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REKTÖRÜN MESAJI

Öncelikli amacı liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek 
ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmak olan üniversitemizin, bu hedefine doğru ilerlerken İzmir’in 
gelişimine ve değişimine olan olumlu etkileri yadsınamaz.

Öğrenci odaklılığı, öncülüğü, katılımcılığı, yenilikçiliği, toplumsal sorumluluğu ve mükemmeliyetçiliği te-
mel değerleri olarak kabul eden üniversitemiz on üç yıllık kısa bir sürede bile birçok başarı elde etmiş ve 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Okumakta olduğunuz “İzmir’e Kattıklarımız: 
Kentin Gelişimine ve Değişimine Katkı 
Raporu” hem bu başarılarımızı hem de ken-
timize, İzmir’e sunduğumuz sosyal, kültürel 
ve ekonomik değerleri kısa bir özet halinde 
sunmaktadır.

Bu raporda sunulanlar, yani şimdiye dek 
İzmir’e kattıklarımız, sadece bir başlangıç 
olarak değerlendirilmelidir. Vizyonu evrensel 
düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin 
bir yükseköğretim kurumu olmak olan üniver-
sitemiz İzmir için ilkleri yaratmaya ve ken-
timizin gelişimine ve değişimine katkılarını 
arttırmaya devam edecektir. 

Böyle bir raporu Türkiye’de hazırlayan ilk 
üniversitenin İzmir Ekonomi Üniversitesi 
olması, farkımızı ve fark yaratma konu-
sundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya 
koymaktadır.

Prof. Dr. Oğuz ESEN
Rektör

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANININ MESAJI

İzmir Ekonomi Üniversitesi kurulduğu günden bu yana güzel şehrimiz İzmir’e eğitimden daha fazlasını ver-
meyi amaç edinmiştir. 2001 yılında İzmir’de yabancı dilde eğitim yapan ilk vakıf üniversitesi olarak kuru-
lan üniversitemiz İzmir’imizi kültürel ve sosyal açıdan zenginleştirmiş, uluslararası standartlardaki eğitimi, 
girişimci projeleri ve güçlü akademik kadrosuyla İzmir ve Ege Bölgesi’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri 
olmuştur. 
 
Sizlere sunulan İzmir’e Kattıklarımız: Kentin Değişim ve Gelişim raporu, eğitim alanında öncü olmayı 
bir hedef olarak belirleyen üniversitemizin, verdiği eğitim, ürettiği projeler, saygın ve nitelikli akademik 
kadrosu ve yetiştirdiği mezunlar ile toplumsal ve ekonomik  alanda ülkemizin en güzel kentlerinden birisi 
olan İzmir’e yaptığı katkıların bir sunumudur. Bu rapor ile, bir eğitim kurumu olarak topluma karşı var olan 
sorumluluklarımızdan birini daha başarıyla yerine getirmiş olmanın kıvancını yaşamaktayız. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm toplumsal katkılarda emeği olan tüm 
paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Ekrem DEMİRTAŞ
Mütevelli Heyet Başkanı



6485
okuyan öğrenci

7473
mezun öğrenci

154
çift anadal öğrencisi

89
yandal öğrencisi

Vizyonu, “evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim” ve “bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden 
seçkin bir yüksek öğretim kurumu” olup, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen 
nitelikli mezunlar yetiştirmeyi ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiş 
olan Üniversitemiz 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.

SAYILARLA İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
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İEÜ; İlk Bölümlerin, İlk Programların Üniversitesi
Ülkenin ihtiyaçlarını önceden tespit ederek gerekli insan gücünü yetiştiren İEÜ birçok bölüm ve programı ilk 
kez açan üniversitedir. 

ISO Kalite Belgesine Sahip İlk Sürekli Eğitim Merkezi
EKOSEM “ISO 9001:2008” belgesine sahip olan Türkiye’deki ilk Sürekli Eğitim Merkezi’dir ve Avrupa Üniver-
siteleri Sürekli Eğitim Birliği’ne (EUCEN)  üye ülkemizdeki beş üniversiteden biridir. 

Siyaset Bilimi Alanında İlk ‘Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülü’
İEÜ İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri-mizden Doç. Dr. Çiğdem 
Kentmen Çin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
tarafından verilen 2014 yılı ‘Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü’ne (GEBİP) siyaset bilimi alanında layık 
görülerek İzmir’de siyaset bilimi alanında bu ödülü ka-
zanan ilk öğretim üyesi oldu.

Birleşmiş Milletler Raporunda Türkiye’den Tek Üniversite
Birleşmiş Milletler New York Merkez Ofisi tarafından hazırlanan UN Global Compact Local Network Report 
2013 başlıklı raporun çevreyle ilgili ilkelerini aktaran bölümünde Üniversitemizin adı da geçerek Türkiye’den 
tek örnek,  dünyadan ise sınırlı sayıda örnek arasında yer aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ); Ege’nin 
ve İzmir’in İlk Vakıf Üniversitesi 
İzmir’de 2001 yılında kurulan İEU, hem İzmir‘in hem 
de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir.  

İEÜ; Türkiye’de AKTS Etiketini Alan İlk 
Vakıf Üniversitesi 
2011 yılı içinde Avrupa Komisyonu’nun her yıl 
verdiği ve yükseköğrenimde eğitim kalitesinin 
önemli bir göstergesi olan AKTS Etiketi’ne (ECTS 
Label) Üniversitemiz adına yapılan başvuru olumlu 
sonuçlanmış; İEÜ AKTS Etiketi’ni alan Türkiye’deki 
ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

İEÜ; Zorunlu İki Yabancı Dil Eğitimi Sunan 
İlk Vakıf Üniversitesi
İEÜ’nün eğitim dili tamamen İngilizcedir. Avrupa Or-
tak Çerçeve Programlarında belirtilen B2 düzeyinde 
yoğun İngilizce Hazırlık Programı sunan üniversite, 
Fakülte eğitimi süresince B1 düzeyinde zorunlu 
ikinci yabancı dil dersleri ile mezunlarında farklılık 
yaratmaktadır. Öğrencilerimizin tercih edebileceği 
bu diller Yunanca, Arapça,  Çince, Rusça, Japonca, 
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Por-
tekizcedir.

İZMİR’DE VE TÜRKİYE’DE İLKLERİN ÜNİVERSİTESİ 



EKONOMİK ETKİ: İZMİR EKONOMİSİNE KATTIKLARIMIZ

Bir yükseköğrenim kurumu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir 
ekonomisine birçok açıdan katkı sağlamaktadır.İEÜ’nün tedarik, 
yapı ve diğer harcamaları milyonlarca liraya ulaşmaktadır. Bu 
harcamaların büyük bir bölümü İzmir ili ve Ege Bölgesi içerisinde 
kalmaktadır. Aynı şekilde, üniversite bünyesindeki öğrencilerin 
yaptıkları yemek, eğlence, ulaşım ve diğer harcamaların da bölge 
ekonomisine katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Üniversite tarafından yapılan 1TL’lik bir harcama bölge ekonomi-
sine 2,75TL’lik katkı olarak yansımaktadır.

Yerel ekonomi tarafından kazanılan her 1 TL yerel olarak 
üretilmiş mal ve hizmetler için yapılan harcamalar yoluyla yerel 
ekonomide 1,56 TL’lik brüt gelir artışı sağlamaktadır.

2012-2013 akademik yılında İEÜ’nün toplam harcamaları 62 
milyon liraya ulaşmıştır. Üniversitemiz toplam harcamalarının 
yaklaşık %75,5’iyle istihdam yaratmaktadır. %5 ise burslu olarak 
kazanan öğrencilerimize ek gelir sağlamak için kullanılmaktadır. 
Öğrencilerimizin harcamalarını genellikle İzmir ilinde yaptıkları 
düşünüldüğünde üniversitemizin yukarıda belirtilen ekonomik 
katkısının hesaplanandan çok daha yüksek olduğu sonucuna 
varılabilir. 

1,56 TL
brüt gelir

62M TL
   harcama

%75,5
 istihdam

 %5
burs

23,3M TL

22,7MTL

36M TL

   80,4 MTL

Öğrenci Harcamaları
6485 öğrencisi bulunan üniversitemiz, öğrencilerin yerleşke 
dışında yaptıkları harcamalarla da şehir ekonomisinin 
büyümesine destek olmaktadır. 2012-2013 mali yılında 
öğrencilerimizin barınma, yeme-içme, eğlence, ulaşım, 
komünikasyon, kırtasiye ve sağlık harcamaları toplamı 80,4  
milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Öğrencilerimizin %20’si İzmir dışından gelmektedir. İEÜ İzmir 
dışından gelen öğrencileriyle İzmir’e 20,1 milyon TL’lik bir 
harcama potansiyeli kazandırmaktadır.

Üniversitemizi ziyaret edenlerin İzmir’de yaptığı harcamalar da 
İzmir ekonomisini canlandırmaktadır. Örneğin yalnızca me-
zuniyet dönemlerinde gelen ziyaretçilerimizin sayısı 30.000’i 
aşmaktadır ve bu hareketliliğin ekonomik etkisi büyüktür.

İEÜ’nün İzmir ekonomisine katkısı kurulduğu yıldan beri 
katlanarak artmaktadır. İEÜ Balçova kampüsüne bugüne 
kadar 84 milyar TL inşaat yatırımı yapmıştır. İEÜ’nün hizmet 
alımları 8,7 milyon TL ’ye ulaşmıştır. Hizmet alımlarının büyük 
çoğunluğu İzmir içinde gerçekleşmektedir.

İEÜ bugüne kadar 4.507.724 TL tutarında araştırma fonunu 
İzmir’e getirmiştir.

8,7M TL 

     hizmet 
84 milyar TL
       inşaat

4.507.724TL
araştırma 

fonu

Yeme-İçme

Ulaşım

Kişisel Harcama

Öğrencilerin Kampüs Dışında 
Harcamaları Toplamı



İzmir Ekonomi Üniversitesi 435 tam zamanlı, 248 yarı zamanlı 

akademik personeli ve 150 idari personeliyle toplam 833 kişiye 
istihdam sağlamaktadır

İEÜ’nün maaş ve ücret ödemeleri 2013 yılında 34milyon 
TL olmuştur. Üniversitemiz çalışanlarının büyük çoğunluğu 
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karşıyaka gibi merkez 
ilçelerde ikamet etmektedir ve temel harcamalarını bu bölgede 
gerçekleştirmektedir.  

Aynı zamanda üniversitemiz, akademik personeline yarattığı ka-
liteli istihdam sayesinde İzmir’e dönük “beyin göçü” sağlamaktadır: 
İzmir dışından birçok personeli bulunan üniversitemizin 66 
yabancı uyruklu akademik personeli bulunmaktadır. Ayrıca, 
tam zamanlı TC vatandaşı akademik personelimizin % 48’i 
doktorasını yurtdışında yapmıştır. Başka bir deyişle, İEÜ bir çekim 
odağı olarak İzmir’deki nitelikli çalışan sayısının artmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Mezunlarımızın yaklaşık %30,4’ü İzmir firmalarında 
çalışmaktadır. İEÜ Executive MBA programı İzmir’deki birçok üst 
düzey yönetici tarafından tercih edilmektedir. 

435 
tam zamanlı

248 
yarı zamanlı

150 
idari personel

EKONOMİK ETKİ: İZMİR EKONOMİSİNE KATTIKLARIMIZ



İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kente en önemli katkısı 
kuşkusuz yetiştirdiği donanımlı mezunlardır. İEÜ’nün İzmir 
eğitim alanına katkılarını yalnızca öğrencilerle sınırlı tutmak, 
tablonun tümünün görülmesine engel olur: İzmirli eğitimciler, 
öğrenciler ve İzmirliler de İEÜ’nün imkanlarından faydalanırlar.

Burslar
2013-2014 akademik yılında, İEÜ 89’u tam burslu olmak 
üzere toplamda 509 İzmirli öğrenciye burs vermiştir. Üni-
versite bütçesinden yaratılan bu ciddi meblağ, başarılı 
öğrencilerin masraflarını karşılamalarına yardımcı olurken, bu 
harcamalar kentin ekonomik hayatına kayda değer bir girdi 
sağlamıştır.     

İEÜ’nün İzmir’deki ortaöğretim kurumları yani liselerle ve 
dershanelerle oldukça sıkı bir işbirliği vardır. Bu sayede 
Üniversitemizin İzmir eğitim hayatına katkısı üniversite öncesi 
öğrencilere de uzanır.

Tercih Danışmanlığı
İEÜ İzmir’de uzman rehber öğretmenler desteğiyle ücretsiz 
tercih danışmalığı veren ilk üniversitedir. 15 rehber öğretmen 
eşliğinde sadece İzmir’de değil Aydın, Denizli, Manisa ve 
Muğla’da tercih danışmalığı hizmeti verilmektedir. 

Kuruluşundan bu yana tercih dönemlerinde yaklaşık 35.000 
üniversite adayı İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ücretsiz tercih 
danışmanlığı hizmetinden yararlanmıştır.

Medya Atölyesi
İletişim Fakültesi öğretim üyeleriyle, İzmir’in saygın liseler-
inden gelen öğrencilerin birlikte ortaya çıkardıkları Medya 
Atölyesi, liseli öğrencilerin medya ve iletişim dünyasına 
adım attıkları, bu dünyayı tecrübe etme fırsatı buldukları 
değerli bir işbirliğidir.

Ücretsiz İngilizce Dersleri
İEÜ’de verilen Uluslararası Öğretmen Eğitimi Sertifika 
Programına (CELTA) katılacak olan öğretmenlerin pratik 
yapabilmeleri için 16 yaş ve üzeri öğrencilere ücretsiz 
İngilizce dersleri verilmektedir.

Eğitimcilerin Eğitimi
İEÜ İzmir’deki eğitmenlerin eğitimine de katkı sağlar. 
İzmir liselerinde görevli İngilizce öğretmenleri 2013 
yılında İngiltere’ye gönderilmiştir. Uluslararası Öğretmen 
Eğitimi Sertifika Programı (CELTA) İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir.  Sürekli Eğitim Merkezi 
(EKOSEM) Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programları İZAİR 
eğitmenlerini eğitmiştir. 

Çeviri Atölyesi
Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından düzen-
lenen Çeviri Atölyesi de bu tür etkinliklerden 
biridir: Liseli öğrenciler yabancı dil becerilerini 
geliştirirken, bu alandaki üniversite eğitimine dair 
gözlem yapabilme fırsatına sahip olurlar. 

Lise Öğrencileri Satranç Turnuvası
Matematik bölümü öğretim üyelerinin önayak 
olduğu Lise Öğrencileri Satranç Turnuvası 
ya da liseli öğrencileri hedefleyen çeşitli 
yarışmalar sayesinde, Üniversitemizle İzmir 
liseleri arasındaki bağ güçlenir, kampüs ile lise 
arasındaki paylaşım artar. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir ortaöğrenim alanına sunduğu bir diğer katkı ise liselerle birlikte gerçekleştirilen 
çeşitli etkinlikler sayesinde ortaya çıkar. 

KENTİ EĞİTMEK: İZMİR’E EĞİTİMLE İLGİLİ KATTIKLARIMIZ 

2013-2014 akademik yılında, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi

 89’u tam burslu

toplamda509
İzmirli öğrenciye burs vermiştir.

1747       
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İzmir Ege Bölgesi

2094       
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2013 yılında;

35000
aday

toplamda



Çağdaş endüstri ve bilgi toplumunun dinamik bir oyuncusu 
olmak isteyen İzmir ve çevre illerde girişimciliği ve yeniliği 
başarıyla uygulayan liderlere büyük gereksinim olduğunu 
bilen Üniversitemiz her yıl bu boşluğu dolduracak mezunlar 
vermektedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularında gerekli 
donanımla iş hayatına atılan mezunlarımızdan birçoğu kendi 
işlerini kurup kendi markalarını yaratarak İzmir’in yenilikçi 
ivmesine katkıda bulunmaktadır. 

Tüm bu etkinliklerin sonucu olarak İzmir ve yakın illerdeki 
firmalar öğrenci projelerine ilgi duymuş ve bu sayede 
işbirlikleri, yeni projeler, yeni ekonomik değerler ortaya 
çıkmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi kuruluşundan bu yana girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirme konu-
sunda kararlı adımlar atmaktadır. Tarih boyunca akla, sanata ve bilime önem vermiş bu coğrafyada, bugün 
yenilikçiliğin rotasını çizen önemli kurumlardan biri de Üniversitemizdir. 

2013-2014 akademik yılında Üniversitemiz TÜSİAD’ın düzenlediği “Bu Gençlikte İş Var” yarışmasına en 
fazla girişimci projeyle katılarak Girişimcilik Bayrağı’nı aldı. 

İzmir Bilimpark’ın öncelik verdiği konular arasında bilişim, yazılım, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir 
enerji bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin yenilikçi projelerini ticarileştirmesi, bunları diğer kurumlarla ortak olarak geliştirmesi veya 
İzmir başta olmak üzere sanayicilerle paylaşması için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. 

İzmir Bilimpark
Teknoparkların amacı yenilikçi işletmelerin 
üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri 
veya Ar-Ge merkezlerinin olanaklarından 
yararlanarak yeni teknolojiler geliştirmesi 
ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 
bulunmasıdır.  

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi ve İzmir Ticaret Odası öncülüğünde 
kurulmuştur. Ar-Ge ve yenilikçi fikirleri 
olan, şirketleşmek isteyen, pazara yeni-
likçi ürünler, yazılım ve hizmetler sunmak 
isteyen girişimcilere İzmir Bilimpark’ta çeşitli 
teşvikler sağlanmaktadır. Menderes İlçesi 
İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan

İnovasyon Haftası
Bunların arasında yarışma, sergi ve fuarlara 
katılım ve diğer kurumlarla yapılan ortak 
projeler sayılabilir. Örneğin 29-30 Mayıs 
tarihlerinde İzmir ayağı gerçekleşen Türkiye 
İnovasyon Haftası’nda İEÜ öğrencilerinin 14 
yenilikçi projesi sergilenmiştir. İEÜ öğrencileri 
sadece 2013-2014 akademik yılında yenilikle 
ilgili 3 yarışmada dereceye girmiştir. 

EMBRYONIX
Üniversitemizin girişimcilik konusunda-
ki itici güçlerinden biri Embryonix’tir. 
Bu birimin temel amaçları yeni fikirleri 
iş haline getirmek, onlara yatırımcı 
bulmak ve başta Ege Bölgesi ol-
mak üzere Türkiye’de girişimci 
farkındalığını artırmaktır. Embryonix, 
kurulduğu 2004 yılından bu yana 
yaklaşık 100 proje değerlendirmiş, 30 
projeyi kuluçka programına almış ve 
8 projenin ticarileşmesini sağlamıştır. 
Embryonix aracılığı ile İzmir’de Startup 
Weekend, Startup Grind, Stage-CO ve 
Etohum etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 
Embryonix’in İzmir’e bir diğer katkısı 
da ilk defa kentimizdeki 2 liseye bir yıl 
boyunca girişimcilik eğitimleri vermiş 
olmasıdır.

2004
 yılından bu yana

8
 ticarileştirilmiş proje

30
 kuluçka programına alınmış proje

İEÜ’NÜN GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ALANINDAKİ KATKILARI



İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir’deki iş yaşamının farklı 
unsurlarıyla olan ilişkileri birçok proje ve etkinlik sayesinde 
kalıcı işbirliklerine dönüşür. Bu sayede Üniversite kampüsü tüm 
şehre yayılmış, İEÜ’nün iş dünyasına sunduğu katkılar mezun 
yetiştirmenin ötesine geçmiş olur.

İş Garantili Eğitim
İlk olarak 2008 yılında, Tesco Kipa ile koordineli olarak İşletme 
bölümüne bağlı Perakende Yönetimi Programı tasarlanmış; Tesco 
Kipa yöneticilerinin koçluk anlamında destek verdiği çalışmalara 
yer verilmiştir. 

Programın başarısı neticesinde, 2010 yılında bu kez Koçtaş’ın staj 
ve iş olanağı ile desteklediği, perakende sektörüne ve Koçtaş’ın 
taleplerine göre uyarlanmış ek derslerle desteklenen Koçtaş 
Perakende Yönetimi Opsiyon Programı tasarlanmıştır. 

EKOSEM
Yüksek lisans ve lisans alanında yapılan bu işbirliklerinin yanında, 
üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) kurulmuştur.
 
Bünyesinde 100 civarı eğitim programı mevcut olan EKOSEM, 
ayrıca yaptığı sektörel işbirlikleri ile Avrupa Birliği ve T.C. Ekonomi 
Bakanlığı menşeili projeler gerçekleştirmekte, Kamu Gözetimi, Mu-
hasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız Denetici-
lik Eğitimi yürütmektedir.

EKOTAM
İş dünyası ile işbirliği sağlayan bir başka birim, Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulan Tasarım 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir (EKOTAM). 

EKOTAM, belirli sorunların çözümüne yönelik tasarım projeleri 
oluşturmakta, değişik sektörlerden gelecek talepler doğrultusunda 
tasarım projeleri üretmekte ve bunların uygulanmasını sağlamakta, 
tasarım kuramını uygulama ile yaşama geçirerek eğitim ve endüstri 
arasında bütünleştirici rol oynamaktadır. 

İzmir Sanayi için Çözümler
İEÜ, İzmir iş hayatının ihtiyaçlarını karşılama he-
defiyle kurulmuş ve bu hedefi karşılamak üzere 
üniversite – sanayi işbirliğine büyük önem veren bir 
üniversitedir. İş yaşamının ihtiyaçları üniversitemizin 
öncü programları ve ders müfredatı içinde her gün 
güncellenerek kendine yer bulmaktadır. 

Üniversite – sanayi işbirliğini gerçekleştirmek üzere 
Endüstri Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, Endüstriyel 
Tasarım bölümlerimiz son sınıf öğrencileri ile birlikte 
sanayi kurumlarının problemlerini incelemekte ve 
onlara çözümler üretmektedir. 

Delphi, Hugo Boss, Philsa, DYO, Koka Kola, Tuborg, 
Özsüt,  UPS, Renkler Makina, Tesco Kipa, THY 
Kargo gibi şirketler için yürütülen projelerde şirket 
çalışanları, öğrenciler ve akademisyenler birlikte 
çalışmaktadır.

Bu projelerin çoğunluğu sanayi kuruluşları tarafından desteklenmekte; bazıları ise TÜBİTAK 2241/A Sanayi 
Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı ile desteklenmektedir.  

Öğrencilerimizin şirketlerde tamamladığı projeler yıl sonunda Proje Fuarı’nda sergilenmekte ve farklı sektör-
lerden gelen sanayicilere sunulmaktadır.

Projeler

Özsüt İçin Yeni Bir Üretim Tesisi Yerleşim 
Planlaması 

Yüksek Hızlı Makina Operasyonlarının 
Standartlaştırılması 

Dağıtım Ağı Optimizasyonu

Dağıtım Operasyonlarının Geliştirilmesi

Değişken Spot Fiyat Piyasasında Filo 
Büyüklüğünün Belirlenmesi

Bitmiş Ürün Depolama Süreci Tasarımı

2008 yılından bu yana İzmir Ekonomi 
Üniversitesi – Kipa işbirliği ile yürüttüğümüz 
‘Perakende Yönetimi Pogramı’ her yıl yeni 
mezun öğrencilere iş fırsatı yaratmaya 
devam ediyor.

Bugüne kadar 40 öğrenci programa 
dâhil olmuş ve programı başarıyla 
tamamlamışlardır.

Perakende Yönetimi Programı mezunları 
Pazarlama, Ticari ekip, Mağaza Operas- 
yon, Finans ve Alan Asortman Yerleştirme 
departmanları başta olmak üzere çeşitli 
departmanlarda görevler üstlenerek kariyer 
yolculuklarına devam etmektedirler. 

Ayşe Gürel
Tesco-Kipa İK Yetenek Müdürü

İZMİR’DE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK: ÜNİVERSİTE - İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ



KONUMUZ İZMİR: İZMİR’E DAİR AKADEMİK KATKILARIMIZ 

İzmir Ekonomi Üniversitesi çok farklı alanlarda İzmir’e katkı yapmaktadır. Bu alanlardan biri de kuşkusuz  İzmir 
üzerine yapılmış akademik yayınlar, etkinlikler ve projelerdir. Üniversitemiz, bu çalışmalarla kenti bilimsel olarak ele 
almayı amaç edinmiş, bu bağlamda farklı yöntemler benimsemiştir. Örneğin, Üniversitemiz kuruluşundan itibaren 
tüm yüksek lisans öğrencilerini İzmir ile ilgili tez yazmaları konusunda teşvik etmiştir. 
• Ayşe Nazlı Ata (2007) “Limanlarda katma değer lojistik faaliyetler: İzmir limanının katma değer lojistik faali-

yetler yönünden potansiyelinin incelenmesi”, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı 
• Ladin Yıldırım (2011) “İzmir için Optimal Atık Depolama Yer Seçimi”, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
• Gamze Can (2011)  “Serbest Bölgeler: Ege Serbest Bölgesi Deneyimi” Finans Ekonomisi Yüksek Lisans 

Programı
• Emre Karaca (2009) “Türev Piyasaları ve Vadeli Sözleşme Fiyat Volatilitesi: Türkdex Kontratlarına Bir Ekono-

metrik Uygulama”, Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
• Emek Barış Köprübaşı (2004) “İzmir Metropolü’ndeki özel çocuk hekimlerinin elektronik hasta takip programı 

kullanımına ilişkin bir araştırma”, İşletme Yüksek Lisans Programı 
• Ceren Akman (2007) “Lojistik Maliyetlerindeki Azalmanın İzmir’in Dış Ticaret Hacmine Etkileri: “İç      

Limanuygulaması”, İşletme Yüksek Lisans Programı
• Burak Baltacı (2007) “İzmir’de Yerel Otobüs Ulaşımı:Zaman Çizelgelerinin Tekrar Dizaynı & Eshot Maliyet Ana-

lizi”, ”, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
• Oylum Dikmen (2012) “Çocuk hastanesi ilköğretim okullarının sosyal bir mekan olarak iyileşmeye ve iyi 

olma haline etkisi: İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulu’nda örnek olay incelemesi”, Tasarım 
Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Üniversitemizin İzmir üzerine hazırlamış olduğu akademik çalışmalar Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
hazırladığı tezlerle sınırlı değildir. Öğretim üyülerimiz İzmir hakkında yapmış oldukları araştırmaları hem 
ulusal hem de uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlamaktadır.

- Deniz Türsel Eliiyi, Gamze Mat ve Burcu Özmen (2013), “İzmir Limanı’nda Export Konteynerler İçin Depola-
ma Optimizasyonu“, Promet-Traffic&Transportation.

-Neslihan Demirtaş-Milz ve Cenk Saraçoğlu (2014) “Kentsel Dönüşümü Yöneten Bir Strateji olarak Doğal Afet 
Söylemi: İzmir Kadifekale Örnek Olayı“, Disasters.

-Neslihan Demirtaş-Milz (2013) “Türkiye’de Neoliberal Zamanlarda Enformalite Rejimi: Kadifekale Kentsel 
Dönüşüm Projesi Örnek Olayı“, International Journal Of Urban and Regional Research.

-Neslihan Demirtaş-Milz (2010) “Neoliberal Zamanlarda İzmir ve İzmirlilik Tahayyülleri“ Değişen İzmir’i An-
lamak.

Ayrıca Sosyoloji Bölümümüz, İzmir Üzerine Toplumsal Araştırmalar isimli bir ders açmaktadır.

Üniversitemiz Yüksek Lisans Tezleri, akademik yayınlar ve açmış olduğu derslerin yanı sıra çeşitli birimlerinde 
saygın bilim insanlarının katılımıyla İzmir’le ilgili faaliyetler gerçekleştirmektedir. 



İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerinin ve akademik 
kadrosunun parçası olduğu çeşitli sosyal ve kültürel et-
kinlikler sayesinde Balçova ve İzmir’in genelinde kayda 
değer bir canlılık, hareketlilik doğurmaktadır. Kimi zaman 
kampüs içinde kimi zaman kampüs sınırlarının ötesinde 
gerçekleşen onlarca etkinlik, İzmirlilerin yaşamında önemli 
yer kaplamaktadır.

Üniversitemiz Balçova başta olmak üzere tüm İzmir gene-
linde yapılan kültürel, sanatsal pek çok faaliyete ev sahipliği 
yapmaktadır: Her sene 100’e yakın etkinliğe evsahipliği 
yapılmakta, bu etkinliklerde de yaklaşık 48.500 kişi 
katılmaktadır.

Balçova Belediyesi, Devlet Opera ve Balesi, İzmir Kültür 
Sanat Vakfı, çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar 
başta olmak üzere Üniversitemizin konferans salonu, açık 
hava gösteri merkezi ve sergi alanları çeşitli etkinliklerin 
kullanımına sunulmaktadır.

Üniversitemizin kendi düzenlediği yaklaşık 550 etkinliğe 
273.000 kişi katılmıştır. 

Üniversitemizde sayısı her yıl artmakta olan aktif öğrenci 
kulüpleri, gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve önemli 
organizasyonlar ile üniversitemizin gelişip büyümesine katkı 
sağladıkları gibi, İzmir’de toplumsal ve kültürel hareketliliğin 
artmasını sağlarlar.

Basında da geniş yer bulan İEÜ Öğrenci Kulüpleri 
organizasyonları sayesinde Üniversitemizin, sadece kaliteli 
eğitimi değil sosyal ve faal olan öğrenci odaklı genç yüzü 
de vurgulanmaktadır. Öğrenci Kulüpleri Üniversitenin etkin 
sosyal yapısını en güzel şekilde sergilemektedir. 

70’i aşkın sayıya ulaşan öğrenci kulüplerinden ve etkinlilerinden bazıları şunlardır

Ayrıca, farklı bölümlerden akademik personelimiz, farklı kamu kurumlarıyla çeşitli işbirliklerinde görev 
almaktadırlar. Örneğin İletişim Fakültesi öğretim görevlilerimiz Andreas Treske, Alper Gedik ve Serkan Şavk, 
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaratıcı Belgesel Atölyesi’nde eğitmenlik yapmışlardır.

Öğrencilerimiz sağlıklı bireyler olarak yetişirken sosyal hayata katılımlarında önemli rol oynayan sportif faali-
yetleri de İzmir ve Türkiye spor hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 

her sene

100’e
yakın
etkinlik

48.500
         kişi

273.000
        kişi

toplam

550
etkinlik

Toplum Gönüllüleri Kulübü: Doğa Dostu T-shirt ve Çanta Yapım Atölyesi Etkinliği
Medya Kulübü: Yerel Medya Nasıl Ayakta Durur? Yerel Medya Ekonomisi Konferansı
Bisiklet Kulübü: 10 Kasım Atatürk’e Saygı ve Anma Etkinliği - Bisiklet Turu
Psikoloji Kulübü: TPÖÇG - Türkiye Psikoloji Öğrencileri Güz Toplantısı
Havacılık Kulübü: TRAC(Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti) Acil Afet Haberleşmesi ve Amatör Telsiz Eğitimi
Eşit Platform Kulübü: Film Gösterimi-Ayrımcılık Karşıtı Filmler Kuşağı
Endüstri Sistemleri Kulübü: ESTİEM Europe 3D Projesi Koordinasyon Toplantısı
İlgi’Siz Öğrenci Topluluğu: Yürüyen Kitaplar Sosyal Sorumluluk Projesi

İEÜ’NÜN YARATTIĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAREKETLİLİK



İEÜ Haber Merkezi
Bu sene 8. yılı geride bırakan uygulama gazetemiz 
Ünivers 2013-14 akademik yılında 6 sayı olarak 
yayımlanmış ve sayı başına basılan 1500’er adet 
kopya başta Balçova olmak üzere İzmir’in farklı 
noktalarına dağıtılmıştır. Üniversitemizin İletişim 
Fakültesi bünyesinde yer alan Ünivers ayrıca Türkiye 
genelindeki medya kuruluşlarına ve iletişim fakültele-
rine gönderilmiştir. Gazetemizin internet ayağı olan 
univers.ieu.edu.tr yenilenmiş ve faal olarak yayına 
devam etmiştir. Ayrıca Ünivers’in 
sosyal medya hesapları da söz konusu süre zarfında 
faal olarak kullanılmıştır. 

Son olarak Soma maden faciası örneğinde olduğu 
üzere, Haber Merkezi’nde görev alan öğrencilerimiz, 
kamu yararı adına yapılan gazetecilik faaliyetini 
başarıyla sürdürmüşlerdir. Bunun yansımaları ulusal 
medyada gözlenmiş, İEÜ Haber Merkezi tarafından 
yapılan çalışmalardan övgüyle bahsedilmiştir.

OnVideo
OnVideo, Üniversitemiz öğrencilerinin ders kapsamında yaptıkları kısa film, belgesel ve haberlerin izleyicilere 
ulaştığı bir yayın platformudur. Ayrıca Üniversitede düzenlenen çeşitli konferans ve paneller, OnVideo üzerin-
den izlenebilmekte, böylece etkinliklere katılım kampüs sınırlarını aşmaktadır. 

Onvideo üzerinden yapılan İzmir’le ilgili bazı çalışmalar şunlardır;

İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, 9 hafta süreyle 3’er canlı program yayını (toplam 18) 
yapmışlardır;

     İzmir Ne Diyo?: İzmir’in gündemindeki konular
     6Gen: İzmir’le ilgili magazin aktüalite programı
     Alt+Metin: İzmir’deki çevre sorunları üzerine bir program
     30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesinde canlı yayınlanan bir programda, AKP, DSP ve MHP Balçova 
     Belediye Başkan adayları stüdyomuzda Balçova’nın sorunlarını ve kendi vaatlerini anlatmışlardır.
     Soma’daki maden kazasının ardından, Soma Özel Yayını yapılmıştır.

Üniversitemizde yapılan her türlü akademik etkinlik ve çalışma, öğrenci projeleri, sportif, kültürel sanatsal 
faaliyet gerek yerel, gerek bölgesel, gerekse ulusal medyada geniş bir şekilde yer almaktadır. 

Üniversitemizin İzmir’in sosyo-kültürel yaşamına kattığı hareketliliğin bir başka boyutu da öğrencilerimizin 
ortaya koydukları medya faaliyetleridir. Gazete, radyo ve internet üzerinden İzmirlilere ulaşan içerikler 
öğrencilerimizin kente sundukları değerli kültürel katkılar olarak değerlendirilebilir.

RadyoEko
RadyoEko, internet üzerinden öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin hazırlayıp sundukları programların 
dinleyicilerine ulaştığı radyo kanalımızdır. RadyoEko internet üzerinden canlı yayın yapmakta ve dünyanın 
her yerinden dinlenebilmektedir. Ancak RadyoEko yalnızca yayın yapan bir radyo değildir, aynı zamanda 
öğrencilerimizin birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri önemli bir uygulama alanıdır. 
RadyoEko bünyesinde yapılan çalışmalardan bazıları;

     “Konuşan Kitaplar 2014” projesi kapsamında, görme engelliler için kitap seslendirmeleri radyo 
stüdyolarımızda yapılmış ve proje kapsamında görme engellilere ulaştırılmıştır.

     İzmir Büyükşehir Belediyesi Abla-Ağabey Kardeş Projesi’nin tanıtım 
reklamları radyo stüdyolarımızda kayıt edilmiş, kurgulanmıştır. Projenin 
amacı, ablası, ağabeyi olmayan 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile üniversiteli ağabey 
ve ablaları bir araya getirmek, paylaşmayı öğretmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu 
reklamlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında ve 
diğer mecralarda kullanılmaktadır.

     Omurilik felci araştırmalarına destek sağlamak amacıyla Alanya’da yapılan ve 
uluslararası bir organizasyon olan “Wings For Life World Run” tanıtım jeneriği bir 
ay boyunca RadyoEko yayınlarında program kuşakları arasında yayınlanmıştır.

İEÜ’NÜN YARATTIĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAREKETLİLİK

Üniversitemizin son üç yılda yerel basında yer alma istatistikleri şöyledir:



ULUSLARARASILAŞMAYA KATKIMIZ: İEÜ VE KOZMOPOLİT İZMİR 

İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner

İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik ve sosyal 
faaliyetleri ve uluslararası proje ortaklıkları yoluyla 
İzmir ve dünya arasında bir bağ kurmaktadır. İzmir’de 
ağırladığımız konuklar ve kurulan uluslararası 
bağlantılar ile dünyadaki güncel bilgi ve  deneyim, 
İEÜ’nün paydaşlarına da ulaşmaktadır.  

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev 
sahipliği yaparak bir taraftan İzmir’in uluslararası 
tanıtımına diğer yandan da İzmir’deki akademik ve 
kültürel hayatın canlılığına katkıda bulunmaktadır. 

Romano Prodi - İtalya Başbakanı

Prens Charles - Galler Prensi

Francis Riccardione  - ABD Ankara Büyükelçisi

Hakan Akesson - İsveç Büyükelçisi

376
128
57

2005-2013

63
2008-2012

106
66

2014

2010-2014

118



Kyoto Üniversitesi İmza Töreni
Mart 2014

Kyoto Üniversitesi İmza Töreni
Mart 2014

2014 yılında İsveç Konsolosluğu ve İsveç 
Enstitüsü ile işbirliği kapsamında İletişim 
Fakültesi Stüdyolarında İsveç Sinema Günleri 
düzenlenmiştir.

2012 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye 
tarafından finanse edilen North Aegean Nar-
ratives/Kuzey Ege Hikâyeleri başlıklı proje 
çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan ortak 
kültürlerini konu alan bir belgesel çekilmiştir.  
Ayrıca 2014 yazında University of the Aegean 
(Midilli) ile ortaklaşa gerçekleştirilecek Kamera 
ile Sınırları Geçmek: Belgesel Yapımcılığı Yaz 
Okulu çerçevesinde Türk, Yunan ve AB ül-
kelerinden gelecek katılımcılar kısa belgeseller 
üretecekler. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi uluslararası proje ortaklıklarıyla edindiği küresel-güncel bilgi ve deneyimi kendisini 
çevreleyen toplulukla paylaşmaktadır.

İEÜ ile imzalanan ortaklık anlaşmaları İzmir’e dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi getirmesi ve çeşitli küresel 
konularda bölge halkında farkındalık oluşturulması çerçevesinde önemli bir katkı sunmaktadır. Ayrıca bu ortaklıklar 
yoluyla İzmir ve bölgesi hakkında yapılan araştırmaların yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunmaktadır. 

IES ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde her sene ABD’li öğrenciler İzmir’de ağırlanıyor ve Türkiye’deki iktisadi ve 
siyasi gelişmeler ile Türk dış politikası, AB ilişkileri konularında seminerler düzenleniyor. Ayrıca University of Illinois 
State ile ikili protokol antlaşmamız mevcuttur.

2014 yılında başlayan Shizuoka University of Art and Culture (Japonya) ortak projesinde Charinko, Türkiye pazarı 
için elektrikli bir bisiklet tasarlamayı hedeflemektedir.

22 ünlü Finlandiyalı tasarımcının mobilya ve tekstil tasarımları 2009 yılında sergilenerek Finlandiya tasarımı ve 
yenilik stratejileri semineri gerçekleştirilmiştir. 

ULUSLARARASILAŞMAYA KATKIMIZ: PROJELER, ETKİNLİKLER



İEÜ VE TOPLUMSAL CİNSİYET: ÖRNEK ÜNİVERSİTE

Üniversitemiz bünyesinde toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilinç düzeyini artıracak ulusal ve 
uluslararası boyutlarda eğitim, araştırma ve iletişime yönelik etkinliklerde bulunmak amacıyla 14 
Ekim 2009 tarihinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EKOKAM) kurulmuştur. 
 
EKOKAM 2009’dan günümüze bir uluslararası konferans da dâhil olmak üzere çok sayıda toplumsal 
cinsiyet merkezli etkinliğe imza atmıştır. Kadına karşı şiddet, kadının karar alma mekanizmalarındaki 
eksikliği ve işyerlerinde hâlâ mevcut olan cam tavan gibi konular dışında kamuya açık alanlarda hâlâ 
tartışılması güç olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkların dile getirildiği bu etkin-
likler alternatif fikirlerin tartışılması açısından da oldukça önemlidir. Her yıl düzenlenen Homofobi 
Karşıtı Buluşma kapsamında CHP İstanbul ve Bursa milletvekilleri Prof. Binnaz Toprak ve Doç. Aykan 
Erdemir’in konuk edildiği “Nefret Suçları, Homofobi ve Çoğulculuk”, Prof. Melek Göregenli ve Prof. 
Nilgün Toker’in katılımıyla gerçekleştirilen “Nefret Suçları ve Homofobi” panelleri bu etkinliklerden 
bazılarıdır.  Kadına karşı şiddetin tartışıldığı uluslararası konferansta ise ünlü Amerikalı akademisyen 
Prof. Dr. Evan Stark’ın açılış konuşması medyada da EKOKAM’ın adını duyurmuştur.

EKOKAM bugüne kadar 2 adet uluslararası kadın çalışmaları konferansı düzenlemiştir ve  bu konu-
larda çalışan dünyanın önde gelen akademisyenlerini İzmir’de bir araya getirmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir örnek teşkil etmekte, bu hassas 
konuda bir rol model oluşturmaktadır. 

KADIN YÖNETİCİLERİMİZ

Cam Tavanı Delen Üniversite
İş dünyasında kadın istihdamını erkeklerle eşitleyen birçok kurumda dahi kadınların yöneticilik pozisyonuna 
yükselmesi, görünmeyen bir dizi faktörle engellenmektedir. “Cam tavan” tabiriyle ifade edilen bu durum, 
birçok sektörde göstermelik kadın yöneticilerin varlığıyla göz ardı edilmektedir. Üniversitemizde görev alan 
kadın yöneticilerin oranı ise %46,8’dir. Bu durum üniversitemizde cam tavan faktörünün neredeyse ortadan 
kaldırıldığını göstermektedir ve kariyerinin başındaki birçok genç kadın için umut verici bir gelişme olarak 
değerlendirilebilir.

İEÜ farklı bölümlerinde verilen dersler,öğrenci projeleri ve yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri toplumsal 
cinsiyet konusunu akademik olarak gündeminden düşürmemekte kararlıdır.
 
Dersler:   “Cinsiyet Politikaları” ,  “Toplumsal Cinsiyet ve Medya” 

Tezler ve Öğrenci Projeleri:         
• Seçil İçke (2013) “Günümüz oyuncaklarında toplumsal cinsiyetin temsili: Barbie Bebek oyuncağının analizi” 
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
• Tarık Atan (2010) “Türkiye’deki yöneticiler arasında beklenen ve algılanan yönetici liderlik tarzlarının 
karşılaştırılması” İşletme Doktora Programı  
• Burcu Güneri Çangarlı (2009)  “Yıldırma davranışlarının örgütsel politik taktikler olarak incelenmesi” 
İşletme Doktora  Programı
• Serdar Yündem ve Yavuz Kara (2013) “Kadın Oyunu” Medya İletişim Bölümü Bitirme Projesi

%47,4
Üst Düzey Kadın Yönetici Oranı

%46,8
Kadın Yönetici Oranı

%51,4
Kadın Akademik Yönetici Oranı

%36
Kadın İdari Yönetici Oranı



Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı tarafından 2012 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen Enerji Yönetimi 
ve Politikaları Çalıştayı serileri kapsamında öğrenciler, enerji sektöründe yer alan üst düzey yöneticiler 
ile alanlarında uzman akademisyenlerin karşısında güncel enerji konularındaki dönem projelerini sunma 
fırsatına da sahip olmaktadır.

Çalıştay serisinin ikincisi kapsamında, 2013 yılında UN Global Compact Network işbirliğinde gerçekleştirilen 
ve BM Genel Sekreteri Sn. Ban Ki-Moon’un özel eylemi olan Sustainable Energy for All (SE4A) (Herkes 
İçin Sürdürülebilir Enerji)Türkiye Lansmanı’na, BM Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Brice Lalonde ve BM 
Türkiye Mukim Koordinatörü Sn. Kamal Malhotra katılım göstermiştir. İlgili lansman, BM New York Merkez 
Ofisi tarafından hazırlanarak dünya çapında UN Global Compact üyesi 12.000’den fazla kuruluş ile doğrudan 
paylaşılan UN Global Compact Local Network Report 2013 içerisinde de yer almıştır. Raporun çevre ile 
ilgili ilkelerini aktaran bölümünde Üniversitemizin adının da geçerek örnek gösterildiği lansman; Türkiye’den 
tek olmakla birlikte, dünyadan ise sınırlı sayıda örnek arasında bulunmaktadır.

Üniversitemiz içinde, çevre ve ekolojik yaşama dair faaliyetleri sürdüren oluşumlardan biri de İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Genç TEMA Kulübü’dür. 

Kulüp, İEÜ ve TEMA Vakfının ilkeleri doğrultusunda üniversitemizde, İzmir ili ve çevresinde çevre 
duyarlılığını artırmaya çalışan, gerçekleştirdiği çalışmalarda sürdürülebilir yaşam ilkesini benimsemiş bir 
oluşumdur. Üniversitemizde ve ilimizde erozyon, küresel ısınma, çevre sorunları, hayat kaynağımız “su”, 
biyoçeşitlilik gibi konularda seminerler, sempozyumlar, kongreler, müzik ve şiir dinletileri, belgesel gösterim-
leri düzenleyerek bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirir. İEÜ Genç Tema Kulübü 800 kişiye yakın destekçi-
si, 26 kişilik aktif gönüllüsü ve 6 kişilik yönetim kurulu ile oldukça aktif bir oluşumdur.

Sürdürülebilirlik, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2013-2023 Stratejik Planı çerçevesinde 6 stratejik temadan 
biri olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, mükemmeliyetçi standartları sürdürmeyi ve sürdürülebilir yaşam 
bilincine sahip olarak tüm çevresel faktörleri dikkate alan bir operasyon sürecini takip etmeyi ilke edinmiştir. 
Bununla da yetinmeyip, çevrecilik faaliyetlerini desteklemeyi ve aktif katkı vermeyi de hedeflemiştir.

İEÜ dünyanın en çevreci üniversiteleri sıralamasında Türkiye’den katılan 4 yükseköğretim kurumu arasında 
ilk sırada yer aldı. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan “UI GreenMetric World University Sustainability Ranking 
2013”  listesine İEÜ 254. sıradan giriş yaptı. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Üniversitemiz hakkındaki olumlu değerlendirmelerine dayanak 
sağlayan verilerden biri, kampüs içi enerji tüketiminde yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal enerjinin önemli 
bir yer tutması olmuştur: İEÜ kampüsünde tüketilen enerjinin %26’sı ekolojik sisteme en az zarar veren 
enerji türlerinden biri olan jeotermal enerjiyle karşılanmaktadır. Kampüsümüzdeki yapılaşma da sürdürülebilir 
yaşama uyum doğrultusunda şekillenmektedir. 

2010 yılında hizmete açılan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binası, tamamen ekolojik olarak tasarlanmış 
ve gün ışığından ve ısısından maksimum derecede yararlanarak en az enerji tüketme özelliği ile “yeşil bina” 
olarak İzmir’e örnek teşkil etmektedir. GSTF Binası tasarımı, Mimarlık Bölümümüz öğrencilerinin katkılarıyla 
hayata geçirilmiştir.  

Üniversitemizin sürdürülebilir yaşam konusundaki katkısı akademik programlarına da yansımıştır.

Üniversitemiz Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına devam eden “Sürdürülebilir Enerji 
Yüksek Lisans Programı” disiplinlerarası bir program olup, profesyonel yönlü ve katılımcılara temel enerji 
sektörüyle ilgili konuları kapsamlı bir anlayışla vermek; aynı zamanda da analitik ve yönetimsel becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu sene ilk mezunlarını verecek olan programlarımızda yer alan öğrenciler, 
daha mezun olmadan sektörün öncü kuruluşlarında istihdam edilmişler veya kendi firmalarını kurarak enerji 
sektöründe yer almaya başlamışlardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ÇEVRE DUYARLILIĞI: YEŞİL ÜNİVERSİTE İEÜ
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diğer kulüpler de sosyal sorumluluk projeleri üretmek-
tedir.
İEÜ’nün önayak olduğu sosyal sorumluluk projeleri 
yalnızca öğrenci kulüpleri tarafından geliştirilmemiş, 
birçok girişimi akademik bölümlerin çalışmaları 
kapsamında ortaya çıkmıştır. 

Nisan 2014’te Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca 
Bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü için 
yardım kampanyası düzenlemiştir. Öğretim elemanları 
ve öğrenciler 3 gün süresince üniversite kantininde 
stand açmış ve  croissant satışı yaparak elde edilen 
geliri hastaneye bağışlamışlardır. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin 
projelerinden biri, İzmir içerisinden bulunan bir 
müze, koleksiyon ya da sergiyi, görsel engelliler 

İzmir Ekonomi Üniversitesi kuruluşundan bu yana 
parçası olduğu İzmir, Türkiye ve dünya toplumuna 
dair sorumluluklarının bilincinde olarak faaliyet-
lerini sürdürmüş, kendisine bu doğrultuda bir yol 
çizmiştir. Bu bağlamda öğrenci, akademisyen 
ve idari personelin destek olduğu sosyal sorum-
luluk projelerinden, toplumsal meselelerin ders 
programına dahil edilmesine; ekolojik yaşam 
ve çevre duyarlılığını artırmayı hedeflemekten, 
üniversitenin işleyişini bu yönde tasarlamaya dek 
çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

İEÜ bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerinden 
4 tanesi, (Toplum Gönüllüleri Kulübü, İlgi’siz 
Ögrenci Topluluğu,  Genç Tema Kulübü ve 
Kızılay Kulübü), doğrudan sosyal sorumluluk 
amaçlı olarak kurulmuş olmakla birlikte Psikoloji 
Kulübü, Sosyoloji Kulübü ve Medya Kulübü gibi 

için ulaşılabilir kılmak olmuştur. Proje kapsamında, 
çeşitli müzeleri seçen öğrenciler üç eseri dokunsal 
grafiklere dönüştürdüler ve buna ek olarak sergilenen 
mekânın üç boyutlu dokunsal haritasını ve projenin 
promosyonlarını tasarladılar. Dört hafta süren projenin 
ardından, projenin jürisi kapsamında, Âşık Veysel 
Görme Engelliler İlköğretim okulundan 6 öğrenci fakül-
teyi ziyaret ederek projeyi değerlendirmiştir. 

Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri dersini 
alan öğrencilerin, geliştirecekleri sürdürülebilir proje-
lerle toplumsal yaşamda olumlu değişimler 
yaratmaları hedeflenmiştir. Ders kapsamında yerel 
yönetim, gösteri sanatları, gazetecilik, yöneticilik, gibi 
alanlardan gelen, toplumun önde gelen isimleriyle bir 
araya gelen öğrencilerin topluma ve çevreye duyarlılık 
kazanmaları ve daha yaşanır bir toplum için proje 
üreterek yaşama geçirmeleri hedeflenmiştir.

• Psikoloji ve Sosyoloji Klüpleri, 24 Mart 2014 
tarihinde Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde 
Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara bir günlük 
seminer vermiştir. 

• K.Ö.Y. projesi kapsamında Kasım 2012-Nisan 
2013 tarihleri arasında Toplum Gönüllüleri 
Kulübü üyesi 25 öğrencimiz her pazar Torbalı 
Çamlıca köyüne ziyaretler düzenlemiş, bu 
ziyaretlerde köyde yaşayan çocuklara matema-
tik, fen, Türkçe gibi dersleri yaratıcı drama 
aracılığıyla öğretmeyi hedeflemişlerdir. 

• Kızılay Kulübu 28-29 Nisan 2014 tarihle-
rinde kan bağış kampanyası başlatarak kan 
bankasına 108 ünite kan toplamıştır. 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Üniversitemiz, sosyal sorumluluk çerçevesinde 
önemli bir adım atarak 2013-2014 akade-
mik yılından itibaren “Toplumsal ve Çevresel 
Duyarlılık Projeleri” dersini başlatmıştır. 



ENGELSİZ ÜNİVERSİTE, ENGELSİZ YAŞAM

İZMİR EKONOMİLİ TASARIM-
CIDAN YAŞLILARA ÖZEL DUŞ 
TEKNESİ 
Yaşlıların ve ayakta uzun süre dur-
makta zorlananların rahatlıkla duşlarını 
alabilmeleri için, İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
4. Sınıf Öğrencisi Pelinsu Babacanlar 
bir küvet tasarladı. “BOURN” adını 
verdiği duş teknesi projesiyle Babacan-
lar, kaygan ve ıslak zemin gibi çevresel 
faktörlerle oluşan yaralanmaların da 
önüne geçilebilmesini hedeflemiştir.

ÇOCUKLARA ‘ENGEL’SİZ 
GİYSİLER
İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 
tarafından gerçekleştirilen “Moda ve Tekstil 
Tasarımı Aracılığıyla Sosyal Gelişim” 
başlıklı bilimsel araştırma projesiyle fiziksel 
ve mental engeli bulunan çocuklara yönelik 
kıyafetler, oyuncaklar ve eğitici yastıklar 
hazırlandı. Giysiler çocukların kullanımına 
sunuldu. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Engelli Destek Birimi ve engelli 
öğrencilerin durumunu değerlendirmek ve alınacak tedbirler ve 
bu tedbirlerin uygulanmasını koordine etmek için bir komisyon 
bulunmaktadır.

Komisyon, çalışmalarını engelli öğrencilere destek olmak üzere 
idari ve akademik konulara ilişkin görüş ve önerileri hazırlayarak 
ilgili birimlere iletmektedir. Gereksinimleri belirlenen engelli 
öğrencilerin akademik danışmanları bilgilendirilmekte ve ilgili ders 
öğretim elemanları ile görüşülerek öğrencilerin gereksinimlerine 
uygun koşulların sağlanmasına özen gösterilmektedir.

İEÜ Kampüsü ve kampüs içinde yer alan fiziki mekânlarda engelli 
öğrencilere yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası’nın tamamının engelli 
öğrencilerimizin kullanımına uygunluğu bulunmaktadır.

Kampüste ana bina ve D Blokta engelli tuvaletleri bulunmaktadır.
Üniversite’nin öğrenci yurdunda bir adet engelli odası 
bulunmaktadır.

Kampüs içerisinde ana kapılardan giriş çıkışları kolaylaştırmak 
amacıyla rampalar bulunmaktadır. 

Üniversite ana girişinde engelli giriş kapısı bulunmaktadır. 

Kampüs içerisinde A, C ve M Blok’ların tümünde engelli 
öğrencilerimizin kullanabileceği asansörler mevcuttur. Binalar 
arası geçişler rampalarla ve asansörler aracılığıyla yapılmaktadır.

Bedensel engelli öğrencilerimizden tekerlekli sandalye kullanan 
öğrencilerimiz için C ve M Blokta belirli sınıflarda fiziki düzenleme 
yapılmıştır. 

İhtiyaç olması halinde, kısmi işitme kaybı ve kısmi görme 
kaybı olan öğrencilerimizin eğitime destek materyali olarak  
kullanacakları,  kitap, kırtasiye malzemeleri yine üniversitemiz  
bütçesinden sağlanmaktadır.



Volkan BÜKEY
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
İcra Kurulu  Asistanı

Kurum kültürüne adaptasyonu yüksek, olaylara çok yönlü bakabilen dinamik ve iletişim yeteneği yüksek 
mezunlarla çalışmak günümüzde şirketler için önem taşımaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları bu 
bağlamda şirkete katkı sağlamakta, çevre ve kalkınma bilinciyle İzmir’in ve Türkiye’nin  geleceği için doğru 
adımlar atmaktadırlar. 

Efe CUN
İnci Holding
Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü

Bugüne kadar İEÜ mezunu birçok kişi ile aynı ekiplerde yer aldım. İEÜ mezunlarının; günümüz profesyonel 
hayatında çok önemli olduğunu düşündüğüm merak, heves, motivasyon, gelişim isteği ve gerekli yerlerde 
sorumluluk almaktan kaçmamak gibi özellikleri bünyelerinde barındırdıklarını düşünüyorum. Bu özelliklerin bir 
seviyeye kadar kişilikle birlikte şekillendiğini düşünmekle birlikte, üniversite eğitimini yalnızca teknik bilgi yükle-
mesi olarak ele almayan bu yaklaşımla çok daha yüksek seviyelere taşınabildiğini ve bu yaklaşımın da İEÜ’de 
bulunduğunu görüyorum. Ayrıca profesyonel çalışma alanım olan finans - denetim alanında birlikte çalıştığım 
İEÜ mezunu arkadaşlarımın teknik bilgi seviyeleri de yine oldukça tatmin edici. Dolayısıyla öğrencilerinin, 
hem teknik hem de sosyal beceri gelişimini önemseyen, İzmir’de yerleşik, böyle bir üniversite olmasından son 
derece mutluyum.

Candaş Ener ERDENER
Odeabank Teftiş Kurulu
Müfettiş

İEU mezunları, deneyimli öğretim üyelerinden aldıkları kaliteli eğitim ve bakış açısı sayesinde iş ortamlarında 
farklılıklarını sergilemektedirler. Öğrenciler, almış oldukları %100 İngilizce eğitim, sunum teknikleri, üniversi-
tede edindikleri özgüven ve iletişim yetenekleri ile çalıştıkları kurumlara  katma değer de sağlamaktadır.

Murat GÜÇLÜOĞULLARI
Ernst & Young
Vergi Müdürü

EY olarak aramıza katılacak takım arkadaşlarımızı seçme sürecinde; İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları, 
geçmişten günümüze çalışma hayatında yarattıkları başarılı, pozitif sonuçlar nedeniyle her yıl öncelikli tercih 
sebebi olmaktadır. Daha önce  işe alımlarda yaşadığımız tecrübelere dayanarak belirtmeliyim ki  akade-
mik eğitimlerinin yanı sıra kendine güvenen, gerekli iş ahlakı ve bilincinde olan, vizyon sahibi üniversiteniz 
mezunlarını, EY olarak aramızda görmeyi arzuluyoruz.

Abdullah KARADELİ
Vakıfbank
Ticari Portföy Yöneticisi

Öğrencilik yıllarım boyunca aldığım derslerin, edindiğim deneyimlerin ne kadar faydalı olduğunu iş hayatına 
başlayınca daha iyi anladım. Yaptığımız bitimsiz ödevler ve sunumlar, çalışma atölyeleri,  grup çalışmaları, 
tartışmalar ve etkinlikler mezuniyetimden sonra ilk olarak Kobi portföy yöneticisi ve şimdi ticari portföy yöneti-
cisi olmamda çok etkili oldu.  Özellikle edindiğimiz iki yabancı dil bankacılık alanında ayırt edilmemizi ve daha 
fazla kazanç elde etmemizi sağladı.

Bu bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim: sadece benim bankam değil diğer firmalar da İEU mezunlarını 
kendi kurumlarında çalıştırmayı bir şans olarak görmeli ve heyecanlı, istekli, pratik, analitik düşünebilen, 
kısacası sadece derslere bağlı kitap personeli değil,  kendi inisiyatifini alabilen, çalıştığı kuruma da bir şeyler 
kazandırabilen bu mezunlara fırsat tanımalıdır.

Güray KURŞUNOĞLU
KPMG
Vergi Müdürü

İEÜ mezunları, dışa dönük davranışları, yüksek özgüvenleri ve düşüncelerini daha özgürce dile getirebilmele-
riyle, müşterilerimizle olan touchpointlerde gayet başarılı. Benim en büyük gözlemim, İEÜ mezunlarının gün-
delik yaşamda edilgenlikten ziyade daha etken bir tutum ve davranış içerisinde bulunmalarıdır. Bunu, okulun 
normlara ve kaidelere dayalı olmaktan ziyade öğrencilerini insiyatif almaya teşvik eden esnek eğitim sistemine 
bağlıyorum. 

Ali MAT
Türk Henkel
Kilit Müşteri Yöneticisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi ismini bulunduğum her ortamda  gerek verdiği kaliteli eğitimi, gerekse sağladığı 
olanakları ile hem iş arkadaşlarıma hem de yeni üniversite’ye girecek gelecek nesile aktarıyorum. Üniversite-
mizin bana katmış olduğu teorik bilgi ve birikimimi şu an çalışmakta olduğum uluslararası kurumsal bir firmada 
kullanabilmek ve bunun farkındalığını göstermek benim için gurur verici. Yeni nesil Ekonomi Üniversiteli birey-
lerin en iyi şirketlerde istihdam bulabileceklerine inanıyorum. 

İŞVERENLERİN GÖZÜNDEN MEZUNLARIMIZ



Ecem ALGUN
2012 Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi
Tesco - KİPA

2007 yılında üniversite giriş sınavında ilk tercihim olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi 
Bölümü’nü kazandığımda çok sevinmiştim. Çünkü amacım geleceği parlak olan Lojistik Yönetimi bölümünü 
kazanmak ama bunu da bu bölümün kurucusu olan üniversitede tamamlamaktı. Nitekim okulda kazandığım 
deneyimlerin ne kadar önemli olduğunu ve okuldan ne kadar çok donanımlı olarak mezun olduğumuzu iş 
hayatına başlayınca anlayacaktım. Dört yıl boyunca hem sosyal olarak hem de akademik olarak üniver-
sitemin bana verdiği imkânlardan faydalandım. Bunlardan en önemlisi ikinci sınıfta bize sunulan sertifika 
programlarıydı. Enerji Yönetimi ve Politikaları Sertifika Programı’nı seçerek belki de geleceğime yön verdim; 
zira şu anda okulumuzun Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden biriyim. Okulumuzun 
bize sunduğu diğer bir imkân da; Türkiye’de sayılı üniversitede mevcut Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
gerçekleştirilen bitirme projesiydi ki bu proje bize mezuniyet sonrası iş tekliflerini de beraberinde getirmiştir. 
Okul bitiminde hem yüksek lisans programına başladım hem de gelen iş tekliflerinden Tesco Kipa’yı seçerek 
Planlama Uzmanı olarak çalışmaya başladım. 

Yeliz CENGİZ
2012 Moda Tasarımı Bölümü Mezunu

Üniversitede dikiş dersleri başladığında ilk öğrendiğimiz beli büzgülü etekle, 
arkadaşım Naz’la birlikte kurduğumuz “Rokoko Design ” markası da nefes 
almaya başladı. Rokoko Design; bizim insanlara ulaştığımız basamak oldu. 
Rokoko design adı altında daha okurken satışlar yapıp defileler yapmaya 
başlamıştık. İlk modaevimi 2010 yılında Bostanlı’da ailemin de desteğiyle 
okurken açtım. 2012’den itibaren modaevimi Alsancak’a taşıma kararı aldım. 
Yaptığım tasarımlar için Alsancak’ın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. 
Danteller, tozlu renkler, yaşanmışlık hissi veren kıyafetler... “Yeliz Cengiz” 
markasını yaratıyor. 

Sevilay GÜNCAN
2012 Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Mezunu
Ekonomi Çift Anadal
İNCİ Holding

Başta sağladığı yabancı dil olanakları, yurtdışındaki işbirlikleri, iş dünyasıyla 
olan yakın bağlantıları, Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünün hayalimdeki 
mesleğe giden ilk adım olması ve İzmir’ in Türkiye’de yaşanabilecek en güzel 
şehirlerinden biri olması gibi birçok etken tercihimde ilk sırada İzmir Ekonomi 
Üniversitesini yazmama sebep oldu. Elbette üniversite hayatım sadece dersler, 
stajlar projeler şeklinde geçmedi. Sosyal hayatım da bir o kadar renkliydi; çeşitli 
dans kulüplerine üye olmamın yanında, Erasmus programı için gelen öğrencilere 
mihmandarlık da yaparak gezi ve parti organizitörlüğü deneyimlerim oldu.  Me-
zun olur olmaz, kısa süren bir yaz tatilinin ardından İnci Akü San ve Tic Aş. 
yurtdışı Satış departmanında Avrupa bölgelerinden sorumlu olarak işe başladım.  
İşim gereği hayalimdeki gibi sürekli seyahat etmekte ve toplantıdan toplantıya 
koşmaktayım. İşe başlayalı sadece 2 yıl oldu.  Bu benim için sadece bir başlangıç 
ve bu başlangıca İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin  bana sunduğu tüm olanakları 

kullanarak ulaştım. 

Elif OCAK
2010 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu
Hilton İzmir 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum” demenin,“ Ekonomili” olmanın 
gururunu yaşıyorum mezun olduğum 2010 yılından beri. Almış olduğum eğitim kalitesi ve disiplin sayesinde, iş 
hayatına kolay bir şekilde adapte olabildim bir “Ekonomili” olarak.  İzmir Ekonomi Üniversitesi benim için Hilton 
İzmir’in kapılarının açılmasında çok önemli bir  kartvizit  ve referans oldu.  2008 yılında stajyer olarak çalışmaya 
başladığım Hilton İzmir’de şu an İdari İşler ve Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Bu süreç bo-
yunca, üniversitemin bana vermiş olduğu eğitimin  yanısıra desteğini de asla unutamam. Başarılı olmayı ve pes 
etmemeyi, hedeflerinin peşinde koşmayı ve verdiğin kararın arkasında durmayı öğrendim ben “Ekonomi”den.  
Eğitimiyle, kalitesiyle, sunduklarıyla bir öğrencinin yararlanabileceği ve kendisini geliştirebileceği bir yer İzmir 
Ekonomi. 

MEZUNLARIMIZ



Utku UTKAN
2003 İşletme Yüksek Lisans Programı Mezunu

2003 yılında MBA programından mezun olarak İzmir Ekonomi Üniversitesinin ilk 
mezuniyet törenine katılmanın gururunu yaşadım. Program boyunca gerek aka-
demik kariyer gerekse farklı sektörlerden iş dünyası tecrübeleriyle çok değerli 
hocalardan ders almamızın iş dünyasına ve yönetim konularına bakış açımı 
farklılaştırdığını düşünüyorum. 2007 yılından itibaren Egebimtes firmasında 
önce Analist/Yazılım Uzmanı, bunu takiben de Yazılım Geliştirme ve Uygulama 
Hizmetleri Yöneticisi olarak görev almaktayım. Bulunduğum görev nedeniyle 
İzmir’deki birçok firma ile yaptığım temaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi 
mezunlarının sayısının arttığını görmek, kendileriyle iş ortamında karşılaşmak, 
2003 yılında 6 öğrenci ile ilk mezuniyet törenini gerçekleştiren okulumuzun 
öğrenciler arasında tercih edilen, üniversiteler arasında her geçen gün yükselen 
ve kabul gören bir okul haline gelmesi gerçekten mutluluk verici.

Hande UZUNOĞLU 
2005 İşletme Bölümü Mezunu
İzmir Ticaret Odası

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ilk öğrencisi ve ilk mezunuyum. 4 yıl süresince 
hem akademik hem iş dünyası tecrübesi olan değerli hocalardan aldığımız der-
slerde, teorik bilgilerle birlikte pratik uygulamalar da yapıyorduk. Zaman zaman 
işletmelere gidip derslerde gördüklerimizin uygulamalarını inceliyor ve daha 
sonra bunları derste tartışıyorduk. Lisans döneminde aldığım bu eğitimin, iş 
hayatında bana çok büyük artısı oldu. Mezun olur olmaz İzmir Ticaret Odası’nda 
işe başladım. Burada 9 yılım dolmak üzere. Üniversitemizin bu kadar hızlı 
büyüyeceğini ve İzmir’in öncü eğitim kurumları arasında yerini alacağını tahmin 
edemiyorduk. İlk mezunlar olarak üniversitemizin başarılı gelişiminden dolayı 
gurur duyuyoruz. Özetle, İzmir Ekonomi Üniversitesi yenilikçiliği, girişimciliği, 
kaliteli eğitimi, bilimsel araştırmaları, uluslararası değişim programları, sosyal 
olanakları ile bir öğrencinin hayalini kurduğu üniversitenin ta kendisi. 

Evrim ÖZYORULMAZ
2007 Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Mezunu
2007 İşletme Bölümü Mezunu (Çift Anadal)
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Alanında uzman akademisyenler ve iş hayatı profesyonelleri tarafından 
Uluslararası Ticaret ve Finansman ile İşletme alanlarında aldığım lisans 
eğitimimin ardından, Finans Ekonomisi alanındaki yüksek lisans dereceme ek 
olarak; halen devam etmekte olduğum Ekonomi Doktora Programı ve beş yıldan 
beri bulunduğum Araştırma Görevlisi pozisyonum sonrasında, bugün dönüp 
arkaya baktığımda o günden bugüne sadece bir yıl kadar uzak kalabildiğimi 
farkediyorum bu üniversiteden. Evrensel düzeyde kaliteli bir eğitim, küresel 
bir vizyon, eleştirel ve girişimci bir bakış açısı, dinamik ve yenilikçi bir anlayış 
da cabası. Üniversite-sanayi işbirlikleri, çift anadal ve yandal programları, 
sertifika ve opsiyon program seçenekleri, sürekli eğitim merkezleri, bilimsel 
araştırma projeleri, uluslararası değişim programlarına ek olarak, ders içi ve 
ders dışı kapsamda gerçekleştirilen konferans, seminer, sunum ve çalıştay 
benzeri etkinliklerle öğrencilerinin her alanda donanımlı bireyler olarak topluma 

kazandırılması hedefindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ilk mezunlarından olmak tüm hayatım boyunca 
bana hep aynı gururu yaşatacak, biliyorum: Ve sonra dedim ki, iyi ki İzmir Ekonomiliyim...

Serter TANYERİ
Ekonomi Bölümü  Mezunu
SMMM,  Müdür Yardımcısı, KPMG

Üniversitedeki akademik personelin kalitesi, Çift Anadal Programı ve İngilizce 
eğitim ile ikinci yabancı dil sayesinde entelektüel kapasitemi artırdım ve iş 
yaşantısına rakiplerimden bir adım önde girme şansını yakaladım. Bu durum iş 
arama sürecine de olumlu yansıdı ve daha mezun olmadan iş sahibi olmanın 
onurunu ve gururunu yaşadım. Uluslararası denetim şirketlerinden Ernst & 
Young’ta vergi asistanı olarak başlayan kariyerime Arkas Holding’te İç Denetim 
departmanında riskin erken saptanmasına yönelik çalışmalara katılarak devam 
ettim. Akabinde yeniden denetim sektörüne geçiş yaptım ve bir başka denetim 
devi KPMG’de çalışmaya başladım. Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu 
olmanın haklı gururunu yaşıyorum ve tüm mezunların benimle hemfikir olduğuna 
inanıyorum.

MEZUNLARIMIZ


