nüshası ile birlikte Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal 
Tesisler Binası 4. katta oluşturulmuş olan DEÜ- Akıllı Kart Birimi’ne veya İnciraltı Akıllı 
Kart Bürosu’na giderek imza karşılığında yeni kartlarını teslim alabilirler. (İstenirse karta 
basılacak resim orada değiştirilebilir.)
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 Üniversitemizde 27 adet Rektörlük Topluluğu ve 121 adet Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 
Yüksekokulu Topluluğu ile birlikte toplam 148 adet Öğrenci Topluluğu bulunmaktadır.

REKTÖRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ
 Üniversitemize öğrencileri tarafından kurulan ve Rektörlüğe bağlı bulunan topluluklar, 
öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini arttırmak amacıyla 
bilim, kültür, sanat ve spor  alanlarında faaliyet göstermektedirler. Üniversitemiz, yeni katılan 
öğrencilerimizin önerileri doğrultusunda ve katılımlarıyla kurulan yeni topluluklar ve kulüpler 
ile her geçen yıl daha da zenginleşmektedir.                    

2.10.  ÖĞRENCİ KONSEYİ

2.11.  ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ

İletişim Bilgileri

Dilek TOKATLIGİL
Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
    / Alsancak
Telefon  : 0 (232) 412 16 65    Faks: 0 (232) 412 16 66     E-posta : topluluk@deu.edu.tr

Öğrencilerin kendi aralarından salt çoğunlukla seçtikleri 
fakülte / yüksekokul / enstitü temsilleri tarafından heryıl 
öğrenci konseyi kurultayı adıyla genel kurul toplantısı 
yapılır. Konsey, öğrencilere her anlamda değer katmak 
ve haklarını savunmak faaliyet gösterir.
E-posta : ogrenci.konseyi@deu.edu.tr

Üniversitemiz Rektörlük Toplulukları şunlardır:
1. Münazara Topluluğu - DEÜMT
2. Toplum Gönüllüleri - TOG DEÜ
3. Sualtı Sporları Topluluğu - DEÜ-SAT
4. Fotoğrafçılık Topluluğu - DEFOT
5. Mağara Araştırma Kulübü - DEÜMAK
6. Dans Topluluğu - DEÜDANS

7.    Rock Topluluğu -  DEÜROCK
8.   Dağcılık ve Doğa Sporları
      Topluluğu - DEÜNDAK
9.   Atatürkçü Düşünce Topluluğu - ADT 
10. Havacılık Kolu Yamaç Paraşütü
 Topluluğu - DEHAVK
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1. Münazara Topluluğu (DEÜMT)
 Topluluğumuz 2003 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimleri sırasında bireysel, sosyal ve 
kültürel açıdan gelişmeleri için etkinliklerde bulunmak, tartışma bilincini 
yerleştirmek ve demokratik bir şekilde tartışma becerisi geliştirmek, topluluk karşısında 
rahat konuşabilme, beden dilini doğru kullanabilme becerisini oluşturmak amacıyla 
kurulan topluluğumuz ulusal ve uluslar arası müsabakalarda üniversitemizi temsil 
etmektedir.
Web: www.deumunazara.org

2. Toplum Gönüllüleri (TOG DEÜ)

 DEÜ Toplum Gönüllüleri; gençlerin enerjilerini insiyatif alarak çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri ile toplumsal hizmet gerçekleştiren, toplumu değiştirirken kendi kişisel 
gelişimlerini de sağladıkları aktif bir öğrenci topluluğudur. Projelerimiz arasında;

• Gülen Gözler Projesi  • Elma Sekeri Projesi   • Hayata Gülümse Projesi
• Nesilden Nesile Projesi yer almaktadır
Web: deutoplumgonulluleri.org.tr  , E-posta:  togdeu@deu.edu.tr

11. Fantezi, Bilim Kurgu ve Zeka Oyunları
 Topluluğu - DEÜFBKT
12. Bisiklet Topluluğu - DEÜBİT
13. Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları
 Koruma Topluluğu - GENÇ TEMA
14. Yelkencilik Topluluğu - DEÜYT
15. Ebru Topluluğu - DEUET
16. Üniversite Sanayi İşbirliği Topluluğu -  
 DEUSANİT
17. Engellilere Umut Topluluğu - DEUT
18. Kafkas Halk Dansları ve Topluluğu
19. Capoeria Topluluğu – DEUCAP
20. Fenerbahçeliler Birliği Öğrenci Toplu 
 luğu – DEUFEB

21. Üniversite Biomedikal Öğrenci Topluluğu –  
 DEUB
22. DEÜ Haber Eylül Öğrenci Topluluğu - DEÜHE
23. DEÜ EXPO Öğrenci Topluluğu - DEÜEXPO
24. DEÜ Üniversiteli Beşiktaşlılar Öğrenci Toplulu 
 ğu – UNİBJK
25. Dokuz Eylül Üniversitesi Toplumcu Öğrenci  
 Topluluğu - DEÜTÖT
26. Dokuz Eylül Üniversitesi UltrAslan Öğrenci  
 Topluluğu
27. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik Toplulu 
 ğu – DEÜGT
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 DEÜ-SAT Sualtı Sporları Topluluğu üniversite öğrenci ve elemanlarını sualtı sporları ile 
tanıştırmak, daha üst bilgilerle donatmak amacını taşır. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 
ile ortak çalışma yaparak gençlerin balıkadam, serbest dalgıç eğitimi, almasını sağlamak 
ve bu belgeleri alan kişilerin bu sporu yapabilmesi için gerekli şartları sağlamak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Web: www.deusat.org  E-posta: deusat@hotmail.com

4. Fotoğrafçılık  Topluluğu (DEFOT)                                                         

 Topluluğun amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ve akademik personelinden 
oluşan üyelerine, fotoğraf ve fotoğraf uğraşısı hakkında eğitim vermektir. Birçok yarışmada 
başarı kazanmış ve ödül almış olan DEFOT üyelerinin en önemli özelliği ise, paylaşmayı 
bilen, bireysel çıkarlar gütmeyen, özverili bireyler olmalarıdır.  Topluluğumuza, fakültelerde 
açtığımız stantlara siz de uğrayıp üye olabilir, DEFOT ailesine katılabilirsiniz.
Web: www.defot.org , E-posta: defot.org@gmail.com

5. Mağara Araştırma Kulübü ( DEÜMAK)                                                                

 DEÜ Mağara Araştırma Topluluğu üniversitemiz öğrenci ve mensuplarının boş 
zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin olanaklarından 
üyelerini eşit şekilde faydalandırarak ülkemizin taşınmaz tabiat ve doğal varlıklarından 
olan mağaraların araştırılması amacını güder. Bu doğrultuda eğitimler, seminerler, 
gösteriler ve etkinlikler düzenler.
Web: www.deumak.org

 Dokuz Eylül Üniversitesi dans topluluğu olan ‘DEÜDANS’, 2006 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi bünyesinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu tarihten bu yana 
DEÜDANS TDSF belgeli eğitmeni ile International Latin, Salsa ve Arjantin Tango branşlarında 
dans eğitimleri vermektedir. Genç bir topluluk olmasına rağmen 2 yıllık süre zarfında pek çok 
gösteri ve dans etkinliğine imzasını atan DEÜDANS, her sene yeni katılımlarla büyümekte ve 
faaliyet alanını genişletmektedir.

6. Dans Topluluğu (DEÜDANS)

3. Sualtı Sporları Topluluğu  (DEU-SAT)                                                                        
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7. Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu (DEUNDAK)
 Dağcılık sporunu ve doğal yaşamı sevdirmek amacıyla kurulan topluluğumuz çeşitli 
kamplarla öğrenci arkadaşlarımıza, doğa ile mücadele etmeyi, bunu gerçekleştirirken de 
doğaya saygılı olmayı öğretmekte aynı zamanda fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamaya 
yardımcı olmaktadır. Düzenlediğimiz etkinliklerimizle kollektif bilinci geliştirmeyi ve 
kaynaşmayı sağlamayı hedefliyoruz.

E-posta: deundak@yahoogroups.com

8. Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT)
  Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, düşünüş sistemini, 
devrimlerinin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal 
davranışlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunları tehlikeye düşüren gerici adım 
ve akımlarla, yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek amacıyla üniversitemizin tüm 
öğrencilerine açık olarak kurulmuştur.
E-posta: deuadt2007@hotmail.com

9. Havacılık Kulübü-Yamaç Paraşütü Topluluğu (DEHAVK)                                                         

 Topluluğumuzun amacı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim görevlilerine; 
havacılığı ve yamaç paraşütünü tanıtmak ve gerekli eğitimleri vererek yamaç paraşütü 
sporuna yeni sporcular kazandırmaktır. 2001–2002 öğretim yılında aktif olarak yamaç 
paraşütü eğitimi vermeye başlayan topluluğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde şu 
ana kadar 500 kişiyi havacılıkla tanıştırmıştır.
Web: http://www.dehavk.net ,  http://kisi.deu.edu.tr/dehavk

10. Fantezi, Bilim Kurgu  ve Zeka Oyunları Topluluğu (DEÜFBKT)

 Türkiye genelinde yapılan fantezi ve bilim kurgu oyunlarına, toplantılara, panellere, 
seminerlere ve diğer üniversitelerin benzer topluluklarının gerçekleştirdiği organizasyonlara 
katılımı sağlamak, desteklemek ve öncülük etmek, müteakiben üniversitemizin tanıtımına 
katkıda bulunmak, kaynaşmayı ve motivasyonu arttırmak amacı ile sosyal ve kültürel 
faaliyetler(oyun, fantezi ve bilim kurguyla ilgili gösterim, konserler vb) düzenlemek üzere 
kurulmuştur.

E-posta: deufbkt@hotmail.com , www.deufbkt.com
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11. Bisiklet Topluluğu (DEÜBİT)
 Topluluk, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine bisiklet kullanmanın 
önemini anlatabilmek ve ilgilerini bu alana çekebilmek adına faaliyetlerine başlamıştır.
 Bisiklet sporunu tekniğiyle öğretmek, faaliyetler ve toplu turlar düzenlemek ve 
üniversitemizi yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde temsil etmek topluluğun amaçları 
arasında yer almaktadır.

12. Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu(GENÇ TEMA)
 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, idari ve akademik personelini, dünya 
ve çevre bilinci etrafında buluşturmak adına faaliyetlerine başlamış bir topluluktur.
 Erozyon ile mücadele ve doğal varlıkları koruma konularına ilginin artırılmasını 
sağlayacak söyleşiler düzenlemek ve konu ile ilgili kişilerle bilgi paylaşımı sağlayabilmek 
için paneller düzenlemek ve diğer üniversite toplulukları, dernekler ve sivil toplum 
örgütleri ile iletişim halinde olmak, gerektiğinde bu örgütlenmelerle ortak etkinlikler 
düzenlemek topluluğun amaçları arasında yer almaktadır. 

13. Yelkencilik Topluluğu

 Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını 
değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Deniz sevgisini aşılamak, 
üniversite çapında yelken sporu hakkında seminer ve konferanslar vermek, denizcilik 
ve yelken kültürünü geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek, 
öğrencileri sporla tanıştırmak ve bu seviyeyi en üst seviyeye getirmeyi amaçlar. Bunun 
yanında, topluluk grup çalışmaları yaparak boş zamanı değerlendirmede seçenekler 
sunmak, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yelkencilik hakkında ortak çalışmalar yapmak, 
yelkenli ve tekne donanımı, araçları ve malzemeleri hakkında genel bilgiler vermek, 
üniversiteler düzeyinde yelken sporunda Dokuz Eylül Üniversitesi’ni temsil etmeyi amaçlar.

14. Ebru Topluluğu
 Dokuz Eylül Üniversitesi Ebru Topluluğu’nun amacı; Ebru sanatı ile ilgili etkinlikler 
düzenlemek, topluluk üyelerinin yaptığı ebru çalışmalarından oluşan sergiler düzenlemek, 
üniversitede ebru sanatına ilgi duyan öğrencileri aktivitelere teşvik etmek, bu bağlamda kültür 
ve sanat aktiviteleri düzenlemektir.
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15. Üniversite Sanayi İş Birliği Topluluğu-DEUSANİT

 Topluluk; Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamaya yardımcı olur, alanında başarılı 
sanayici ve yöneticileri seminerlere, konferanslara, panellere davet eder, sanayici ve 
yöneticilerle görüşmeler sonucu eksik ve gerekli gördüğümüz konularda projeler 
geliştirme veya bu projeler için yarışmalar düzenlemeyi amaçlar.

1 6. Engellilere Umut Topluluğu

 Topluluk, Üniversite öğrencilerini engellilere karşı duyarlı olmaları konusunda eğitici 
seminerler, film gösterimleri, söyleşi ve etkinlikler düzenleyerek, topluluk olanakları çerçevesinde 
fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanları değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçların karşılanması, 
engelli öğrencilerimizi üniversite öğrencileri ile kaynaşması amaçlanmıştır.

17. Kafkas Halk Dansları ve Topluluğu

 Üniversitemiz Kafkas Halk Dansları ve Topluluğu, Kafkas kültürünü tanıtmak ve bu 
doğrultuda aktiviteler düzenlemek, Kafkas Halk Dansları ekibi olarak Üniversitemizi başka 
üniversite toplulukları ile kaynaştırmak hedeflenmiştir. 
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18. Capoeria Topluluğu – DEUCAP

 Denge, ritim, zaman, tepki verebilme, refleks geliştirme ve boşluk hareketlerinin 
müzik eşliğinde ortaya konduğu, bütün kas sistemini çalıştıran ve sadece sporla kalmayıp 
bir yaşam felsefesini ortaya koyan topluluğumuzdur. Topluluğun amacı, bu bilinçle 
öğrencilerimize ve personelimize ücretsiz eğitim vermektir.

19. Fenerbahçeliler Birliği Öğrenci Topluluğu – DEUFEB

 Topluluğun amacı, aynı renklere gönül vermiş öğrencileri bir araya getirmektir. 
Topluluk, taraftarlığın sahada olmadığını, gönül birliği ile hayatın her alanında sosyal 
projelerde çalışma yapılmasını hedeflemektedir.

20.  Üniversite Biomedikal Öğrenci Topluluğu – DEUB

 İzmir’de biomedikal alanda çalışma yapan araştırmacı, öğrenci ve bilim insanlarının 
ortak tez, proje ve çalışmalarının paylaşıldığı, bilimsel anlamda eleştirel ve multidisipliner 
çalışmaların ortaya konduğu topluluğumuzdur. Ayrıca topluluk, Engineering in Medicine 
& Biology Society (EMBS) Üniversitemiz temsilcisidir.

21.  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu 

 (INTER NATIONAL STUDENT CLUB-INSC) 
 Erasmus ve Farabi programları ile akademik işbirliği protokolleri kapsamında gelen 
ve giden öğrenciler arasında iletişim, bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak, gerekli 
duyuruları yapmak, eğitim ve seminerler düzenlemek, Ülkemize gelen misafir öğrenciler 
için Üniversitemiz ve Ülkemiz hakkında bilgilendirmeler sağlamak amacıyla kurulmuştur.

22. DEÜ Haber Eylül Öğrenci Topluluğu – DEÜHE
 Topluluk, her ay seviyeli ve tarafsız haberler ve gerçekleştirdiği yayınlarla,  öğrencilerin, 
dünya, ülke, şehir ve okul gündemini öğrenci gözünden takip etmelerini sağlamaktadır. 
Üniversite kulüplerinin etkinlik bilgilerini öğrencilere ileterek öğrencilerin sosyal 
aktivitelere katılımını teşvik etmektedir.  Topluluk üyelerinin yazma yeteneklerini teşvik 
etmek ve diğer Üniversite toplulukları ile karşılıklı çalışmalar yapmak topluluğun amaçları 
arasındadır.
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23. DEÜ EXPO Öğrenci Topluluğu – DEÜEXPO
 Topluluğun amacı, İzmir’in EXPO 2020 için adaylık sürecinde Üniversite öğrencileri 
arasında işbirliği sağlamak, yerel anlamda farkındalık yaratarak sivil toplum kuruluşları ve 
yerel yönetimler tarafından bu süreçte yürütülecek olan projelere katkı sağlamaktır

24. DEÜ Üniversiteli Beşiktaşlılar Öğrenci Topluluğu – UNİBJ

 Üniversite öğrencilerini sportif olay ve etkinliklerden haberdar ederek, taraftarlık 
ruhunun fanatikliğe dönüştürülmeden yaşanması, öğrencilere takım ruhunun aşılanması 
ve öğrencilerin sportif etkinliklere katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

25. Dokuz Eylül Üniversitesi Toplumcu Öğrenci Topluluğu – DEÜTÖT 

 Üniversite öğrencilerini mezun olduktan sonra karşılaşacakları sorunlar hakkında 
bilgilendirmek, birlikte üretip birlikte paylaşma bilincini geliştirmek, toplum sorunlarına el 
atmak ve birlikte çözüm yolları geliştirmek, mesleği ile ilgili toplumsal gündem hakkında 
bilgi vermek ve konuyla ilgili tecrübeli ve başarılı misafirleri davet etmek, bu kişilerin 
deneyimlerini ve fikirlerini öğrencilere aktarmak topluluğun temel amaçlarındandır.

26. Dokuz Eylül Üniversitesi UltrAslan Öğrenci Topluluğu 

 Üniversite içerisindeki Galatasaraylılarla bir araya gelerek ortak organizasyonlar 
yapmak ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ile sosyal ve toplumsal aktivitelerde 
bulunmak amaçlanmaktadır.

27. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu – DEÜGT

 Yeni fikirlerin oluşmasına zemin hazırlamak, desteklemek ve girişimcinin ihtiyaç 
duyduğu konularda yardımcı olmak, yol göstermek, yeni girişimcilerin var olmasını 
sağlamak, cesaretlendirmek ve eksiklikleri doğrultusunda bilgilendirip yardımcı 
olmak, oluşturulan fikirlerin korunması doğrultusunda fikir üreticileri bilgilendirmek 
ve desteklemek, girişimcilerle sanayicilerin fikirlerini uygulayabilecekleri alanlar 
arasında etkin bir bağ kurmak, yaratıcı fikirlerin oluşması için takım çalışmasını 
teşvik etmek ve fikir ofisleri açmak amaçlanmaktadır.
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Rektörlüğe Bağlı Dans Toplulukları ve Korolar

Anadoludan Esintiler Stilize Halk Dansları Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Meditatif 
Dans Topluluğu, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Topluluğu.

Fakülte ve Yüksekokullara Bağlı Topluluklar
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencileri tarafından kurulan topluluklar 
ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini arttırmak 
amacıyla bilim, kültür, sanat, spor  alanlarında faaliyet gösteren topluluklarımız şöyledir:
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Buca Eğitim Fakültesi
İletişim: Başak AKGÜL - Koncagul ERTEN
Telefon: 0 (232) 420 48 82 - 1108
E-posta: basak.akgul@deu.edu.tr

    koncagul.erten@deu.edu.tr 

• Fizik Öğrenci Topluluğu

• Kültür ve Doğa Topluluğu

• Sınıf Öğretmenliği Topluluğu

• Bilişim Topluluğu 

• Tiyatro Topluluğu (BEFTT) 

• Fen Öğrenci Topluluğu

• Coğrafya Öğrenci Topluluğu

• Tarih Topluluğu

• Sosyal Bilgiler Topluluğu 

• Doğa Akademisi Topluluğu

• Frankofoni Topluluğu 

• İletişim Topluluğu 

• Türkçe Edebiyat Öğrenci Topluluğu 

• Disiplinler Arası Genç Eğitimciler Toplu-

luğu

• Almanca Topluluğu

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Topluluğu

• Sayısal Karıncalar Topluluğu

• Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu

Fen Fakültesi
İletişim : Kadri SAYILIEV
Telefon : 0 (232) 301 86 40
E-posta : kadri.sayiliev@deu.edu.tr 
• İstatistik Topluluğu
• Matematik Topluluğu
• Kimya Topluluğu
• Fizik Topluluğu
• Bilgisayar Bilimleri Topluluğu

Edebiyat Fakültesi
İletişim : Hülya BARBAROS
Telefon : 0 (232) 301 85 23

• Arkeoloji Topluluğu
• Tarih Topluluğu
• Edebihayat Topluluğu
• Müzik Kulübü
• Çeviri Topluluğu
• Dilbilim Topluluğu
• Felsefe Toplulugu

Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim : Sergül BULUT
Telefon : 0 (232) 412 90 08
E-Posta : sergul.bulut@deu.edu.tr
• Grafik Topluluğu
• Balıkçılık ve Avcılık Topluluğu
• Kültür Topluluğu
• Seramik Topluluğu
• Müzik Bilimleri Topluluğu
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim : Bektaş GÜNDÜZ
Telefon : 0 (232) 420 41 80 (20547)
E-posta : bektas.gunduz@deu.edu.tr

• Tiyatro Topluluğu (İktisat Oyuncuları-İOTT)
• Ekonometri Kulübü
• İktisat Kulübü
• İnsan Kaynakları Kulübü
• Kariyer ve Yönetim Kulübü
• Kamu Yönetimi ve Bilimsel Düşünce Topluluğu
• Genç Girişimciler Kulübü
• Fotoğraf Topluluğu (DİFOT)
• İşletme Kulübü
• Bilgi Çağı Topluluğu
• Türk Folklörünü Araştırma Topluluğu (DİFAT)
• Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu
• Müzik Kulübü
• Maliye Kulübü
• Sosyal Politika Kulübü
• Siyaset Bilimi Kulübü
• Akademi Kulübü
• Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Topluluğu
• Sinema Kulübü
• Sosyal Sorumluluk Topluluğu
• 9. Sayfa Kitap Kulubu

İlahiyat Fakültesi
İletişim : Ertan LEVENT
Telefon : 0 (232) 412 00 01
E-posta : ertan.levent@deu.edu.tr 

• Bilgisayar ve İnternet Topluluğu
• Yakamoz Edebiyat Topluluğu
• Anadolu Kültür ve İletişim Topluluğu
• Felsefe Topluluğu 
• Görsel Sanatlar Topluluğu
• Eleştirel Düşünce Topluluğu
• Mefkure Topluluğu
• Genç Beyinler Topluluğu 
• Türk Müziği Topluluğu
• Eleştirel Düşünce Topluluğu

İşletme Fakültesi

İletişim : Fakülte Sekreteri
Muharrem ÖZDEMİR
Telefon : 0 (232) 453 50 65

• İşletme Fakültesi Kulübü

Mimarlık Fakültesi

İletişim :
Yard. Doç. Dr. Tolga Çilingir
Telefon : 0 (232) 301 83 64
E-Posta : tolga.cilingir@deu.edu.tr 

• Genç Plancılar Topluluğu
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Mühendislik Fakültesi
İletişim: Fakülte Sekreter Yardımcısı
Zafer Yılmaz Şayır
Telefon : 0 (232) 301 72 09
E-posta : zafer.sayir@deu.edu.tr

• Mühendislik Aktivite ve Koordinasyon
Topluluğu (MAK)
• Çevre ve Teknoloji Topluluğu
• Mühendislik Oyuncuları ve Kuramsal
 Tiyatro Topluluğu
• Tekstil Mühendisliği Öğrenci Topluluğu
• Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu
• Maden Mühendisleri İletişim Topluluğu
• Jeofizik Öğrenci Topluluğu
• GEÇİT Öğrenci Topluluğu
• Jeoloji Topluluğu
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu
• IEEE Öğrenci Topluluğu
• Robot Topluluğu
• Mühendislik Sinema Topluluğu
• Alternatif Enerji Kaynakları Topluluğu
• Kuş Gözlem Öğrenci Topluluğu
•Makine Mühendisliği Öğrenci Topluluğu

Denizcilik Fakültesi
İletişim : Ali Osman KARADAĞ
Telefon : 0 (232) 301 88 28
Faks : 0 (232) 453 81 97 - 301 88 48

• Yelken Topluluğu

• Denizcilik Etiği Topluluğu

• Denizcilik Kulübü

• Gemi Modelciliği Topluluğu

Hemşirelik Fakültesi
İletişim : Doğan GÜLER
Telefon : 0 (232) 412 47 55
Faks : 0 (232) 412 47 98
E-posta : dogan.guler@deu.edu.tr

• Tiyatro Topluluğu

• Uyuşturucu ve AIDS ile Mücadele Top.

• Sinema Topluluğu

• Etik Topluluğu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
İletişim  : Yard.Doç.Dr.Selnur NARİN
Telefon : 0 (232) 412 49 16

• Fizyoterapi Topluluğu(DEFT)
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Tıp Fakültesi
İletişim  : Fatma NESRİN – Baran ERDAL
Telefon : 0 232 412 22 21

• TURKMSIC Topluluğu 

• Halk Oyunları Topluluğu 

• Bilimsel Araştırma Topluluğu 

• Müzik Topluluğu 

• Bulaşıcı Hastalıklar, Uyuşturucu ve Sigara 

ile Savaş Topluluğu

• Mizah Topluluğu

• Tiyatro Topluluğu

• Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu

• Kitap Okurları Topluluğu

• Şiir Topluluğu

• Sağlıklı Yaşam Topluluğu

• Tıp Oyuncuları Topluluğu

• Tıp Fakültesi El Ver Hayata Tutunsun
Hukuk Fakültesi
İletişim : Mehmet KARDAŞ
Telefon : 0 (232) 301 04 94
E-posta :  mehmet.kardas@deu.edu.tr

• Hukuk Tiyatro Topluluğu(HTT)

• Çağdaş Hukuk Topluluğu(ÇHT)

• Hukuk Ezgi Topluluğu(HET)

• Türk Hukuku Topluluğu

• İdeal Hukuk Topluluğu

Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu
İletişim: 
Yasemin ORLAKLAR
Telefon : 0 (232) 812 68 85 - 205
E-posta: yasemin.orlaklar@deu.edu.tr

• Turizm Faaliyetleri Topluluğu
• Foça Rekreasyon ve Animasyon Topluluğu 

İzmir Meslek Yüksekokulu
İletişim : Yard. Doç. Dr. D.Zeynel BAKICI
Telefon : 0 (232) 420 09 08 -12541
E-posta : zeynel.bakici@deu.edu.tr

• Elektronik Haberleşme Topluluğu
• Satranç Topluluğu
• Tiyatro Topluluğu
• Bilişim Kulübü
• Girişimci Turizm Topluluğu

• Yerel Yönetimler Öğrenci Topluluğu

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
İletişim : Hasan GÖLBAŞ
Telefon : 0 (232) 412 47 04

• Bilim ve Felsefe Topluluğu

Torbalı Meslek Yüksekokulu 

İletişim : Yard.Doç.Dr.İ.Murat KUŞOĞLU
Telefon : 0 (232) 853 18 28
E-Posta : murat.kusoglu@deu.edu.tr

• Kültür ve Sanat Topluluğu
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2.12. GENÇLİK DANIŞMANLIĞI 

 Tınaztepe Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi‘nde Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak üreme sağlığı, 
beslenme, kişisel hijyen, madde bağımlılığı ve psikolojik 
danışmanlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet 
vermekte olan Mediko Gençlik Danışma Birimi'ne öğrenci belgesi ile kayıt olunabilmektedir. 
İsteğiniz doğrultusunda başvurularınız gizli kalabilecek, bilgilerinize Gençlik Danışma Birimi 
çalışanları dışında kimse ulaşamayacaktır. Rahatlığınız, güveniniz ve mutluluğunuz çalışma 
ilkemizdir. Herhangi bir sorununuz olsun ya da olmasın, tüm danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanabilmeniz adına sizleri merkezimize bekliyoruz.

Ayrıca danışma birimimizde ücretsiz dokümantasyondan yararlanabilirsiniz.
Adres     : Tınaztepe Yerleşkesi / Buca 
Telefon : 0 (232) 301 80 96
Web: sks.deu.edu.tr
E-posta:  sks@deu.edu.tr
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2.13. SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞMALARI

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Alsancak
Telefon : 0 (232) 412 16 47 - 49   E-posta : sks@deu.edu.tr

 Sosyal Hizmetler Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’na bağlı olarak üniversitemiz ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek  
sosyal hizmet projelerini yaşama geçirmek amacıyla kurulmuştur.
 Gerçekleştirilen projelerle; üniversitemiz öğrencilerine sosyal hizmet verilmesi,sosyal 
sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi ve bu projeler aracılığıyla üniversite-kamuoyu 
arasında köprü oluşturulması hedeflenmektedir.
 Sosyal Hizmetler Birimi eğitimin her alanında sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek 
amacıyla kurulduğu günden bu yana çeşitli projeler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye 
devam etmektedir.
Eylül Trafikte
 İlköğretim öğrencilerinde trafik bilincini pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak.
Kampüsten Yaşama
 Öğrencinin üniversite öğretimini; bireysel, sosyal gelişim ve değer üretme olgularıyla 
kurgulanmasına katkıda bulunmak.
Hayata Bağlan
 Öğrencilerimizde, madde bağımlılığı ile ilgili farkındalığı arttırmak.
Üniversitende Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun
 Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinde, aidiyet duygusu pekiştirmek ve yeşil 
dokunun arttırılmasını sağlamak.
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2.14. ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 Dokuz Eylül Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi’nin amacı; üniversitemizdeki engelli 
öğrencilerimizin öğrenimleri, yerleşke ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle 
karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili 
taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve 
personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine 
amaç olarak belirlemiş ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için 
uğraş vermektedir.
 Engelini Özürlü Öğrenciler Birimi’ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek 
öğrencinin kararıdır. Özürlü Öğrenciler Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere 
istekleri doğrultusunda destek verilecektir.
 Engelli bireyleri ve herkesi içine alacak şekilde kısıtlamasız bir üniversite yaratmak 
çevremizdeki her bireyin katılımını gerektirmektedir. Özürlü Öğrenciler Birimi 
çalışmalarında engeli olsun ya da olmasın siz öğrencilerimizi de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.

Adres     : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Alsancak 
Telefon : 0 (232) 412 16 61 
E-posta : engelsizdokuzeylul@deu.edu.tr
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 Birimin amacı, kaliteli eğitim anlayışıyla, yaratıcı, girişimci ve çok yönlü düşünebilen 
bir yükseköğretim gençliğini ülkemize ve dünyaya kazandırmayı hedeflerken, onların 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarına destek olmak adına proje 
üretmek koordinasyonunu sağlamaktadır.

 Kültür Birimi Bahar Şenlikleri’ni koordine etmekte, yıl içerisinde çeşitli sanatsal 
aktiviteler gerçekleştirmekte ve tanıtım amaçlı afiş, broşür, promosyon ürünlerinin 
teminini sağlamakta ve öğrenci topluluklarımızın kuruluş çalışmalarından itibaren 
faaliyetlerini desteklemektedir.
 Tüm yıl boyunca öğrencilerimiz ile paylaştığımız mesainin yorgunluğunu, Dokuz 
Eylüllü olmaktan duyduğumuz kıvançla, geleneksel bahar şenliğimizle atıyor ve hep 
birlikte şenlik coşkusunu paylaşıyoruz.

2.15.  KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ
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 Bahar Şenliklerimiz her yıl Mayıs ayında eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu 
unutmak ve öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşabilmeleri için düzenlenmektedir. Bu 
etkinlikler sayesinde öğrenci ve personelimiz ilgilendikleri alanlarda performanslarını 
sergileme fırsatı bulurken sanatçılar, sporcular ve bilim adamları ile buluşmaktadırlar.
 Bunun yanısıra, bahar şenlikleri süresince, Tınaztepe Yerleşkesi’nde, öğrenci 
topluluklarımızın etkinliklerini tanıttıkları, öğrencilerimizin kendi el becerilerini 
sergiledikleri ve satış fırsatı buldukları, profesyonel firmaların ürün ve aktivitelerini 
tanıttıkları standlar öğrencilerimizin ziyaretine sunulmaktadır.
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü ile Üniversitemiz 
Öğrenci Topluluklarının ortaklaşa çalışmaları ile ortaya konan “Geleneksel Öğrenci 
Şenlikleri” kapsamında; Tiyatro Şenliği, Kaya Tırmanışı Şenliği, Halk Oyunları Şenliği, Dans 
Festivali, Uçurtma Şenliği, Amatör Fotoğraf Günleri, Capoeira Workshop ve Go Şenliği 
geleneksel olarak kutlanmaktadır. Bunun yanı sıra, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleri ve 
geleneksel etkinlikler düzenlenmektedir.
 Spor faaliyetleri kapsamında, her yıl çeşitli branşların yer aldığı Rektörlük 
Kupası müsabakaları koordine edilmekte, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
müsabakalarına katılım sağlanmakta, müsabakalara katılan sporcularımızın lisansları 
temin edilmekte, öğrenci ve Üniversitemiz mensuplarının talepleri doğrultusunda kurslar 
düzenlenmektedir. Öğrenci ve mensuplarımız salonlarımızı ders programları dışında, öğle 
tatili ve akşam saatlerinde de kullanabilmektedir.
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Karayolu:
Şehirlerarası otobüs firmaları ile Türkiye’nin tüm illerine gece ve gündüz düzenli otobüs 
seferleri yapılmaktadır. İzmir otogarının merkeze uzaklığı 12 km. dir.
Adres: Kemalpaşa Cad. No:1 Işıkkent / İZMİR
İzmir Otogarı : 0 (232) 472 10 10
Üçkuyular Otogarı: 0 (232) 259 88 62
Web: www.izotas.com.tr 

Demiryolu:
İzmir’den Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın başta olmak üzere pek çok şehire düzenli tren 
seferleri yapılmaktadır.
Merkez Basmane Garı Telefon : 0 (232) 484 86 38
Alsancak Garı Telefon : 0 (232) 464 77 95

Havayolu:
Adnan Menderes Havalimanından yurtiçi ve yurtdışına periyodik olarak seferler 
yapılmaktadır. Havalimanının merkeze uzaklığı 16 km. dir.
İç Hat: 0 (232) 274 26 26 - Dış Hat: 0 (232) 455 00 00 
Web: www.adnanmenderesairport.com
Türk Hava Yolları (Rezarvasyon): 0 (232) 444 08 49
Web: www.thy.com.tr 

3.1. İZMİR’E ULAŞIM

Seferihisar

Şirince

Urla

Torbalı
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3.2. İZMİR İÇİ ULAŞIM

Otobüs ile Ulaşım
 İzmir içi ulaşımda otobüsler 300’ü aşkın hat sayısıyla önemli bir yer tutmaktadır. İzmir 
Kentiçi ulaşımı hat ve sefer bilgileri ile “ulaşım haritasına” internet sitesinden ulaşılabilir.
Telefon : 0(232) 493 50 00
Web : www.eshot.gov.tr

İzmir Metrosu ile Ulaşım
 İzmir Metrosu seferlerini; yolcuların güvenilir, hızlı ve konforlu yolculuk gereksinim ve 
beklentilerini yüksek hizmet kalitesiyle Hatay-Evka3 hattında, yoğun saatlerde 4 dakika ara 
ile gerçekleştirmektedir. Göztepe-Poligon ve F.Altay istasyonlarının devreye alınması ile 
hizmet alanı genişleyecektir. İzmir Metrosu ve İZBAN hatları arasında aktarma Halkapınar 
ve Hilal istasyonlarından yapılabilmektedir.
Telefon : 0(232) 461 54 45
Web : www.izmirmetro.com.tr

İZBAN ile Ulaşım
 İZBAN(İzmir Banliyö Sistemi) tarafından işletimi yapılan raylı sistem 80 kilometre 
uzunluğunda olup, Aliağa-Halkapınar (kuzey)  ve Halkapınar-Cumaovası (güney) aksı 
olmak üzere toplam 32 istasyonluk iki ana bölümden oluşmaktadır. Hat üzerinde İZBAN’a ait 
banliyö trenleri 6, 10 ve 24 dakikalık sefer aralıklarında hizmet vermektedir. İZBAN ve İzmir 
Metrosu hatları arasında aktarma Halkapınar ve Hilal istasyonlarından yapılabilmektedir.
Telefon : 0(232) 398 32 32 
Web : www.izban.com.tr

Denizyolu ile Ulaşım
 Körfez içi yolcu ve araç taşımacılığı, Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, 
Konak, Göztepe ve Üçkuyular olmak üzere toplam 8 iskelede 23 deniz aracıyla sürdürülmektedir.
Telefon : 0(232) 330 89 22
Web : www.izdeniz.com.tr

Kentiçi Aktarmalı Ulaşım
 Şehir merkezinde 2. ve fazlası binişlerde ücretsiz olarak kentkart kullanılarak, ilk 
binişten sonra 90 dk. boyunca tüm toplu ulaşım sistemlerinde aktarma uygulamasıyla 
yolculuk yapılabilir. Metro, İZBAN ve Vapur ile bağlantılı tüm otobüs hatlarına www.eshot.
gov.tr adresinden ulaşılabilir.

uzunyolunkisasi
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Genel Müdürlük Tel:0 232 3308922 Faks: 0 232 3624126 

Bayraklı İskele 0 232 3457753 

Göztepe İskele 0 232 2242022 

Konak İskele 0 232 4849856 

Üçkuyular İskele 0 232 2594013 

Alsancak İskele 0 232 4647831 

Bostanlı İskele 0 232 3305071 

Karşıyaka İskele 0 232 3680042 

Pasaport İskele 0 232 4842256 
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 Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, ılıman iklimi, doğası ve çevresinde bulunan 
tarihi merkezlerle her dönem önemini koruyan bir kenttir. İstanbul’dan sonra Türkiye’nin 
ikinci büyük limanına sahip olan İzmir, Çeşme ve Foça gibi önemli turistik merkezlerin yanı 
sıra, antik çağın en ünlü kentleri arasında  yer alan ve Roma devrinde dünyanın en büyük 
kentlerinden biri olan Efes’e de ev sahipliği yapmaktadır.
 629 kilometrelik kıyı şeridinin 101 kilometresi doğal plaj olan İzmir, yarımada ve 
koylardan oluşan coğrafyası nedeniyle, su sporlarına da uygundur. Plajlara ulaşımın son 
derece kolay olduğu şehirde gezilip görülecek çok sayıda yer bulunmaktadır.

İZMİR İÇİNDE GEZİLECEK YERLER
Kemeraltı Çarşısı - Konak
 Kemeraltı Çarşısı, İzmir’in en önemli alışveriş merkezidir. Tarihi dükkanların yanında, 
modern mağazaları, sinemaları ile her tür alışverişe imkan vermektedir. İzmir’in en büyük 
hanı olan Kızlarağası Hanı Kemeraltı Çarşısının içinde, tarihi Saat Kulesi çarşının girişinin yer 
aldığı meydanda bulunmaktadır.

 Alsancak
 Kordonboyunun eşsiz manzarası eşliğinde  yürüyüş yapılabilecek, değişik ülke 
mutfaklarının da denenebileceği restaurantları,  kafeleri ve eğlence yerleri ile İzmir’in 24 saat 
yaşayan mekanları arasında yer almaktadır. Alsancak aynı zamanda üniversite öğrencilerinin 
en çok tercih ettikleri eğlence merkezi olma özelliğini uzun yıllardır korumaktadır.

3.3. İZMİR’DE GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER
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Buca - Gölet
 140 bin m2’lik alana kurulmuş olan Gölet’te pek 
çok restaurant ve kafeterya bulunmaktadır. Özellikle 
yaz aylarında kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği 
yapan bu mekanda amfi tiyatro, piknik alanı, hobi 
bahçeleri, seyir terasları ve market bulunmaktadır.

Agora
 İzmir’in Namazgâh semtinde bulunan Agora, Roma Döneminden (M.S. 2. yüzyıl) 
kalmadır ve Hippodamos şehir planına göre merkeze yakın yerde üç kat halinde inşa 
edilmiştir. İzmir agorası İon Agoraları’nın en büyük ve en iyi korunmuş olanıdır. 1927 yılında 
başlayan kazılar sırasında ortaya çıkarılan Poseidon, Demeter ve Artemis Heykelleri İzmir 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.1996 yılında hız kazanan Agora arkeoloji çalışmaları 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda devam eden, restorasyon, arkeolojik temizlik ve 
çevre düzenlemesi şeklinde sürdürülmektedir.

Karşıyaka
 İzmir’in en güzel gezinti yerlerinden biri olan Karşıyaka; çarşısı, yemekleri ve alışveriş 
imkanları ile vazgeçilmezler arasındadır. Vapur ile Alsancak, Konak ve Pasaport’tan ulaşım 
kolayca sağlanabilmektedir.
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Bornova Büyük ve Küçük Park
 Bornova metrosu ile ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği parkların içinde üniversite 
öğrencilerine hitap eden pek çok kafeterya bulunmaktadır.

Asansör
 Nesim Levi tarafından Mithatpaşa’nın üst kısmına çıkmak isteyenlere kolaylık sağlaması 
için yaptırılan asansör, İzmir’in önemli yapılarından biridir. 1930’lu yıllarda tiyatro sahnesi, 
sinema salonu, gazinosu ve fotoğrafçısı bulunan Asansör binası, günümüzde kültür 
kompleksi halini almıştır. Ayrıca İzmir manzarası eşliğinde yemek yeme imkanı da mevcuttur.

Kadifekale
 İzmir’in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale, Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent 
manzarasıyla ünlü bir gezinti yeridir.

Kuş Cenneti
 Adalar, sazlıklar, deltalar ve göz alabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde 
milyonlarca kuş barındıran kuş cenneti, kentin yanı başında koruma altına alınmış 8 bin 
hektarlık dev bir yaban hayat parkı olarak mutlaka gezilmesi gereken yerler arasındadır.

İzmir Doğal Yaşam Parkı
 Çiğli Sasalı’da 425 bin m2  alanda kurulmuş olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda pek çok 
hayvanı doğal ortamlarında görmenin yanı sıra kuş gözetleme kulelerini, korulukları ve 
mesire yerlerini de ziyaret edebilirsiniz.

Balçova Kaplıcaları
  Eski çağlarda Agememnon Kaplıcaları olarak bilinen Balçova Kaplıcaları, İzmir’in 10 km. 
batısında yer almaktadır. Balçova Kaplıcaları Türkiye’nin en büyük termallerinden biridir.
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İnciraltı
  İzmir’de yer alan en büyük yeşil alan ve dinlenme mekanı olan İnciraltı aynı zamanda 
yürüyüş alanları ve çok sayıda çay bahçesi ile vazgeçilmezler arasında yer almaktadır.

Kültürpark - İzmir Enternasyonal Fuarı
  İzmir’in en yeşil alanlarından biri olan Kültürpark, palmiye ağaçları, spor ve eğlence 
tesisleri ile başlıca rekreasyon alanıdır. Kültürpark, 1936 yılından beri her yıl Ağustos ayının 
sonunda açılan İzmir Enternasyonal Fuarı‘nın yanı sıra pek çok fuarcılık etkinliğine de ev 
sahipliği yapmaktadır. Kültür Parkta bulunan sosyal mekanlar,  aktivite alanları; Atatürk 
Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Paraşüt Kulesi, Celal Atik Spor 
Salonu, Luna Park, Gençlik Tiyatrosu, Resim Heykel Müzesi, Tarih ve Sanat Müzesi.

İZMİR ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER
Selçuk - Efes
 Efes gibi dünya çapında önem kazanmış bir antik kente ev sahipliği yapan Selçuk’ta çok 
sayıda tarihi zenginliğe rastlanmaktadır. Selçuk Keçi Kalesi ve St. Jean’ın kilisesi de Selçuk’taki 
önemli tarihi eserlerindendir. Belevi Mausoleumu, Su Kemerleri, İsabey Camii görülmesi 
gereken diğer tarihi yapılar arasında yer almaktadır.
 Efes, Türkiye’deki onlarca antik kent içerisinde en etkileyici ve en ünlü olanıdır. Aynı 
zamanda M.Ö. 1000 yıllarında kurulmuş olan şehir, Romalıların Asya’daki başkentidir. 
Tümüyle mermerden yapılmış ilk kent olan Efes, Hristiyanlık için de özel bir öneme sahiptir. 
İncilin burada yazılmış olduğu ve Meryem Ana’nın Efes’de öldüğü kabul edilmektedir. 24.000 
kişilik kapasitesiyle antik çağın en büyüğü olan tiyatro, Dünyanın yedi harikasından biri olan 
Artemis Tapınağı ve Celcus kitaplığı kentin en önemli bölümleridir. 
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Torbalı
 İzmir’e 45 km. uzaklıkta bulunan Torbalı İlçesi’nde, Metropolis Antik Kenti’ne ait tarihi 
kalıntılar bulunmaktadır.

Seferihisar
 M.Ö. 3 bin yıllarına kadar uzanan tarihsel zenginliği bir yana, Orta Çağ’dan kalma kalesi 
ve kale içindeki yerleşimi, tarihi ören yerleri, plajları, cami, medrese ve hamamları, Sığacık 
Beldesi ve Teos Antik Kenti’yle Ege’nin dikkat çeken yörelerinden biri olan Seferihisar İlçesi, 
İzmir’e 47 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

Bergama
 İzmir’in 100 km. kuzeyinde yer alan Bergama, adını, antik dönemdeki isminden, 
Pergamon’dan alır ve Anadolu uygarlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biridir. Bölge, 
dünya çapında önemi olan arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmaktadır. 
Çeşme
 İzmir’e sadece 80 km. uzaklıkta olan Çeşme, plajları, koyları ve turkuaz rengi denizi ile son 
yılların en gözde tatil beldelerinden biridir. Çeşme’nin girintili çıkıntılı kıyılarında birçok koy 
ve plaj denize giriş olanağı sağlamaktadır. Yazlıklar, otel ve pansiyonlar güneyde Alaçatı’dan, 
kuzeyde Ildır’a kadar tüm kıyıya yayılmış durumdadır. Bu özelliği Çeşme’yi ağırlıklı olarak yerli 
turistlere hizmet veren bir merkez haline getirmektedir.
Foça
 Çandarlı Körfezi ile İzmir Körfezi arasındaki yarımadaya kurulmuş olan Foça doğal 
güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik ve mimari zenginliklerinin korunması amacıyla Özel Çevre 
Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.
Karaburun
 Mavi bayrağa sahip Karaburun, doğal güzelliklerinin yanında Akdeniz Fokları ve nergisleri 
ile görülmeye değer turistik yerler arasındadır.

Efes Bergama
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Kuşadası
 Denizi, güneşi, tarihi değerleri ve uluslararası ölçekte bir yat limanı ile Kuşadası, 
Türkiye’nin en eski ve gözde turizm merkezlerinden biridir. Selçuk, Efes, Meryem Ana gibi 
dinsel ve kültürel merkezlere yakın olması bu sevilen yöreyi Türkiye’nin turizm merkezlerinden 
biri haline getirmiştir.
Şirince
 Şirince, Selçuk ilçesinin 8 km.
doğusunda üzüm bağları, şeftali bahçe-
leri ve  zeytinliklerle çevrili bir yamaçta
yer almaktadır.
Urla
 İzmir’e 38 km. uzaklıkta yer alan Urla,
bir balıkçı cenneti olmasının yanı sıra
konuklarına yöreye özgü lezzetler
sunmaktadır.

3.4 İZMİR’İN KÜLTÜR VE SANAT HAYATI

KÜTÜPHANELER

Çeşme

Karaburun Kuşadası

Foça



96

MÜZELER

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ / GALERİLERİ
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KENT ORKESTRASI

TİYATROLAR 

SİNEMALAR

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 1999 yılı Aralık ayında kurulmuş olup;  
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası olarak 36 müzisyen ve 6 solistten oluşmaktadır. 
Kent Orkestrası yıl içerisinde 15 konser gerçekleştirmekte ve tüm konserleri ücretsiz olarak 
izlenebilmektedir.
Telefon : 0 (232) 293 19 47 - 0 (232) 293 16 99
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3.5. HASTANELER

3.6. ÖNEMLİ TELEFONLAR
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3.7. MARKA KENT ÇALIŞMALARI

Marka Kent İzmır
 İzmir markalama projesinin amacı İzmir şehri için ortak bir marka yaratarak, şehrin güçlü 
ve gelişen kimliğini dünyaya anlatmaktır. Bu proje kapsamında İzmir’e bir kimlik oluşturarak 
onu bütün dünyada bir iş ve turizm merkezi haline getirmek ve profilini yükseltmek 
amaçlanmaktadır.
 İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde İzmir için marka kent projesi başlatılmıştır.Genellikle 
marka kent projeleri şehirlerin Ticaret Odaları tarafından hayata geçirilir. Örneğin; New York 
Ticaret Odası Kent Konseyi ile yürüttüğü çalışmalarla marka kent projesini hayata geçirmiştir. 
Bu durum İzmir için de geçerlidir. İzmir Ticaret Odası öncülüğünde marka kent projesi devam 
etmektedir. Marka kent olmak süreci uzun ve zorlu bir süreçtir. Buna rağmen “İzmir Marka” 
projesi büyük ilerleme kaydetmiştir. Ticaret Odaları yapıcı bir topluluk, kültür, işgücü, eğlence 
ve dinlence yaratmak için bireysel kişiliklerin ve eşsiz kalitenin oluşturulabilmesi için yeni 
yollar ararlar. Bu sayede hedef pazar ve müşteri tabanı oluşturmayı umarlar. Sonradan 
devamlı müşteri haline gelen bu taban çok daha sonrada şehrin sakini haline gelebilir.
 İzmir kuruluşundan bu yana geçen tarihi boyunca hep diğer şehirlerden farklı olmuştur. 
Gerek modern ve açık fikirli insan yapısı, gerek lojistik konumu onu farklı kılmıştır.



100

ÖNCÜLERİN ŞEHRİ  İZMİR
 Muhteşem tarihin, mavi denizin, lezzetli yemeklerin şehri.Tanrıların, imparatorların, 
sultanların; güneş ve rüzgarın şehri. Bilgeliğin, kahramanlığın, özgürlüğün ve şifanın şehri; 
tarihçiler, arkeologlar ve akademisyenler için bir hazine.
 İzmir… Tarihi İpek Yolu’nun Ege’yle buluştuğu ve gökdelenlerin antik kalıntıları 
selamladığı, geleceğin aydınlık ve ufkun parlak olduğu şehir. Hayatın Kordon’da hızlandığı, 
Seferihisar’da yavaşladığı ve Çeşme’de keyif haline dönüştüğü şehir. İzmir… Zeytinin, incirin, 
üzümün şehri… Doğallığın, organiğin ve tazeliğin memleketi.
 8.500 yıllık geçmişini arkasına alıp, yüzlerce yıl ileriye bakan İzmir, Türkiye’nin Avrupa’ya 
açılan batı limanıdır. Darius’un İ.Ö. 5. Yüzyılda Pers Kraliyet Yolu’nu bu şehre ulaşmak için 
yapması da, tanrılara tapınakların bu şehirde sunulması da rastlantı değildir. Balçova’nın 
kaplıcalarıyla ısınan, Kuş Cenneti’yle süslenmiş, mimari başyapıtların cömertçe serpiştirildiği, 
nefis sahillerle çerçevelenmiş İzmir, Ege’nin kıyısındaki en değerli cevherlerdendir. Dünyanın 
Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis Tapınağı, antik tarihin şifa merkezi Asklepion, Celsus 
Kütüphanesi ve Zeus Tapınağı İzmir’in asırlardır sayısız sosyal ve kültürel etkinliğin merkezinde 
yer aldığını tüm görkemleriyle kanıtlar. Günümüzde festivaller ve sergiler, fuarlar ve kongreler 
İzmir’in takvimini yıl boyunca doldurur.
 Sonsuz Şehir : İzmir, iki kere kurulmuş bir şehirdir. İlk yerleşim olan Antik Smyrna,İ.Ö. 
3.000 yıllarında kurulmuştur. Bayraklı’daki kazılar sırasında ortaya çıkan bu yerleşim yerleri, 
İzmir’in kuzeydoğusundaki Tepekulesbölgesinde bulunmuştur. 250 metre yükseliğindeki 
Bayraklı tepesinde Zeus’un ölümlü oğullarından sayılan Kral Tantalus’un İ.Ö. 7. Yüzyıla ait 
mezarının kalıntıları bulunmuştur.
 Şehir, ikinci defa, Büyük İskender’in komutanlarından biri tarafından Pagos’ta (Kadifekale) 
4. yüzyılda kurulmuştur. Efsaneye göre, Büyük İskender bir gün Pagos tepelerinde avlanırken 
bir ağacın altında uyuyakalır ve rüyasında iki tane orman perisi görür. Periler bu alanda 
bir şehir kurmasını söyler ve bu şehirde yaşayan insanların çok mutlu ve bereketli hayatlar 
süreceklerini vaadeder.
 Kültürlü Şehir : En rafine haliyle kültür. İzmir müzelerle, kültür merkezleriyle donanmıştır 
ve sosyo-kültürel takvimi yıl boyunca sergiler, festivaller gibi etkinliklerle doludur.
 Güneş  Şehri : İzmir’in 629 kilometrelik sahillerindeki tatil beldelerinde, güneş 
mükemmel parlaklıkta, rüzgar ideal hızında, kum en uygun sıcaklıktadır.
 Ruhani Şehir : Meryem Ana’nın son günlerinden Yedi Kilise’ye, Helen uygarlığından 
Bizans zaferlerine, Artemis’e adanmış Dünyanın Yedi Harikası’ndan birine, Celsus onuruna 
inşa edilmiş muhteşem bir kütüphaneye, sarnıçlara, kiliselere, camilere, sinagoglara sahiptir 
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EXPO 2020

İzmir. Şehrin tarihinde karşımıza çıkan isimlere bir bakınca; Büyük İskender, Herodot, Büyük 
Cyrus, Aziz John… İzmir ruhani tarihin içinde yüzmektedir.
 Sağlıklı Şehir: Refah ve mutluluğu, iyi yaşam ve sporu da içeren entegre bir yaklaşımla 
ele alan İzmir, hareketli bir hayatı ve sağlıklı, organik beslenmeyi teşvik etmektedir.
Doğal Şehir: Konumuyla, iklimiyle, yeşili, denizi, rüzgarı ve güneşiyle İzmir her şeyi vaat eder..
 Lezzet Şehri : Lezzet İzmir’in sade ve lezzetli mutfağı, Akdeniz yemeklerinin genel 
mantığı doğrultusunda, yemeğin dengeli ve sağlıklı olması gerektiği  düşüncesinin doğal 
ifadesidir.
Web:  onculerinsehriizmir.izka.org.tr

 EXPO’lar, küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren 
organizasyonlardır.  Ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler 
sergilenmektedir.
 Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO, başka bir 
deyişle “Dünya Sergisi”, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir. Katılımcıları 
arasında devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve şirketler yer almaktadır. 
EXPO’nun en önemli özelliklerinden biri, temasıdır. Geniş bir kapsama sahip olan temaların, 
tüm insanlığı ilgilendirmesi ve evrensel nitelikte olması gerekmektedir. EXPO, ev sahibi 
kentlerde kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmaktadır. EXPO alanının büyüklüğü sınırsızdır 
ve katılımcılar kendi pavyonlarını inşa edebilmektedir.
Neden İzmir?
ORTAK DEĞERLER İÇİN DUYULAN HEYECAN...
 EXPO, dünyanın en büyük sosyal etkinliği olma özelliğini koruyan, düzenlendiği kenti ve 
ülkeyi insanlığın vitrinine çıkaran uluslararası bir organizasyondur. Türkiye Cumhuriyeti, 160 
yıldır düzenlenen EXPO’lara düzenli olarak katılmıştır. Ülkemizin katılımı daima büyük takdir 
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ve ilgiyle karşılanmış, ancak ülkemiz henüz hiçbir EXPO’ya ev sahipliği yapmamıştır.
 BIE tarafından organize edilen EXPO’lar, yapıldığı kentin adıyla anılsa da devlet 
taahhüdünü gerektiren uluslararası organizasyonlardır. İzmir, 2015 EXPO’suna talip olmuş, 
31 Mart 2008 tarihinde Paris’te yapılan oylamada İtalya’nın Milano kentiyle yarışmış ve 
yalnızca 21 oy farkla EXPO 2015 ev sahipliğini Milano’ya bırakmıştır. Daha önce altı kez aday 
olmuş, dört kez EXPO’ya ev sahipliği yapmış İtalya karşısında, Türkiye’nin aldığı oy sayısı 
küçümsenmeyecek bir başarı olarak kabul edilmiş ve 2020 EXPO’suna adaylık konusunda 
vazgeçilemeyecek bir kazanım olarak değerlendirilmiştir.
 Ülkeler arasında barış temelli ilişkilerin kurulabilmesi için farklı kültürler ve toplumlar 
arasında anlayışın sağlanması gerekmektedir. Günümüzde, yerel gelişmelerin bile küresel 
etkileri olabilmektedir. Bu nedenle, uluslararası katılımı teşvik eden EXPO gibi platformlar, 
küresel toplumun her kesiminden (politikacılar, kuruluşlar, işletmeler, sivil toplum örgütleri) 
katılım sağlaması sebebiyle önem kazanmıştır. 
 Dünya barışına öncülük eden bir devlet olarak Türkiye’nin EXPO’ya ev sahipliği yapması 
bu nedenle büyük bir tarihi fırsattır.
 İzmir, EXPO ev sahipliğini fazlasıyla hak eden ve başarıyla üstesinden gelebilecek olan bir 
dünya kentidir.
 İzmir’in EXPO 2020 adaylık sürecine EXPO 2015 oylamasının kazanılamamasıyla birlikte 
başlanmıştır. Adaylık sürecinde elde edilen sinerjinin kaybolmaması için Haziran 2008’de 
İzmirli kanaat önderlerinin katılımıyla bir Arama Karar Konferansı düzenlenmiştir. İzmir 
Başkanlar Kurulu, 2008’de İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için en kısa zamanda çalışmalara 
başlanmasına karar vermiştir.
Web: expoizmir.org.tr/
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İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU
 İzmir’de eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden altı üniversitenin bir araya gelerek 
oluşturduğu “İzmir Üniversiteleri Platformu” Aralık 2008 tarihinde hayata geçirilmiştir. 2009-
2010 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçen Gediz Üniversitesi, 2010-2011 eğitim-
öğretim döneminde faaliyete geçen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi ile 
birlikte platforma üye üniversite sayısı dokuza yükselmiştir.
 İzmir üniversitelerinin hem akademik hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda 
dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için projeler 
üretmek amacıyla yola çıkan platform; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir 
Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi’ni 
aynı çatı altında buluşturmuştur. 
 İlk dönemde gerçekleştirilen “İzmir Üniversiteleri Şenliği”, ikinci dönemden itibaren 
her yıl gerçekleştirilen “Agora Kupası” ve dördüncü dönemde gerçekleştirilen “İzmir 
Üniversiteleri Platformu Etkinlikleri”nin yanı sıra; dokuz üniversitenin öğrencilerinin ortak 
bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim 
programları uygulanması 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 projeleri de gündemine 
alan platform, kaynakların etkin kullanımı konusunda da somut çözümler üretmek adına 
çalışmalar yürütmektedir.
 Platformun kuruluş amaçlarından olan İzmir’in bir üniversite kenti olarak 
konumlandırılması ve İzmir üniversitelerinin uluslararasılaştırılması çalışmaları kapsamında 
bir Uluslararası Öğrenim Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul, “Study in Izmir” ana teması 
doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
 Üçüncü dönemde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar -özellikle de 
liseler- ile üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve tüm kademelerde eğitim 
kalitesini artırabilmek amacıyla bilgi ve teknoloji paylaşımının hedeflendiği “Kardeş Okul 
Projesi” İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilmiştir.
 “Üniversiteler Kenti İzmir” ana teması doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü dördüncü 
dönemde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle “Üniversiteler Kenti İzmir’de 1. 
Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Çalıştayı” düzenlenmiştir.
 Web: studyinizmir.com
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Kurumsal İletişim
 K u r u m s a l  İ l e t i ş i m 
Kurumun amaç ve hedeflerine 
ulaşması, işleyişini sağlaması 
için gereken üretim ve 
yönetim süreci içinde, bir 
yandan kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, 
bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan ise dış 
hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde 
gerçekleşen iletişim sürecidir.
 Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün görevi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedefe taşıyacak stratejilerin 
formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun eylem programlarını içeren bütünleşik iletişim 
programının geliştirilmesi ve uygulanması sürecini yöneterek, kurumsal iletişim zeminli 
çalışan aktif birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını sağlamaktır.
 Koordinatörlük temel olarak; kurumsal itibar yönetimi, kriz yönetimi, basınla ilgili 
hizmetler, lider konumlandırması, kurum içi iletişim gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.    
Üniversite akademik ve idari birimlerinin yanı sıra öğrenci topluluklarına da kurum kimliği 
ve kurumsal tasarım konularında danışmanlık yapmaktadır. Üniversite akademik ve idari 
birimlerinin yanı sıra öğrenci topluluklarına da kurum kimliği ve kurumsal tasarım konularında 
danışmanlık yapmaktadır. Koordinatörlük ayrıca; üniversite personelinin beklenti ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, iletişim bilimleri ağırlıklı olmak üzere birçok farklı konuda kurumsal eğitimler 
düzenlemektedir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimler arasında; idari personele yönelik 
“diyalog yönetimi”, “stres yönetimi”, “takım çalışması” ve “etkili ve güzel konuşma” eğitimleri 
bulunmaktadır. 
Üniversitelerarası İlişkiler
 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü 
ayrıca; İzmir üniversitelerinin hem akademik hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda 
dayanışmasını sağlamak ve İzmir’i bir “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmak için 
projeler üretmek amacıyla yola çıkan ve İzmir’deki tüm üniversiteleri bir araya getiren İzmir 
Üniversiteleri Platformu’nun Koordinasyon Merkezi olarak da faaliyet göstermektedir.
 İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinasyon Merkezi; platformun Yürütme Kurulu, Alt 
Çalışma Komisyonu ve Operasyon Grupları gibi farklı organlarının toplantılarını organize 
etmekte ve bu organların kendi aralarındaki ve birbirleri arasındaki her türlü bilgi alış-verişini 
sağlamaktadır. Ayrıca; İzmir Üniversiteleri Platformu’nun iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini 
ve tanımlanmış projelerini yürütmektedir. Platform kurulduğu tarihten itibaren bu görevler, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü 
tarafından yürütülmektedir.
Koordinatör : Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÜZÜN
Adres         : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü / Alsancak    Web : web.deu.edu.tr/kurumsaliletisim
Telefon      : 0 (232) 412 16 70 - 71 - 72   E-posta : kurumsal.iletisim@deu.edu.tr

D.E.Ü. KURUMSAL İLETİŞİM VE ÜNİVERSİTELERARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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