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GİRİŞ 

İEÜ Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 

Kurumun Temel Değerleri 

• Katılımcılık; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak, 

• Yenilikçilik; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin içinde yer almak, 

• Toplumsal sorumluluk; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve içinde 
bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve 
uygulamak, 

• Mükemmeliyetçilik; tüm faaliyetlerde en iyiyi aramak. 

 

İEÜ Misyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen 
nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır. 

 

İEÜ  Kuruluş ve Gelişme 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 
4633 sayılı kanunla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.  

2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan Üniversite, 4 Mart 2002 
tarihinden itibaren yüksek lisans programlarını da açarak faaliyetlerini lisansüstü seviyede de 
sürdürmeye başlamıştır. Kuruluş Kanunu’nda 3 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü 
bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 24.03.2002 tarihinde “Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)” 
kurulmuştur.  

Fakülteler ve Merkezler kurulması ile ilgili bilgiler özetle şu şekildedir: 

- Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB)’in kurulması (28.03.2003) 
- Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (17 Nisan 2003) 
- İletişim Fakültesi’nin faaliyete geçmesi (2003-2004 öğretim yılı) 
- Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) kurulması (28 Temmuz 2005) 
- Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOKENT)’in kurulması (08.12. 

2005) 
- Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOGİRİŞİM)’nin kurulması (25.05.2006) 
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- Kuruluş kanununda yer alan Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu’nun adının Uygulamalı Yönetim 
Bilimleri Yüksekokulu olarak değiştirilmesi (17 Şubat 2006) 

- Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi’nin kurulması (06.10.2006) 
- Liderlik ve Yönetişim (EKOLİDER) Merkezi (12 Ekim 2007) 
- Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM)’ın 

kurulması (25 Ağustos 2009) 
- Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’nin adının Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi olarak 

değiştirilmi (06.04.2010) 
- Hukuk Fakültesi’nin kurulmuştur (05 Ağustos 2010) 
- Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulması (10 Ekim 2012) 
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kurulması (13.09.2012) 
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin adının İşletme Fakültesi olarak değiştirilmesi (4  Mayıs 2013) 
- Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kurulması (19.03.2014) 
- Öğretme ve Öğrenme Merkezi (EKOEĞİTİM)’in kurulması ( 6.12.2014) 
- İşletme Enstitüsü’nün kuruluşu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki İşletme ve Uluslararası 

Ticaret ve Finansman anabilim dalına bağlı programlar İşletme Enstitü bünyesine aktarılması 
(16.3./2015) 

- Tıp Fakültesi kuruluşu (14.8.2014) ve 2017-2018 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınması kararı 
(20/04/2017) 

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması (07.12.2016) 
- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAUM)’in kurulması (14.12.2016) 
- Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması (28.11.2018) ve Psikoloji Bölümü 

lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim 
olanağı sağlanması 

- Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün adının Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak 
değiştirilmesi (12.12.2018) 

- Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) açılması (12.06.2019) 
- Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ile Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

açılması (26.06.2019) 
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kuruluşu (24.06.2019) ve böylece Üniversitemiz bünyesindeki tüm 

enstitülerin tek bir enstitü altında birleştirilmesi 
- Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin kurulması (07.08.2019) 
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1. ÖZET 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile kurulan İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı 
tarafından 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur. Faaliyetlerine 2001-2002 öğretim yılında ilk lisans 
öğrencilerini alarak başlamıştır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen 
nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.  

Üniversiteler faaliyetlerini genel olarak eğitim-öğretim, temel ve uygulamalı araştırmalar, topluma 
hizmet ve sürekli eğitim alanlarında yürütürler. İzmir Ekonomi Üniversitesi misyonu doğrultusunda, 
faaliyetlerini katma değerleri yüksek ürün ve hizmet üretilme sürecine katkıda bulunarak, toplumsal 
gelişime destek verecek biçimde düzenlemektedir.    

Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma faaliyetleri halen 8 Fakülte, 3 Meslek Yüksek Okulu, 
2 Yüksek Okul, 1 Lisansüstü Eğitim bünyesinde sürdürülmektedir.   

İzmir Ekonomi Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda yaklaşık 20.000 mezun vermiştir. 
Halen yaklaşık 10.200 öğrenci eğitim görmektedir.  

Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İletişim, İşletme, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp 
Fakültelerinde toplam 36 bölümle faaliyetler sürdürülmektedir.  

Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
bünyelerinde 30 program bulunmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü mevcuttur. Yabancı Diller Yüksek Okulu ise İngilizce Hazırlık Okulu ile üniversitede 
zorunlu bulunan İngilizce dersleri ile zorunlu ikinci yabancı dil derslerini vermek üzere 
yapılandırılmıştır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 17 tezli yüksek lisans, 12 tezsiz yüksek lisans 
ve 7 doktora programı yürütülmektedir. 

Araştırma projelerinin yanı sıra topluma hizmet çalışmalarının da yürütüldüğü 10 adet araştırma ve 
uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite mezunlarının yeni gelişmelere karşı bilgilerinin 
güncellenmesi amacı ile Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları 
Teknoloji Transfer Ofisi kanalı ile yürütülmektedir.  

Üniversite öğrencilerinin ders dışı faaliyetlerini sürdürdüğü, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan 77 
öğrenci kulübü bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde kurulan sporcular ve spor takımları çeşitli 
branşlarda üniversite turnuvalarına, yarışmalarına katılmaktadırlar 

Mevcut kampusun imkanları, birçok konuda çalışmalarımızı kısıtlar hale gelmiştir. Öğrencilerimize daha 
geniş kütüphane imkanlarını sunulması, daha iyi öğrenme ortamları yaratılması arzu edilmektedir. 
Bunun yanı sıra daha kapsamlı sınıflar, laboratuvar imkanları yaratılması da hedeflenmektedir. Öğretim 
üyelerinin çalışma koşullarının ve altyapının da iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Yeni kampus alanında yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı, sıfır atık ile çevreye duyarlı bir ortam 
yaratılmasını ve kültür oluşturulmasını da beklemekteyiz. 
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Güzelbahçe Kampusu çalışmaları sırasında bölümlerden başlayarak beklentiler ve öngörüler alınmış, 
değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra İEÜ Mezunlar Derneği ve Öğrenci Konseyi ile toplantılar yapılarak, 
mezunların ve öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular, Mütevelli Heyeti, İzmir Ticaret 
Odası ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı ile birlikte değerlendirilmiş ve bir yol haritası ortaya çıkmıştır.  

Bu yol haritasında Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek 
Yüksekokulu’nun Balçova yerleşkesinde hizmetlerine devam etmesi uygun görülmüş olup, Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nun ise 2. Aşamada Güzelbahçe Yerleşkesinde faaliyet göstermesi benimsenmiştir. Bu 
doğrultuda rehberde yalnızca ilk etapta taşınması planlanan akademik birimlerimizin verileri mevcuttur. 

Proje yarışması sonucunda ortaya çıkacak eserler, İzmir Ekonomi Üniversitesini bölgemiz ve ülkemiz için 
çok farklı değerler yaratacak bir üniversite haline gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır.  

Bu yarışmanın Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkıda bulunan jüri 
üyelerine, danışmanlara, raportörlere teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla. 
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2. ÜNİVERSİTE ORGANİZASYON YAPISI 

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 

Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. 
Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından,  devlet memuru olma niteliklerine sahip 
adaylar arasından dört yıl süre için seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinin en 
az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Süresi biten üyeler yeniden 
seçilebilir. Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir. Mütevelli Heyeti en az ayda bir kez toplanır. 
Başkan, gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırabilir.  Mütevelli Heyeti, ana 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve gelir yaratmak amacı ile yatırım ve iştirak 
kararı alabilir.   

 

 

REKTÖRLÜK 

Rektörlük Makamına bağlı birim sayısı: 8 

Rektörlük Makamına bağlı birimlerdeki personel sayısı: 36 

 

   

  

 

 

 

Departman Adı Personel 
Sayısı 

Departman Adı Personel Sayısı 

Rektörlük 8 Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi 6+3 (Tekontest 
Projesi) 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri 9 Kurumsal Verimlilik Ofisi 2 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü 4 Yayınevi 2 

İç Denetim 1 Hukuk Müşavirliği 1 
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Mütevelli Heyeti

Rektör

Rektörlüğe Bağlı Birimler
Fakülteler

Meslek Yüksek Okulları

Yüksekokullar

Enstitü
Ortak Zorunlu Dersler Bölümü

Sağlık Spor ve Kültür Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Kurumsal Verimlilik Ofisi

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Rektör Asistanları

Rektör Yardımcıları
Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Strateji Geliştirme ve Planlama Direktörlüğü

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite Yayınları

Etik Kurullar

Bilimsel Yayın Teşvik ve Ödüller

Genel Sekreter

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Kalite ve Koordinasyon 
Müdürlüğü

Kalite Yönetim temsilciliği

Kütüphane Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Satınalma Müdürlüğü

Tanıtım Direktörlüğü

Genel Sekreter 
Yardımcıları

Üniversite Yönetim 
Kurulu

Senato

 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
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Rektörlük, bir üniversitede görev bakımından, akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilere 
sahip birim olup, Üniversite ve bağlı birimlerinin genel olarak işleyişi, sevk ve idaresinden sorumludur. 
Rektörlük, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında 
ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik 
önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma 
planı ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin 
yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının 
alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Üniversitenin en üst karar mercii Rektörlüğün görev 
ve yetki alanına giren hususları şöyle sıralayabiliriz: 

·        Üniversite kurullarına başkanlık etmek ve üniversiteye bağlı kuruluşların düzenli 
çalışmasını sağlamak 

·        Yatırım programları, bütçe ve kadro ihtiyaçları konusunda üniversite yönetim kurulu ile 
senatosunun görüş ve önerileri doğrultusunda Mütevelli Heyet’e rapor sunmak 

·        Öğretim elemanları ve diğer personele görev vermek ve gerekli olması durumunda 
öğretim elemanları ve diğer personellerin görev yerlerini değiştirmek 

·        Genel olarak gözetim ve denetim yapmak 

·        Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ  

a. AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

EKOAB’nin temel amacı, avrupa birliği hakkındaki bilgileri İzmir Ekonomi Üniversitesi içinde ve 
dışında yaygınlaştırmaktır. Merkezimiz, türkiye-avrupa birliği ilişkilerine özel ilgi 
göstermektedir. Araştırma projeleri ekonomi, politika ve hukuk alanlarını içermektedir. EKOAB 
düzenli olarak seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek uzmanları bir araya getirmekte, ab ile ilgili 
konularda fikir alışverişlerine ve ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, kuruluşlar, sivil 
toplum örgütleri ve devlet kurumları ile kurulacak ilişkilere ortam hazırlamaktadır. 

b. ÖĞRETME VE ÖĞRENME MERKEZİ 

Ekoeğitim, Kasım 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitimde mükemmellik 
stratejik amacına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Merkezin yönetim kurulu öğrenme 
süreçlerini çeşitli boyutları ile inceleyen ve yenilikçi eğitim tekniklerini tanıma konusunda hevesli 
öğretime elemanlarımızdan oluşmaktadır. 

a. IEU-KREA YARATICI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

IEU-KREA, yaratıcı ekonomiler kapsamında mevcut durum ve potansiyelin analizi, disiplinler 
arası etkileşimin artırılması, yaratıcı ekonomi alanında ulusal ve uluslararası markaların 
gelişimine destek olmak yolu ile yerel ve ulusal ekonomiye katkı sunmayı hedeflemektedir. 

b. TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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14 Ekim 2009 tarihinde kurulan merkezin amacı toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilinç 
düzeyini artıracak ulusal ve uluslararası boyutlarda eğitim, araştırma ve iletişime yönelik 
etkinliklerde bulunmaktır. 

c. BÖLGESEL KALKINMA, KENT VE ÇEVRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

İEÜ çeşitli konularda proje ve çalışmalar yürüten birçok teorik ve uygulamalı araştırma merkezine 
sahiptir. EKOKENT – (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi) de bu 
merkezlerden biri olarak yükseköğretim kurulu tarafından resmen onaylanmıştır ve kar amacı 
gütmeyen bir üniversite araştırma merkezidir. 

d. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

EKOSEM’in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, 
akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler 
düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

e. YARATICI GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

Merkezin amacı; girişimcilik alanında, akademik çalışma ve uygulama arasında ilişki kuracak 
disiplinler arası ve yenilik odaklı araştırmalar yapmak ve bu konulardaki eğitim programlarını 
desteklemektir. 

f. TASARIM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2005 yılında 
kurulan tasarım araştırma ve uygulama merkezinin amacı, tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, 
felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi 
üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. 

g. PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, klinik psikoloji 
alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı 
sunmaktır. Merkezin bir diğer amacı ise, psikoloji bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve 
akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı sağlamaktır. 

h. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Yapılandırma çalışmaları devam etmekte olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EKOSAUM) ile öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması, nitelikli hekim ve sağlık personeli 
yetiştirilmesi, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması konularına katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. 
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PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite 
ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nde, İzmir Bilimpark ve 
İzmir Ticaret Odası’nın da desteğini alan bir yapılanmadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından desteklenen 
girişimcilik ruhu ile öğrenci, akademisyen ve sanayi ortakları arasında fikir aşamasından 
projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamak 
amacındadır. 

Projelerden elde edilen çıktıların katma değer sağlaması için sanayiye aktarılması, sanayi ihtiyaçlarının 
araştırıp projelendirilmesi hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nin ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile bilimin desteğini almak, bununla 
yeni teknolojiler üretmek ve bu teknolojilerin topluma fayda sağlayan pazarlara aktarılmasına aracı 
olmak için kurulmuştur. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü (UİOM) İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nin uluslararası akademik 
ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisine girerek hem ieü’ye hem de İzmir’e uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak 
amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. 

KURUMSAL VERİMLİLİK OFİSİ 

Kurumsal Etkinlik Ofisi'nin misyonu, iç ve dış paydaşlara geniş bir yelpazede araştırma ve raporlama 
hizmetleri sunarak Üniversite genelinde sürekli iyileştirmeyi bilgilendirmek ve kolaylaştırmaktır. 
Yükseköğretimin geleceğini etkilemeye ve şekillendirmeye devam eden eğilimlerin dinamizmi, 
Üniversitelerin kaynaklarını amaçlarına ulaşmak için ne şekilde ve ne derece kullanması gerektiği 
noktasında derinleşmesine çalışmaya zorlamaktadır. Üniversitenin bu konudaki başarısı ise amaçlarının 
netliğine ve öncelikleri belirleme ve sorunlarını çözme konusundaki istekliliğine bağlı olacaktır. Bu 
durum, mevcut durumu değerlendirmeyi, bir değişim süreci tasarlamayı, üst düzey liderleri eğitmeyi ve 
her düzeyde önemli ölçüde değişiklik yapabilme çevikliğini gerektirmektedir. Kurumsal verimlilik ofisi, 
bu amaçları gerçekleştirmek için, doğru ve güvenilir üniversite verileri için resmi birim olarak hizmet 
vermektedir. 

YAYINEVİ 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, bünyesinde yer aldığı İzmir Ekonomi  Üniversitesi’nin kurumsal 
ilkeleri doğrultusunda ülkemizin yayın hayatına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuştur. 
Akademisyen ve araştırmacıların özgün çalışmalarını okuyucu kitlesi ile buluşturmaktadır.  Bununla 
birlikte bilimsel, kültürel, toplumsal, ekonomik ve teknik  alanlarda yayınlanacak prestijli eserler ile İzmir 
ve ülkemizin bilimsel ve entelektüel birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 13 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 
KHK’nin 35′ inci maddesindeki ve 659 sayılı Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki KHK’nin 
4.maddesindeki görevleri yapar. Bu kapsamda; 

 1) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü adli/idari dava ve icra takibini Üniversite adına takip etmek 
veya takip edilmesi ve neticelendirilmesi için avukatı görevlendirmek, 

2) Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak 
yapılması için talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak, 

3) Üniversitenin birimleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme, protokol taslaklarını 
inceleyerek, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında 
yardımcı olmak, 

4) Üniversitenin taraf olduğu Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek, 

5) Hukuk Müşavirliği çalışmalarıyla ilgili Rektör ve Genel Sekreter’e bilgi vermek, 

İÇ DENETİM 

İç Denetim Birimi, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız 
ve objektif bir güvence/ denetim ve danışmanlık faaliyeti sürdüren birimidir. İç denetim, kurumun risk 
yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Bu 
kapsamda İç Denetim Birimi, denetim faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartlarını ve Etik 
Kurallarını temel alarak Üniversite politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütmelidirler.  

İç denetim faaliyetleri temelde aşağıda belirtilen 5 alt süreçten oluşmaktadır:  

• İç denetim risk değerlendirmesi sonucu hazırlanan iç denetim planı ve plan haricinde gelen 
denetim taleplerinin konsolide edilmesinden oluşan proje öncesi faaliyetler, 

• Gerçekleştirilecek denetim faaliyetine ilişkin süreç sahibine yapılan bilgilendirme ve gerekli 
planlamanın yapıldığı denetim planlaması safhası, 

• Saha çalışmaları ve dokümantasyonların yapıldığı denetim faaliyetleri aşaması, 
• Taslak raporun hazırlanarak süreç sahibi ile değerlendirilmesi sonucu nihai raporun hazırlandığı 

raporlama safhası, 
• Denetim çalışmaları sonucu tespit edilen bulgulara ilişkin süreç sorumluları tarafından verilen 

eylem planlarının takip edildiği takip safhası, 
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GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreterlik Makamına bağlı birimlerdeki personel sayısı: 13 

Genel Sekreterlik Makamına balı birimlerdeki personel sayısı: 138 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri, idari yapının düzenli, verimli ve koordineli çalışmasını 
sağlamakla yükümlü, Rektörlük Makamı’na bağlı, en üst düzey idari yetkilisidir. 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü; bünyesinde iki önemli birimi barındırmaktadır. 

a. Bilgi İşlem Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Müdürlüğü; üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan ve geleceğe yönelik bilişim altyapısını 
belirleyip; yenilikçi, yol gösterici ve süreklilik ilkesine dayalı, yüksek memnuniyet ile kaliteli hizmet 
sunma ilkesi olan bir birimdir. Aynı zamanda; kampüs içi ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile birlikte 
akademik ve idari faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlayarak, tüm kullanıcılara özverili teknik desteği 
sağlamaktadır. 

b. Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü Akademik birimlerin web sayfalarında yer alan ders programları, 
ders bilgileri, akademik kadro gibi içeriklerin yönetimini sağlayan web yönetim sistemini geliştirmiştir. 
Hala Web Yönetim Sistemi, OASIS – Öğrenci Bilgi Sistemi gibi büyük projeleri geliştirmekte ve 

Departman Adı Personel 
Sayısı 

Departman Adı  Personel 
Sayısı 

Genel Sekreterlik 5 Kütüphane Müdürlüğü  6 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 1 Mali İşler Müdürlüğü  12 

• Bilgi İşlem Müdürlüğü 8 Öğrenci İşleri Müdürlüğü  15 

• Yönetim Bilgi Sistemleri 
Müdürlüğü 

4 Sağlık, Kültür ve Spor 
Müdürlüğü 

 11 

İdari İşler Müdürlüğü 16 Satınalma Müdürlüğü  5 

• Sağlık Ofisi 2 Tanıtım Direktörlüğü  8 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 8 Yapı İşleri ve Teknik 
Hizmetler Müdürlüğü 

 17 

Kalite ve Koordinasyon 
Müdürlüğü 

2 Yurt Müdürlüğü  5 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü 13    



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 15 

yönetimini yapmakta olan YBSM, üniversitemizin oluşan Web Teknolojileri İhtiyaçlarında en iyi 
çözümleri sunmak için çalışmalarına devam etmektedir. 

İdari İşler Müdürlüğü 

İdari İşler Müdürlüğü, Üniversitenin ana kapısından başlayan ve bütün yerleşke yaşamında kişisel 
güvenlik, teknik güvenlik, sağlıklı ve sağlığa uygun ortamlar yaratmaya çalışan, Akademik, İdari 
mekanizmaların çalışmalarını kolaylaştıracak gereken tüm destekleri sağlamakla görevli bir birimdir. 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, 
teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve 
uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır. 

Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü 

Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü; mevzuat işlerinin takibi ve yürütülmesi, Bologna Eşgüdüm 
Komisyonu çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, kurul işlerinin takibi ve yürütülmesi (Senato ve Yönetim 
Kurulu), akademik birim kurulması işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite verilerinin hazırlanması ve 
raporlanması, resmi raporların hazırlanması ve yürütülmesi, ÖSYM ve kontenjan-koşul işlemlerinin 
yürütülmesi, işlerini sürdürmektedir. 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

Üniversitemizin kurumsal itibarının yönetilmesi ve marka değerinin güçlendirilerek sürdürülmesi için; 
kurumiçi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, halkla ilişkiler, medya ile ilişkiler alanlarında ihtiyaç duyulan 
strateji ve taktiklerin oluşturulması, içerik ve tanıtım materyallerinin üretilmesi, medya planlaması ve 
satınalınması, kurumsal iletişim mecralarının oluşturulması ve işletilmesi işlerini yürütür. 

Kütüphane Müdürlüğü 

Kütüphanemiz 2002 yılı içinde Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, 
öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda 
bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Mali İşler Müdürlüğü 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele 
mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü, siz öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili her türlü 
işlemlerini yürütmek ve sorunlarınıza çözüm getirmek üzere görev yapmaktadır. 

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü 
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Öğrencilik hayatında akademik başarı kadar kişisel, sosyal, sportif ve kültürel değerlerin de önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu inançtan yola çıkarak öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversiteli olmanın 
ayrıcalığıyla; sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek; topluma ve kendilerine değer 
kazandıran bireyler olarak olumlu gelişim yaratacak beceriler kazandırabilmek; girişimci, öncü ve aranan 
bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak için Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü ekibi ile 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Satın Alma Müdürlüğü 

Üniversitemizin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin, vakıf 
yükseköğretim kurumları ihale yönetmeliğine bağlı olarak, en kısa sürede ve en uygun şartlarda temin 
edilmesini sağlar. Temin edilen malların depolanmasını ve birimlere teslim edilmesini sağlar. 

Tanıtım Direktörlüğü 

Tanıtım Direktörlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nin akademik programlarının, olanaklarının ve 
değerlerinin her koşulda doğru temsil edilmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde 
üniversitemizi en etkin şekilde tanıtmayı, bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir. 

Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz, Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte Proje ve İnşaat Koordinatörlüğü adıyla göreve 
başlamış, 2010 yılında Proje ve İnşaat Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2019 yılı Ocak ayı 
itibariyle Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekip, Proje ve İnşaat Müdürlüğü’ne 
bağlanmış olup, bu tarihten sonra Müdürlük ismi Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü olarak 
Üniversitedeki bütün inşaat işleri ve teknik konuların takibi ve çözümünden sorumlu hale gelmiştir. 

Yurt Müdürlüğü 

Yurt Binamız, Üniversite kampüsü içinde 460 öğrenci kapasitelidir. 8 katlı binamızın 4 katı kız, 4 katı 
erkek öğrencilere ayrılmıştır. Tüm kapılar kişiye özel kartlı sistem ile çalışmaktadır. Ortak kullanım 
alanları kamera sistemiyle sürekli izlenmektedir. 
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3. AKADEMİK BİRİMLER 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://fas.ieu.edu.tr/tr 

FAKÜLTE HAKKINDA; 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 
2001 yılında kurulmuş olup eğitim, öğretim ve 
araştırma faaliyetlerine aynı özveri ve motivasyonla 
devam etmektedir. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde, fizik, matematik, mütercim 
tercümanlık, psikoloji ve sosyoloji bölümleri yer 
almaktadır. Bu bölümlerimizden, diğer 
fakültelerdeki birçok bölüme servis dersleri 
verilmektedir. Fakülte, öğrencilerine çift diploma ve 
yandal sertifikası imkânını sağlamasının yanı sıra, 
derslere yönelik laboratuvar, seminer, konferans ve 
staj gibi birçok imkân da sunmaktadır. Fakültemiz 
bölümlerinin erasmus öğrenci hareketliliği 
kapsamında Avrupa’da bulunan 24 farklı bölüm ve 
program ile anlaşması doğrultusunda, 
öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir bölümünü 
yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda 
gerçekleştirilebilmektedir. Fakültemizden 2019 yılı 
itibari ile tüm bu ayrıcalıklara sahip 1280 öğrencimiz 
mezun olmuştur. 

2015 yılından bu yana fakültemiz öğretim üyelerinin 
web of science (wos) indeksli 500’ün üzerinde yayını 
bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz bünyesinde 
öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri 2 fizik 
laboratuvarı, matematik seminer odası, çeviri 
laboratuvarı, psikoloji bölümü zihin, davranış ve 
beyin araştırmaları laboratuvarı ve psikolojik destek 
uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.  
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Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 5 

• Matematik 
• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
• Fizik 
• Psikoloji 
• Sosyoloji 
Aktif Öğrenci Sayısı: 832 

Akademik Personel Sayısı: 39 

İdari Personel Sayısı: 2 

 

Fakültemiz matematik anabilim dalına bağlı 
uygulamalı matematik ve istatistik doktora, 
uygulamalı istatistik yüksek lisans ve finansal 
matematik yüksek lisans, psikoloji anabilim dalına 
bağlı deneysel psikoloji yüksek lisans, deneysel 
psikoloji doktora ve klinik psikoloji yüksek lisans 
programları yer almaktır. 
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MATEMATİK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Matematik Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında açılmıştır. Bölümün kuruluş amacı, eğitimde ve bilimsel 
araştırmada başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençleri bir araya getirerek ezbercilikten uzak, 
araştırmacı düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamı oluşturmaktır.  

Matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen 
dinamik ve üretken bir akademik kadroyu bünyesinde toplayan bölümün misyonu; iş hayatında ve 
bilimsel araştırmalarda başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençlere ezbercilikten uzak, araştırmacı 
düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamı sağlamaktır. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıcalıklar 

• Ülkemizdeki 111 
matematik bölümü 
içinde bilimsel 
üretkenlik ve hizmet 
verdiği lisans/yüksek 
lisans/doktora 
programlarıyla ilk 15 
içerisindedir. 
 

• Bölüm, dünyanın 
tanınmış 
üniversitelerinin ders 
programlarıyla 
uyumlu bir programa 
sahiptir. 

Eğitim Programı 

Bölümde, ilk iki yılda matematiğin teorik temelleri aktarılmaktadır. Programın 
son iki yılında ise öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde genel matematik 
bilgisi ile donatılmalarını ve matematik uygulamalarına yönelik geniş bir 
vizyona sahip olmalarını sağlamak üzere geniş bir yelpazede dersler 
verilmektedir. Matematik Bölümü kendi öğrencilerine 4 yıllık sağlam bir lisans 
eğitimi verdiği gibi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Uygulamalı 
Matematik ve İstatistik Doktora Programı, Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans 
Programı ve Finansal Matematik Yüksek Lisans programlarının da anabilim 
dalı başkanlığını yürütmektedir. 

Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan bütün öğrencilere de, onların 
ihtiyaçları yönünde, dersler açmaktadır. Bununla birlikte, üniversitemizin 
çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi bölümlerinden alacakları 
diplomanın yanı sıra, matematik diploması almalarına imkân sağlayan "çift 
anadal" yapma olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde Matematik bölümünde 
okuyan öğrencilerimiz de diğer bölümlerde ikinci bir diploma almak üzere “çift 
anadal” yapma imkânına sahiptirler. 
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Bölüm öğrencileri ile 
bire bir iletişim 

sağlanarak küçük 
gruplar halinde 

çalışılır. 

Uygulamalı 
matematik 

derslerinde çeşitli 
yazılım 

programları 
kullanılarak 

disiplinlerarası 
çalışmalar yapılır.

 Gerekli Teknolojik 
Altyapı 

 

 
Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 
 
Düzenli olarak gerçekleştirilen matematik bölüm 
seminerlerine ve konferanslarına diğer üniversitelerden 
konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile 
öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları 
sağlanır. 
 
Akreditasyon 
 
Matematik Bölümünün akredite olduğu bir kurum 
bulunmamaktadır. 
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İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü eğitim ve öğretime 2004-2005 
akademik yılında başlamıştır. 
Bölümümüzün kuruluş amacı modern eğitim teknikleriyle bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında 
hukuk, ekonomi, yazın, sosyal bilimler ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve 
iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip 
yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. 
 
Bölümümüz vizyonu, “modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında eğitim 
kalitesinden ödün vermeyen, yapılan yayınlar ve projelerle mütercim ve tercümanlık alanına akademik 
olarak yön veren, öğrencilerini sektörün geleceğinde söz sahibi olacak çevirmen ve bilim insanları olarak 
yetiştiren bir bölüm olmaktır. 
 
Bölümümüzün misyonu, konu alanına hâkim, eleştirel bakabilen, yeniliklere ve bilimsel araştırmalara 
açık, evrensel değerlere duyarlı, topluma ve etik değerlere saygılı, piyasada rekabet gücü yüksek, çok dilli 
çevirmenler yetiştirmektir. 
 

 

AYRICALIKLAR 
 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, güçlü ve yetkin bir akademik kadroya sahip olmasının yanı 
sıra, öğretim programıyla da Türkiye’de öne çıkan bölümlerden biridir. Bölümümüz, öğrencilere İngilizceye 
ek olarak, iki yabancı dil öğrenme fırsatı sunmaktadır. Dört yıl boyunca Fransızca veya İtalyanca odaklı 
yoğunlaştırılmış müfredatla verilen çeviri odaklı yabancı dil eğitimi sonucunda öğrencilerimiz seçilen dilden 
(C dili) ana dile çeviri yapabilme belgesi alma olanağına sahiptir. Ayrıca uluslararası sertifika sınavlarına 
girerek B1 seviyesinde belge almaları teşvik edilmektedir. 

• Bölümümüz çok uzun yıllardır Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerindeki mütercim ve tercümanlık 
bölümleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan ilk üç bölümden birisidir.2021 sıralamasında ikinci 
olmuştur. 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, öğrencilerine bünyesinde yürütülen ulusal ve uluslararası 
projelerde yer alma imkânı sunarak öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamakta ve lisansüstü 
başvurularında bir adım öne çıkmasına zemin hazırlamaktadır.  

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, öğrencilerine sunduğu 20 öğrenci ve 8 kabin kapasiteli ve 
çeşitli çeviri yazılımlarının kullanıldığı çeviri laboratuvarı ile öğrencilerin alanda yaşanan teknolojik gelişme 
ve uygulamaları takibini kolaylaştırmaktadır. 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, alanda piyasa dinamiklerinin ve uygulamanın önemini göz 
önünde bulundurarak öğrencilerine hem üniversitemiz hem de İzmir Ticaret Odası bünyesindeki 
etkinliklerde sözlü ve yazılı uygulama yapma olanağı sağlamaktadır. 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, disiplinlerarası yaklaşımıyla mezunlarına ulusal ve uluslararası 
piyasada çeşitli iş imkânları sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin sektörde yer alan uzmanlardan ders 
alma olanağı vardır. 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık öğrencileri bölümün disiplinlerarası yaklaşımına paralel olarak 
istedikleri bölümlerde yan dal ya da çift ana dal yapma imkanına sahiptir. 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü 5 adet TÜBİTAK 1001 projesine ve bir TÜBİTAK kitap 
projesine sahip tek mütercim ve tercümanlık bölümüdür. 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 22 

 

 

Eğitim Programı 
 

Bölümümüzün öğretim programı hem lisansüstü çalışma yapmaya elverişli kuramsal altyapıyı sağlama hem de piyasanın 
beklentilerini karşılama doğrultusunda şekillendirilmiştir.  

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel 
farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik ilkelerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda 
ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanılmakta; yerelleştirme alt yazı çevirisi, simultane 
çeviri, ardıl çeviri, toplum çevirmenliği, konferans çevirmenliği gibi alana özgü dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz 
üçüncü sınıfın sonunda dört haftalık bir staj yapmakla yükümlüdür. 

Programımızın dil çifti olan İngilizce ve Türkçenin yanı sıra, güncellenen müfredatımıza göre öğrenciler 4 yıl boyunca 
zorunlu, yoğunlaştırılmış özel bir müfredata sahip Fransızca veya İtalyanca dersleri alacaklardır. Öğrencilerin, son sınıfta 
iki dönem aldıkları çeviri dersleriyle bu iki dil arasından seçtikleri dilden Türkçeye çeviri yapabilecek düzeye ulaşmaları 
hedeflenmektedir. Dört yılın sonunda öğrenciler yoğunlaştıkları dilde uluslararası sertifika sınavlarına girmeye 
yönlendirilmektedir. Buna ek olarak, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri üniversitemiz Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nun sunduğu dersler arasından seçtikleri üçüncü bir yabancı dil (İspanyolca, Almanca, Rusça, Japonca ve 
Çince) kapsamında dilbilgisi, yazma, okuma, dinleme/anlama ve konuşma edinçlerine yoğunlaşmaktadır 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü uygulamaya ve eleştirel düşünmeye dayalı bir eğitim modeli benimsemiştir. 
Bölümümüz Robotel SmartClass+ Dil Laboratuvarı sistemiyle çalışan hem analog hem de dijital formatta eğitim 
materyali kullanmaya ve aynı anda 20 öğrenci ile eğitim yapmaya olanak tanıyan son teknoloji ürünü bir laboratuvara 
sahiptir. Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Yazılı Metinden Sözlü Çeviri, Toplum Çevirmenliği, Eşzamanlı Çeviri, Ardıl Çeviri 
I-II, Konferans Ortamında Sözlü Çeviri Çalışmaları, Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme derslerimiz en son 
teknoloji ile donatılmış bir laboratuvarda işlenmektedir. 2010 yılından laboratuvarımıza dâhil edilen optik karakter 
tanıma teknolojileri, çeviri bellek sistemleri, ses tanıma ve metin okuma teknolojileri öğrencilerimizin yazılı çeviri 
alanında da teknolojik bakımdan yetkin olmalarını sağlamaktadır. En çok çeviri yapılan kurum olan Avrupa Birliği’nin 
de kullanmış olduğu Trados çeviri bellek sistemi en son sürümüyle (2019) laboratuvarımızda mevcut olup Bilgisayar 
Destekli Çeviri Çalışmaları dersi kapsamında öğretim programımızda yer almaktadır. Ayrıca Bilgisayar Destekli Çeviri 
ve Yerelleştirme dersinde de SDL Passolo programı üzerinden web sitesi çevirisi işlenmektedir. Öğrencilerimiz, 
laboratuvarda gerçek çalışma ortamlarına yakın bir donanımla tanışmaktadır. Gerek yazılı çeviride kullanılan 
teknolojileri öğrenerek gerekse otantik görsel-işitsel materyallerle ve benzetim alıştırmalarıyla sözlü çeviri teçhizatı ve 
ortamını koklayarak kariyerlerine bir adım önde başlama imkânını elde etmektedirler. Bölümümüz laboratuvarında 
bulunan mevcut yazılımlardan bazıları Subtitle Edit, Readiris Pro OCR, SDL Passolo 2011 (2019 Güncellemesi), ABBY 
Finereader OCR, SDL Multiterm, SDL Trados (2019 Güncellemesi), SmartClass+ Öğretmen ve Öğrenci Modülleridir. 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 23 

 

Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Her ay düzenlenen çeviri piyasasının ve akademik dünyanın önemli isimlerinin davet edildiği 
seminerlerle öğrencilerimizin çeviribilimin farklı araştırma alanları, iş yaşamında yaşanan gelişmeler ve 
işleyiş konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.  

Aynı zamanda bölümümüzce öğrencilerimizin etkin katılımı ile gerçekleşen projeler, 
etkinlikler ve sergilerde öğrencilerimiz derslerde 
edindikleri bilgileri işleyerek bu organizasyonlarda 
görev alma ve hazırladıkları çalışmalarını sunma fırsatı 
yakalamaktadır. 

Akreditasyon 

Bölümümüz 2021 Temmuz ayında FEDEK 
akreditasyonu için başvuru yapmıştır. Süreç 
devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut Teknolojik Altyapı 

Laboratuvarı
mızda 
Panopto akıllı 
tahta 
uygulaması 
da 
bulunmaktadı
r. Bu özellik 
sayesinde 
yapılan 
sunumlar 
daha 
interaktif hale 
gelmektedir.

Laboratuvarı
mızda 
kullanılan 
yazılımlar ve 
öğretim 
programımız 
doğrultusund
a 
öğrencilerimi
z mütercim 
tercümanlık 
alanındaki 
son 
teknolojiye 
aşinalık 
kazanmakta 
ve mezun 
olduklarında 
piyasanın 
beklentilerini 
karşılayacak 
nitelikte 
olmaktadırla
r.

İngilizce 
Mütercim ve 
Tercümanlık 
Bölümü, 
öğrencilerine 
sunduğu 20 
öğrenci ve 8 
kabin 
kapasiteli ve 
çeşitli çeviri 
yazılımlarını
n kullanıldığı 
çeviri 
laboratuvarı 
ile 
öğrencilerin 
alanda 
yaşanan 
teknolojik 
gelişme ve 
uygulamaları 
takibini 
kolaylaştırm
aktadır.
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FİZİK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 
 
Temel Bilimlerde meydana gelen gelişmeler son yıllarda ilgi ile izlenmektedir. Özellikle temel amacı 
doğanın işleyişini anlamak ve matematiksel modelini oluşturmak olan Fizik alanında pek çok yeni keşifler 
yapılmaktadır. Örneğin, Cenevre’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında bulunan CERN deneylerinden 
olan ATLAS ve CMS’de parçacıkların kütlesinden sorumlu olan Higgs Bozonunun keşfedilmesi bunlardan 
birisidir. Diğer taraftan Yoğun Madde Fiziğinde süperiletkenlik konusunda ortaya çıkan gelişmeler 
olmasaydı bu deneylerin yapılması mümkün olmazdı.  
Diğer tarafdan vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma 
öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmak olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye’nin hızlı 
bir şekilde gelişmesi ve ülkenin Fiziğe verdiği önemin artması  (CERN assosye üyeliği, yeni nükleer güç 
santrallerin kurulmaya başlaması, vb.)  dolayısıyla bu süreci hızlandırmak için Fiziği geliştirmeye ve 
Fiziğin eğitimine en üst düzeyde katkı vermeyi amaçlamaktadır. 

 Vizyonumuz; içinde yaşadığımız doğayı anlayan 
insanlar yetiştiren; bunun için gerekli eğitimi veren, 
analitik düşünmeyi öğreten ve eleştirel bakış açısını 
öğrencilere kazandıran bir bölüm olmaktır. 
Misyonumuz; evrenin temel yasalarını bilen, temel 
matematik bilgisine sahip, deney tasarımı yapabilen 
ve bilgisayar deneyimi olan; araştırma ve endüstri 
projelerinde takım çalışmasında başarılı, diğer bilim 
alanları ve teknolojilerin gelişmesindeki Fizik 
ilkelerinin katkısını takdir eden, bilimsel ilkelere ve 
kanıtlara dayanarak değerlendirme yapan; 
araştırmacı, öğretmen ve teknik eleman olarak 
çalışabilen, fizikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

AYRICALIKLAR 

• Bölümümüzdeki bütün öğretim üyeleri 
gerek danışmanı olduğu gerek ders 
verdikleri öğrenciler ile birebir 
ilgilenmektedir. İlk iki yıldaki eğitim 
laboratuvarlardaki deneylerle 
desteklenmektedir.  

• Bölümümüz öğrencileri son senelerinde, 
“Fizik Projesi: Geliştirme” ve “Fizik 
Projesi: Uygulama ve Raporlama” dersleri 
kapsamında fizik alanında ilgilendikleri bir 
konuyu akademisyenlerin rehberliğinde 
araştırma projesine dönüştürüp bilimsel bir 
araştırmayı baştan sona yürütmektedir. 
Ayrıca bu araştırmaları poster, bildiri veya 
makale formatlarında ulusal ve uluslararası 
bilimsel etkinliklerde sunma imkânları 
olmaktadır. 

• Fizik Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliği 
Teşvik Edilmektedir. Fizik Bölümü 
öğrencilerimizin kurduğu Fizik Kulübü’nün 
alt kolu olan NEBULA Roket Takımı, 
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Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

 

Fizik Lisan Programı eğitim planımızda ilk iki 
yılda öğrencilerimiz fiziğin temel alt alanları 
hakkında temel bilgi sahibi olmaktadır. Sonraki 
iki yılda ise ağırlıklı olarak seçmeli dersler ile 
öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlara yönelik 
derinlemesine bilgi sahibi olma şansı 
yakalamaktadır. Fizik Bölümü 
Laboratuvarlarımız Yenidir. Mekanik ve 
elektromanyetik konuları üzerine pek çok farklı 
deney yapılabilmektedir. Gelişmiş Ölçme ve 
Hatalar, Hava Masası, Hava Rayı, Serbest Düşme 
ve Atwood Makinası, Eğik Atış ve Balistik Sarkaç, 
Açısal Hız ve Açısal İvme, Basit Sarkaç ve Yay 
deneyleri mekanik deneylerine örnek verilebilir. 
Temel Elektrik, Akım Terazisi, Eş Potansiyel, 
Biot-Savart Kanunu, Transformatör ve 
Helmholtz Bobinleri ise elektrik deneylerine 
örnektir. Bu deneyler ile öğrencilerimiz derste 
gördükleri konuları deneysel olarak 
gözlemleyebilmektedir. Ayrıca, her bir deney 
setinden 6 tane vardır. Bu sayede öğrencilerimiz 
deneylerini tek başına yapabilme fırsatı 
bulmaktadır. Yeni Optik ve Modern Fizik 

Laboratuvarı ise kurulum aşamasındadır.  

Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan bütün öğrencilere de, onların ihtiyaçları yönünde, 
dersler açmaktadır. Bununla birlikte, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi 
bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra, fizik diploması almalarına imkân sağlayan "çift anadal" 
yapma olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde Fizik bölümünde okuyan öğrencilerimiz de diğer bölümlerde 
ikinci bir diploma almak üzere “çift anadal” yapma imkânına sahiptirler. 

 

 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST’in düzenlemiş olduğu 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
kapsamında yeralan roket yarışmasında 
yüksek irtifa kategorisinde En İyi Takım 
seçilerek En İyi Takım Ruhu ödülünü almaya 
hak kazanmıştır. 

• Bölümdeki hocalarımız ya yurtdışı doktoralı 
ya da yurtdışında uzun süreler çalışmıştır. Bu 
sayede uluslararası bilim camiasıyla yakın 
ilişki içindedirler. Hocalarımız yayın sayısı, 
atıf sayısı, proje sayısı ve ödüller açısından 
diğer Fizik bölümlerinin çoğunluğundan 
daha öndedir. 

• Şu an bölümümüzde fiziğin farklı alanlarında 
uzmanlığa sahip 1 Profesör, 2 Doçent, 2 
Araştırma Görevlisi ve ihtiyaç duyduğumuz 
sayıda kısmi zamanlı öğretim üyesi görev 
almaktadır. 

• Bölümümüz, en büyük parçacık fiziği 
araştırma laboratuvarı CERN Geleceğin 
Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubu 
ile mutabakat metni imzalamıştır. CERN ile 
ortak araştırmalar yürütülmektedir. 
Çarpıştırıcının 7 km uzunluğunda olacak olan 
“pre-booster” elektron/pozitron halkası 
katkımızla tasarlanmıştır. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 
 
Düzenli olarak gerçekleştirilen matematik bölüm seminerlerine ve konferanslarına diğer üniversitelerden 
konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda 

bulunmaları sağlanır. 
 

Akreditasyon 
 
Fizik Bölümü 2017 yılında kurulduğu için henüz mezun vermemiştir bu 
sebeple akreditasyona başvurması için şartlar henüz oluşmamıştır. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, bunun yanı 
sıra öğrenciler 4 yıllık 
lisans süresi boyunca 

ikinci yabancı dil dersi 
alarak yeni bir dil daha 

öğrenebilmektedir. 
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PSİKOLOJİ 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Öğrencilerimizin akademik ve bireysel gelişimlerini destekleyen bir öğrenme ve uygulama ortamı 
sunmak; evrensel düzeyde bir eğitim vererek psikoloji biliminin ilerlemesine hem yerel hem de küresel 
düzeyde katkı sağlamak ve Türkiye ve dünyadaki üniversitelerin Psikoloji Bölümleri arasında tanınmış 
ve tercih edilen bir psikoloji bölümü olmak bölümün vizyonu; bu doğrultuda psikoloji biliminin temel 
ilke ve kuramlarına hâkim, bilimsel düşünebilme yetisine ve bilimsel yöntemin aşamalarını takip ederek 
araştırma yapabilme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket eden, eleştirel, özerk ve yaratıcı düşünebilen, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı 
çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek ise bölümün misyonudur. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün 
lisans eğitiminde, öğrencilere algı, öğrenme, bellek, 
biliş ve kişilik gibi temel psikoloji konularını 
kazandırdıktan sonra, sosyal psikoloji, gelişim 
psikolojisi, deneysel psikoloji, klinik psikoloji, 
endüstriyel psikoloji ve psikometri alanlarında 
kuramsal ve uygulamalı bilgiler sağlayabilecek bir 
eğitim programı temel alınmaktadır. Programın esas 
amacı, psikolojinin farklı alanlarında öğrencilere yeni 
bilgiler sağlamak, öğrenilenleri günlük yaşamda 
uygulamaya sokmak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi 
geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması 
yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler 
toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini 
kazandırmaktır. 
 

AYRICALIKLAR 

Eğitim olanakları 

- Öğrenim dilinin %100 İngilizce 
olması ile öğrencilerimiz psikoloji bilimine 
dair uluslararası gelişmeleri hem yazılı hem 
de sözlü olarak takip edebilmekte ve katkı 
sağlayabilir yetkinlikte psikologlar olarak 
bölümümüzden mezun olmaktadır. 

- Psikolojinin temel ilke ve 
kuramlarına hâkim, bilimsel düşünebilme 
yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler 
çerçevesinde hareket eden, eleştirel, özerk ve 
yaratıcı düşünebilen, bireysel ve toplumsal 
sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim 
verilmektedir. 

- Bölümümüzdeki bütün öğretim 
üyelerinin gerek danışmanı olduğu gerek 
ders verdikleri öğrenciler ile birebir 
ilgilenmektedir. 
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Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

 

Psikoloji Lisan Programı eğitim planımızda ilk iki 
yılda öğrencilerimiz psikolojinin temel alt alanları 
hakkında temel bilgi sahibi olmaktadır. Sonraki iki 
yılda ise ağırlıklı olarak seçmeli dersler ile 
öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlara yönelik 
derinlemesine bilgi sahibi olma şansı yakalamaktadır. 
Ek olarak, bölümümüz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
bünyesindeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 
Programı, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans ve Deney 
Psikoloji Doktora Programını yürütmektedir.  

Eğitim planının uygulanmasında derse dayalı 
yöntemler kullanılmaktadır. Müfredatımızdaki birçok 
derste öğrencilerimiz, sunum yapmakta (ör. Kişilik 
Kuramları, Klinik Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi), 
saha çalışması yürütmekte (ör. Endüstriyel Psikoloji), 
ödev ve rapor hazırlamakta (ör. Sosyal Psikoloji, 
Psikopatoloji), okudukları makalelerle ilgili haftalık 
eleştiri makaleleri yazmakta (ör. Bireysel Farklılıklar), 
ilgi duydukları bir konuda film analizi yapmakta (ör. 
Evlilik ve Aile), Psikoloji alanında geçmişten bugüne 
yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan 
sorunlarla ilgili bilgilendirici broşür hazırlamakta (ör. 
Gelişim Psikolojisine Giriş II) ve proje yapmaktadırlar 
(ör. Algı Psikolojisi).  

Laboratuvarımızda davranışsal yöntemler ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak biliş, öğrenme, 
dikkat, algı ve bellek üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımız akademik personelin ve 
öğrencilerin araştırma yapmalarına olanak veren, hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılan, 
davranışsal, duygusal ve zihinsel süreçlerin ileri teknolojik özelliklere sahip cihazlarla çalışılabildiği, ses-
ısı yalıtımına ve görüntü-ses kayıt donanımına ve kartlı giriş sistemine sahip 4 adet deney odasından 
(Deney Üniteleri -5 odacıktan oluşur-, EEG (Elektroansefalogram) Laboratuvarı, fNIRS (functional near-
infrared spectroscopy) İstasyonu ve Sosyal Dinamikler ve Göz-izleme Laboratuvarı), 1 adet kontrol ve 1 
adet toplantı odasından oluşmaktadır. 

Bölümümüzde verilen dersler kapsamında kullanılan SPSS istatistiksel analiz programı ve SuperLab 
deney oluşturma yazılımı, ders verilen bilgisayar laboratuvarlarında ve Psikoloji Laboratuvarı’nda 
bulunan tüm bilgisayarlarda yüklü ve çalışır haldedir. Eğitim ve araştırma gereksinimleri doğrultusunda 
laboratuvarımızdaki donanım ve yazılımlar güncellenmekte ve yenilenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

Akademik kadro 

- Şu an bölümümüzde psikolojinin 
farklı alanlarında uzmanlığa sahip 3 
Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi 
olmak üzere toplam 8 Öğretim Üyesi görev 
almaktadır. Akademik kadromuzda ayrıca 
Doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden 
4 Araştırma Görevlisi ve 2 Laboratuvar 
Sorumlusu yer almaktadır. 

- Bölümde görev alan öğretim 
üyelerinin tamamı yurt dışı deneyimine 
sahip, uluslararası ekiplerle bilimsel 
çalışmalar yapan, alandaki gelişmeleri çok 
yakından takip eden ve aktif olarak projeler 
yürüten bilim insanları olması dolayısıyla 
öğrencilerimiz yurt dışındaki saygın 
üniversitelerde staj yapma ve yüksek lisans 
eğitimi alma konularında aktif bir şekilde 
destek almaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 
öğrencilerimizin hedefledikleri üniversiteler 
ile iletişime geçmeleri, başvuru için gerekli 
belgelerin ve referansların sağlanması, 
değerlendirme sürecindeki mülakatlara 
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Seminerler / Konferanslar/ Toplantılar 
 
2017 yılından itibaren Bölümümüz tarafından Psikoloji 
Kulübü işbirliğiyle, Adım Adım Psikoloji Etkinliği 
düzenlemektedir. Bu etkinlik öğrencilerimizin akademik ve 
mesleki gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra sosyal ve 
kültürel gereksinimlerini de karşılamaktadır. Ayrıca 
öğrencilerimiz hem kampüs içinde (ör. Yeniden Üniversiteli 
etkinliği) hem de kampüs dışında (ör. 23 Nisan’da Ege 
Üniversitesi’nde Yatan Çocuk Hastaları Ziyaret etkinliği) 
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenlemektedirler. 
 
Müfredatımızdaki PSY 300 Psikolojide Okuma ve Yazma, PSY 
303 Algı Psikolojisi ve PSY 432 Bağımsız Çalışma derslerinin 
değerlendirme ölçütlerinden olan poster ve proje sunumları 
her dönem sonunda üniversitede ilgilenen herkese açık bir 
etkinlik olarak Ana Bina Girişindeki Fuaye alanında veya 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası Çok Amaçlı Sergi 
Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. 
 
2019 yılında Psikoloji Bölümü olarak her ay psikolojinin farklı 
alanlarını tema olarak belirlediğimiz seminerler dizisi bir 
akademik yıl boyunca devam etmiştir. “Psikoloji Bölümü 
Seminer Dizisi” etkinlikleri kapsamında her ay psikolojinin 
farklı bir alt alanını öğrencilerimize tanıtmak amaçlanmıştır. 
2020 yılında pandemi sebebiyle daha farklı bir formatta, 
çevrim içi seminer dizisi olarak hem sosyal medya hem de 
Blackboard Collaborate Ultra üzerinden Mayıs ve Haziran 
ayında düzenlenmiştir. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarımız 
farklı konularda dijital yayınlar (podcast) yapmışlardır. Tüm 
etkinliklerin duyuruları bölüm web sayfasında ve sosyal medya 
hesaplarında yapılmıştır. 
 
Akreditasyon 
 
Psikoloji Bölümü Türk Psikologlar Derneğine akredite olmak 
için başvuru yapmış ve ön koşulu sağlamıştır. Akredite olma 
süreci devam etmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYRICALIKLAR 

Lisansüstü programları 

- Bölümümüz bünyesinde Klinik 
Psikoloji Yüksek Lisans, Deneysel Psikoloji 
Yüksek Lisans/Doktora programları 
bulunmaktadır. Lisans dönemleri boyunca 
öğrencilerimiz bu programları daha yakından 
tanıma imkânı bulmakta ve gerekli şartları 
sağladıkları takdirde bu programlara 
kaydolabilmektedirler. 

 

Araştırma 

- Bölümümüzde insan zihni ve 
davranış mekanizmalarının ileri teknolojik 
özelliklere sahip beyin görüntüleme ve 
fizyolojik ölçüm cihazlarıyla çalışılabileceği 
‘Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları 
Laboratuvarı’ bulunmaktadır. 

- Klinik psikoloji alanında araştırma 
ve uygulama yapabilmeye olanak sağlayan 
‘Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ 
Psikoloji Bölümü desteğiyle 2020 yılında 
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.  

- Bölümümüz öğrencileri, “Bağımsız 
Çalışma” dersi kapsamında psikoloji 
alanında ilgilendikleri bir konuyu 
akademisyenlerin rehberliğinde araştırma 
projesine dönüştürüp bilimsel bir araştırmayı 
baştan sona yürütmektedir. Ayrıca bu 
araştırmaları poster, bildiri veya makale 
formatlarında ulusal ve uluslararası bilimsel 
etkinliklerde sunma imkânları olmaktadır. 

- Öğrencilerimiz yürütülen 
araştırmalarda gönüllü veya BAP ve çeşitli 
TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak 
görev alabilmektedirler. 
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SOSYOLOJİ 
 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Matematik Bölümü, 2001-2002 öğretim2010-2011 öğretim yılında açılmış olan Sosyoloji bölümünün 
amacı toplumu farklı düzeylerde çözümleme, toplumsal sorunları tespit etme ve bu sorunların 
çözümlerine dair fikir üretme becerisine sahip toplumbilimciler yetiştirmektir.  

Bölümün misyonu sosyoloji disiplininin kuramsal ve yöntembilimsel bilgilerine hâkim, edindiği bilgileri 
uygulama becerileri gelişmiş, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine sahip, bilimsel etik ilkeleri 
özümsemiş ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden toplumbilimciler yetiştirmek, vizyonu ise 
sosyolojik bilgi birikimine ve yayılımına yaptığı katkılarla Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sosyoloji 
bölümleri arasında yer almaktır.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıcalıklar 

Sosyoloji bölümü, 
TÜBİTAK tarafından 

2021 yılında hazırlanan 
“Üniversitelerin Alan 

Bazında Yetkinlik 
Analizi” raporunda da 
belirtildiği üzere yayın 

hacmi ve kalitesi 
açısından Türkiye’nin 
önde gelen sosyoloji 

bölümleri arasında yer 
almaktadır. 

Bölümümüz, 
ülkemizdeki 107 

sosyoloji bölümü içinde 
ilk 10’da yer 
almaktadır. 

Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

 

Bölüm programı sosyoloji disiplininin temel kavramları ve 
kuramlarına odaklanan dersler ile laboratuvar destekli sosyal 
araştırma yöntemleri derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi 
alanları doğrultusunda alabilecekleri geniş bir seçmeli ders 
yelpazesi içerir.   

Bölümümüzde araştırma ve uygulamaya dayalı bir eğitim 
verilmektedir. Öğrencilerimiz, temel sosyolojik bilgileri 
edindikleri ilk iki yılın ardından, araştırma ve uygulama 
ağırlıklı dersler alarak sosyolojik araştırma tasarlama, saha 
çalışmalarıyla veri toplama, verileri analiz etme ve raporlama 
becerilerini geliştirirler. Bölüm öğrencileri çeşitli yazılımlar 
kullanarak niceliksel ve niteliksel verileri okumayı, anlamayı ve 
bu verileri sosyolojik bilgiye dönüştürmeyi bölüm bünyesinde 
öğrenmektedirler. Ayrıca her bir öğrenci kendi araştırma 
projesini yürütmenin yanı sıra, öğretim üyelerimizin 
uzmanlıkları çerçevesinde yürüttükleri çeşitli araştırmalar ve 
araştırma projelerinde yer alarak ve zorunlu yaz stajı yaparak 
deneyim edinir.  
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 
 

Sosyoloji bölümü her öğretim yılında sosyoloji öğrencilerine, üniversitenin 
diğer öğrencileri ve akademik kadrosuna ve üniversite dışından 

dinleyicilere açık bir dizi seminer, panel ve atölye etkinlikleri 
gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler ile öğrenciler sosyolojinin farklı 
alanlarında çalışmalar yürüten yetkin sosyologların tecrübelerini dinleme 
ve onlarla iletişim kurma şansına sahip olmaktadırlar.  

 
Akreditasyon 

 
Sosyoloji bölümü FEDEK akreditasyonu sürecindedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Bölüm 
programımız hızla 
değişen toplumsal 

yapı ve 
dinamikleri 
çözümleme 

becerisi 
kazandırmak üzere 
tasarlanmıştır ve 

uluslararası 
düzeyde önde 
gelen sosyoloji 
bölümlerinin 

programlarıyla 
uyumludur.  

 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, bunun yanı 

sıra öğrenciler 4 yıllık 
lisans süresi boyunca 

ikinci yabancı dil dersi 
alarak yeni bir dil daha 

öğrenebilmektedir. 

 
Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

 

Sosyoloji bölümü ayrıca üniversite geneline 
açtığı seçmeli dersler ve genel eğitim dersleri 
(GED) ile sosyoloji bölümü dışındaki 
öğrencilerin de toplumsal, tarihsel ve eleştirel 
bir perspektif kazanmalarına yardımcı 
olmaktadır. Diğer yandan, sosyoloji bölümü 
öğrencilerine ‘çift anadal’ ve ‘yan dal’ 
programları ile diğer alanlarda da uzmanlaşma 
imkânı sunulmaktadır.  
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GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 
 

 

 

 

https://fadf.ieu.edu.tr/tr 

FAKÜLTE HAKKINDA; 
Tasarım, kültürel ve sosyo-ekonomik kapsamda, 
insan-çevre ilişkisinde, üretim-tüketim ve 
pazarlama-yönetim bilgilerinin tümünün etkin 
olduğu bir ortamda işlev görür. 

Tasarım değişmenin somutlaşmış halidir, değişikliği 
yansıtmaktır ve toplumsal bir eylemdir. Tasarım kim 
olduğumuzu belirler. “Yaptığımızı öğreniriz” diyen 
John Dewey ve “Ortam mesajdır” diyen Marshall 
Mcluhan’dan çıkışla eğitimin pratiği, disiplinlerin 
kendi diliyle gerçekleştirilirken yaratıcılık 
bağlamında diğer disiplinlerle de ilişki kurulmasıdır. 

2004 yılında kurulan İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi  birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan 
değişik tasarım disiplinlerini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Fakültemizde, Moda ve Tekstil 
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim 
Tasarımı, Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 
olmak üzere beş bölüm yer almaktadır. 

Fakültemiz, yaratıcı, çözüm üreten, çevreye duyarlı, 
endüstri ile yakın iletişimde, toplumsal 
sorumlulukların bilincinde, ulusal ve küresel 
anlamda tasarımı hedefleyen genç tasarımcıları 
sektöre kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 
programlarımız öğrencilerin tasarım vizyonunu 
geliştirirken, onları kendi kişisel tasarım kimliklerini 
oluşturmaya yönlendirmektedir. 

Fakültemizin farklılığı, tasarımın ekonomi, sanat, 
teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi çok farklı 
uzmanlık alanlarını içeren disiplinlerarası bir alan 
olarak benimsenmesi, tasarım kuramının kendi 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 5 

• Endüstriyel Tasarım 
• Görsel İletişim Tasarımı 
• İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 
• Mimarlık 
• Tekstil ve Moda Tasarımı 

Aktif Öğrenci Sayısı: 1078 

Akademik Personel Sayısı: 57 

İdari Personel Sayısı: 8 
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içinde özerk bir akademik alan olması ve farklı 
uzmanlık alanlarına yönelik eğitim programlarının 
geliştirilmesine olanak sağlamasıdır. 

Bugüne kadar Fakültemizden yaklaşık 1270 
öğrencimiz mezun olmuştur. Üniversitemizin 
Bologna sürecini tamamlaması ile, uluslararası 
standartlara tamamen uyum sağlayan 
programlarımızda, birinci sınıfta tüm bölümlere 
ortak olarak verilen temel tasarım ve sanat 
eğitiminin yanı sıra, üçüncü sınıfından itibaren 
uzmanlaşmayı sağlayacak opsiyon seçimi ve buna ek 
olarak seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Fakültemiz farklı mekanlarındaki sürekli 
güncellenen sergiler, dersler dışında çevreye 
duyarlılık, sürdürülebilirlik, gibi güncel konularda 
farkındalık yaratmak için düzenlenen uygulama 
atelyeleri ve seminerler, öğrencilerimize 
yaratıcılıklarını kullanabilecekleri mükemmel bir 
ortam sunmaktadır. 

Ayrıca fakültemizde çok iyi eğitim alt yapısına sahip, 
deneyimli Türk ve yabancı öğretim elemanlarının 
yanı sıra, çalışma hayatındaki deneyimlerini 
öğrencilerimizle paylaşan farklı disiplinlerden, farklı 
üniversite ve şehirlerden gelen yarı zamanlı öğretim 
elemanları da bulunmaktadır. 

Tasarım disiplinleri açısından küreselleşmenin 
önemine inanarak, uluslararası bağlamda yaptığımız 
üniversite işbirliklerinin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Yurt dışından gelen ve sayıları hızla 
artan öğrencilerimiz, fakültemizin kültürlerarası 
eğitimine katkıda bulunmaktadır. 

Fakültemiz, fiziksel koşulları, teknik alt yapısı, 
uluslararası akademik kadrosu, çalışma ortamları, 
bilgisayar imkanları, öğrenci çalışmalarının 
sergilendiği sürekli güncellenen ve kullanılan 
mekanları ile öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlamaktadır. 
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ENDÜSTRİYEL TASARIM 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2004-2005 öğretim yılında açılmıştır. 
Bölümün kuruluş amacı en başından beri tasarım eğitimi, uygulamaları ve 

araştırmaları alanlarında tüm dünyada prestijli bir merkez konumuna 
yükselmek olmuştur ve bu hedef doğrultusunda eğitim, uygulama ve 
araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 

Ulusal ve uluslararası tasarım faaliyetlerine önemli katkılar yapabilen 
dinamik ve üretken bir akademik kadroyu bünyesinde toplayan bölümün 

stratejik hedefleri arasında tüm dünyada aranan ve iş yapabilir nitelikte 
mezunlar yetiştirmek ve tasarım araştırma ve uygulamalarında kullanılan 

en çağdaş, yenilikçi ve ilerici araçların eğitimini vermek ilk sıralarda yer alır. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, bunun yanı 

sıra öğrenciler 4 yıllık 
lisans süresi boyunca 

ikinci yabancı dil dersi 
alarak yeni bir dil daha 

öğrenebilmektedir. 

Ayrıcalıklar 

Ülkemizdeki 50 
civarındaki 
Endüstriyel 

Tasarım bölümü 
içinde her zaman 

ilk sıralarda 
olabilmeyi 

başarmıştır   

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Alt Yapı 

 

İEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünde 
eğitim, bireyin hayal gücünü üç boyutlu düşünme yeteneği ile ifade 
edebilmeyi öğrendiği, tasarım stüdyosu ve teorik derslerin verildiği 4 
yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde, günümüz görsel kültür, sanat ve 
tasarım akımları, tasarım tarihi, tasarım semantik bilgisi gibi 
konularla tasarım kültürünün aktarılmasının yanısıra pazarlama ve 
kurumsal kimlik, markaya yönelik ürün stratejisinin belirlenmesi, 
iletişim stratejileri, tasarım ekonomisi ve yönetimi gibi konuları 
kapsayan, öğrencisine seçtiği yolda gerekli tüm olanakları sağlamayı 
hedefleyen bir eğitim verilmektedir. Endüstriyel Tasarım Bölümü, 
sektörde öne çıkan firmalarla ortaklaşa yürütülen projeleri, ulusal ve 
uluslararası tasarım yarışmalarında elde edilen başarıları, model-
prototip yapım ve lazer kesim atölyeleri, proje ve fotoğraf stüdyoları, 
bilgisayar laboratuvarı, ve ileri seviyedeki araç gereç ve teknik 
donanımı ile öğrencilerine en iyi fiziksel koşulları sağlayarak, onları 
geleceğe hazırlar. Bölüm öğrencileri ile bire bir iletişime dayalı 
bireysel ve grup projeleri yürütülür ve hem Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesinin diğer tasarım disiplinleri başta olmak üzere mühendislik 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Endüstriyel Tasarım Bölümü üyesi olduğu WDO (Dünya Tasarım Örgütü) ve Cumulus organizasyonları 
başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tasarım sergi, seminer ve konferanslarına öğrencileri ve öğretim 
elemanları ile aktif olarak katılan ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği de yapan bir bölümdür.  

 

Akreditasyon 

Endüstriyel Tasarım Bölümü Türkiye’de Endüstriyel Tasarım eğitimimin gelişimine katkı sağlayacak 
akreditasyon çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır.  

AYRICALIKAR 

2005 yılından beri WDO (World Design Organization) üyesi olan Endüstriyel Tasarım Bölümü, tasarım problemine farklı 
metodlarla çözüm geliştirebilen; tasarım ve üretim süreçlerinin tümüne hakim; tasarımı etkileyen sosyal ve çevresel yapıyı 
anlayıp yorumlayabilen;  ürün tasarımı, sistem tasarımı ve hizmet tasarımının yanında mobilyadan ambalaj ve biyotasarıma 
uzanan alanlarda deneyim sahibi; bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerini kullanabilen; sürdürülebilirlik, çevresel 
dinamiklere duyarlı tasarım, kullanıcı odaklı tasarım, tasarım yönetimi gibi konulara hakim, ürün tasarımcıları ve tasarım 
yöneticileri yetiştirmektedir. 

Bölüm, dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahip olduğu gibi Japonya, İtalya, 
Polonya gibi dünyanın her bölgesinden tasarım okuluyla düzenli ortak etkinlikler düzenlemektedir. Bölümün yabancı ve Türk 
tüm öğretim elemanları yurtdışı deneyime sahiptir ve ulusal ve uluslararası tasarım kurum, kuruluş ve etkinliklerinde aktif 
olarak görev almaktadırlar.   

 

 

Ürün Tasarımı Uzmanlık Alanı: 

Ürün Tasarımı öğrencileri, mezun olduklarında firmaların AR-
GE bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilir ya da serbest 
tasarımcı olarak firmalara danışmanlık hizmeti verebilirler. 

 

Tasarım Yönetimi Uzmanlık Alanı: 

Bu uzmanlık altında, tasarımı yalnızca salt bir ürün geliştirme 
aktivitesi olarak değil, aynı zamanda kurumsal vizyonu etkileyen 
bir araç ve politika olarak gören tasarım yöneticileri yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 

Öğrenciler, tüm bu süreçlerde, birlikte çalışmayı, bazen 
yarışmayı, dayanışmayı, sabredebilmeyi, zaman yönetimini, 
kendi fikirlerinin arkasında durmayı, savunmayı ve kabul 
ettirmeyi öğrenirler. Onlara sağlanan fiziksel imkanlar sayesinde 
ders aldıkları binayı ve çevresini gece gündüz üretim yapan 
disiplinlerarası bir tasarım okulu ve fabrikası olarak kullanırlar. 
Bölüm öğrencilerine farklı disiplinlerden gelen uluslararası bir 
eğitim kadrosu ile çalışma fırsatı sunmaktadır. 

alanlarından mutfak sanatlarına 
uzanan disiplinlerarası çalışmalar 
yapılır 

Endüstriyel Tasarım Bölümü, 
üniversitemizin çeşitli bölümlerinde 
okuyan öğrencilere, kendi 
bölümlerinden alacakları diplomanın 
yanı sıra, Endüstriyel Tasarım 
diploması almalarına imkân sağlayan 
"çift anadal" veya “yandal” yapma 
olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde 
Endüstriyel Tasarım bölümünde 
okuyan öğrencilerimiz de diğer 
bölümlerde ikinci bir diploma almak 
üzere “çift anadal” yapma imkânına 
sahiptirler. Bölümde öğrenciler, 
üçüncü yıldan itibaren Ürün Tasarımı 
veya Tasarım Yönetimi alanlarından 
birini seçerek bu alanların birinde 
uzmanlaşırlar. 
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GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 
Günümüzde ağırlıklı olarak görsel bir dünyada yaşıyor, görseller üzerinden iletişim kuruyor ve 
teknolojiyle olan etkileşimimizi görsel kullanıcı arayüzleri aracılığıyla yönetiyoruz. Bu nedenle çağımızda 
sıklıkla geleceğin meslekleri arasında sayılan Görsel İletişim Tasarımı, tüm dünyada aranan ve yoğun 
talep gören, çok yönlü profesyonel tasarımcılar yetiştirmekte ve vermek istediği mesajın gözden 
kaçmamasını isteyen herkes için büyük önem taşımaktadır. 

2004 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, alanlarında uzman, 
deneyimli Türk ve yabancı öğretim üyelerinden oluşan dinamik kadrosuyla, bilgi çağının sunduğu 
olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı 
zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı çözümler üretebilen görsel iletişim tasarımcıları 
yetiştirme hedefiyle çalışmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRICALIKLAR 

 
• Bölümümüz, Türk ve yabancı, deneyimli öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla, öğrencilerine global 

bir tasarım vizyonunu sunmakta ve ürettikleri tasarım işlerinin evrensel düzeyde olmasını 
hedeflemektedir. Her biri yurtdışında okumuş, çalışmış, uluslararası projeler yürüten kadromuz, 
Avrupa’da ve dünyadaki akademik ve profesyonel sanat ve tasarım ağları içinde yer almakta ve tüm 
ağ bağlantıları ve çevrelerini yurtdışına açılma çabası gösteren öğrencilerimiz için seferber 
etmektedir. Pek çok öğrencimiz, bire bir referanslarla yüksek lisans ve doktora eğitimine yurt dışında 
devam etmiş, bir kısmı ise iş bularak profesyonel hayatını yurt dışında sürdürmüştür. Geçtiğimiz 
yıllarda, öğrencilerimizin sanat ve tasarım alanında son gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak 
amacıyla Berlin Transmediale ve La Biennale de Venezia’ya bölüm gezileri düzenlenmiştir. Her sene, 
dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte İstanbul’da ajans, bienal, sergi ve tasarım haftası ziyaretleri 
yapılmaktadır.  

 
• Bölümümüzde tasarım kalitesini yukarıya çekmek ve öğrencilerimizin vizyonunu genişletmek 

amacıyla, önümüzdeki akademik yılda Milano Design Week 2020’ye katılım planlanmıştır. Bu 
kapsamda ders dışı projeler yürütülmekte, workshoplar düzenlenmektedir. Üretilen en iyi projelerin 
Nisan 2020’de Milano’ya götürülmesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü kapsamında tasarım dünyasına sunulması planlanmış ve bu proje daha önce de bölümümüze 
gelerek Expo İzmir kapsamında atölye çalışmaları yürüten ve geçtiğimiz yıllarda bölümümüzün 
basında geniş yer bulmasına katkıda bulunan Politecnico di Milano/Domus Academy hocası Stefano 
Cardini ile birlikte yürütülmüştür. Milano Design Week 2020 katılımımız, pandemi koşulları 
nedeniyle ertelenmiştir.   
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Bu çerçevede hazırlanmış ve çağın gereklerine göre güncellenmiş olan eğitim programımız, illüstrasyon, 
tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, animasyon, ambalaj tasarımı, etkileşim tasarımı 
gibi çeşitli konularda uzman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimizin kendi 
potansiyellerini keşfedip, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecini 
öngörmektedir. Bu donanımla yetiştirdiğimiz mezunlarımız, giderek gelişen dijital 
ortamda iletişim konusunda uzmanlaşarak, reklam, 
dijital iletişim, web tasarımı, video ve film 
prodüksiyonu, 3D görselleştirme ve animasyon, ses 
ve hareketli görüntü ile tasarım, etkileşim tasarımı 
gibi alanlarda çalışmaktadır. 

 

Öğrencilerimizin her biri 20 işgünü süren iki 
adet staj yapması gerekir. Bu iki stajın 
ilkinin basılı ya da dijital ürün ve tasarım 
üreten tasarım ajanslarında, medya 
kuruluşlarında ya da matbaalarda 
ikincisinin ise tasarım ajansı, dijital ajans, 
reklam ajansı ya da medya kuruluşları ile 
ilgili şirketlerin kurum içi tasarım 
birimlerinde ofis stajı olarak yapılması 
beklenmektedir. 

 

Öğrencilerimiz çoğunlukla grafik tasarım 
ajansları, reklam ajansları, dijital ajanslar, 
interaktif ajanslar, basılı ya da dijital görsel 
medya kuruluşlarının tasarım ve görüntü 
üretimi birimleri, matbaalar gibi 
kurumlarda staj yapmaktadır.  

 
 

 

        

 

Fakültemizde, bu yıl 
tümüyle yenilenmiş olan 
bilgisayar ve yazılımla 
donatılmış, her biri 20 
öğrenci kapasiteli dört Mac 
ve PC laboratuarı
bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra profesyonel çekim 
yapma imkanları sunan 
Fotoğraf ve Ses Stüdyoları, 
geleneksel ve dijital baskı 
yapma imkanları sunan bir 
Baskı Atölyesi, her türlü üç 
boyutlu üretim için gerekli 
teknik ve dijital ekipmanla 
donatılmış üretim atölyesi, 
D Maker’s Lab ve geleceğin 
görsel iletişim alanlarından 
biri olan sanal 
gerçeklik/arttırılmış 
gerçeklik çalışmaları 
yapılabilen bir Sanal 
Gerçeklik Laboratuarı 
(Virtual Reality Lab) 
bulunmaktadır.

Tasarım eğitimi, dünyada 
ve ülkemizde, tamamen 
teorik ve pratik eğitimin 
dengelenmesi üzerine
kuruludur. Bölümümüzde 
teorik derslerde edinilen 
tüm bilgilerin, stüdyo 
derslerinde üretilen 
projelere aktarıldığı bir 
eğitim anlayışı 
benimsenmiştir.

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Alt 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bölümümüzde her dönem, alanının önde gelen isimlerinden olan tasarımcıların davet edildiği ve tüm bölüm 
öğrencileriyle birlikte çalıştığı bir atölye çalışması düzenlenmektedir. Bu atölye çalışmasına hazırlık 
öğrencileri dahil tüm Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri katılmakta ve karma gruplar kurarak profesyonel 
düzeyde tasarımlar üretmektedir. Bu kapsamda bölümümüze davet edilmiş olan tasarımcı, sanatçı ve 
akademisyenlerden bazıları Phil Cleaver, Stefano Cardini, Akan Abdula, Vasıf Kortun, Jorge Frascara, Onur 
Can Çaylı, Cesar Fernandez’dir. 

FFD 451 Uygulamalı Atölye dersi (Akademik yılın Güz dönemi boyunca fakültemizin bölümleri tarafından 
bir arada yürütülen bu ders kapsamında başarılı tasarımcılar, iletişimciler, vs. öğrencilerimizle buluşmak 
üzere seminer vermeye davet edilmektedir). 

LAKLAK, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen, öğrencilerin 
ve hocaların akademik olmayan konularda da konuşarak bir araya gelmelerini hedefleyen bir aktivitedir. 
Bölümden başlamış, fakülteye ve tüm üniversiteye yayılmıştır. 

 

Akreditasyon 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. Ancak bölümümüz 
uluslararası kapsamda UNESCO tarafından tanınan tek global tasarım ağı olan CUMULUS Association ve 
ICO-D (Uluslararası Tasarım Konseyi) üyesidir. 2017 yılından beri, Avrupa Birliği Horizon2020 
çerçevesinde fonlandırılan trans-making projesini yürüten Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğretim üyeleri, 
bu kapsamda 16 ülkeyi kapsayan bir ağın parçası olarak araştırmalarını sürdürmektedir. 
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İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Bölüm, 2004-2005 öğretim yılında açılmıştır. Daha önce yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölüme, 2006-
2007 öğretim yılından itibaren merkezi sistemle Eşit Ağırlık (Türkçe-Matematik) puan türü ile öğrenci 
kabul edilmiştir.  

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün vizyonu; insan mekân etkileşimi bağlamında, son kullanıcı 
yakın çevresini oluşturan en basit ve küçük bireysel mekânların (ofis, ev vb), karmaşık çoklu fonksiyonları 
içinde barındıran kamusal mekânların (hastane, okul, havaalanı vb.), gittikçe önem kazanan özel 
mekânların (araç iç mekânları, mobil/hareketli mekânlar, geçici mekânlar vb.) ve geleceğe yönelik 
alternatif mekânların (değişken mekânlar, sanal mekânlar, etkileşimli mekânlar, yeni yaşam ortamları – 
denizaltı ve/veya uzay – vb.) gereksinimlerine yanıt verecek gerekli mesleki donanım ve bilgi sahibi ve 
disiplinler arası/ötesi çalışabilecek profesyoneller yetiştirmektir. 

Bölüm’ün misyonu, yukarıda belirtilen vizyon bağlamındaki beklentileri karşılayacak bir müfredat 
kapsamında, bölgesel dinamikleri de dikkate alan özgün bir yüksek öğrenim programı sunmaktır. 
Programın genel yapısı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek, tasarım sürecinin genel düzenini 
tanıtmak ve anlamak, verilen bilgiyi karmaşık iç mekan sistemlerine uygulamak ve mesleğin geleceği için 
vizyon geliştirme felsefesi üzerine kurulmuştur. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm’ü; diğer tasarım 
alanlarıyla olduğu kadar ilgili tüm disiplinlerle interaktif bir iletişim kurarak disiplinler arası/ötesi bir 
anlayışla, ulusal ve uluslararası düzeyde rahatlıkla performans gösterebilecek araştırmacı ve yaratıcı 
tasarımcılar yetiştiren sürekli kendini yenileme uğraşında bir misyon ile çalışmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRICALIKLAR 

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 
tasarım araştırmalarına dair yalnızca 
çağdaş ve tarihi yaklaşımlara değil, aynı 
zamanda günümüzün ve geleceğin 
nesilleri için daha iyi bir sosyal ve 
ekolojik çevre sunabilecek düşsel ve 
geleceğe yönelik tasarım kalıpları 
yaratmaya yönelmiştir. Bölüm 
öğrencileri, gelecekteki meslekleri için 
tasarlamayı, araştırmayı ve bağımsız 
kişisel beceriler geliştirmeyi öğrendikleri 
gibi, tüm yaş gruplarını, cinsiyetleri, 
dinleri, ırkları ve doğayı saygıyla gözeten 
ve birleştiren mekanlar yaratmayı da 
öğrenirler. Sorumluluğumuzun, bu 
uzmanlık alanını geliştirmenin yanı sıra, 
öğrencilerimize yaşam boyu öğrenme ve 
araştırma davranışını ve alışkanlığını 
kazandırmak olduğuna inanıyoruz. 
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Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Alt Yapı 
Bölümde, ilk yılda tasarımın teorik temelleri, çizim teknikleri, tasarım tarihi gibi temel bilgiler aktarılmakta; ikinci yılda 
ise içmimarlık ve çevre tasarımına giriş yapılmakta, içmimarlığın teorik temelleri ile yapı, malzeme, ileri sunum 
tekniklerine yönelik desrler sunulmaktadır. Programın son iki yılında ise öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde 
genel içmimarlık ve çevre tasarımı bilgisi ile donatılmalarını ve tasarım uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip 
olmalarını sağlamak üzere geniş bir yelpazede dersler programın odak dersleri olan tasarım stüdyosu dersleri ile 
verilmektedir. Programın en çarpıcı ve emsal diğer programlardan ayrılan yönlerinden biri üçüncü yılın ikinci 
döneminde denizsel tasarım sektörüne yönelmeyi planlayan kısıtlı sayıda öğrenci için tasarım stüdyosunda alternatif 
olarak yat ve tekne tasarımı stüdyosu açılmaktadır. Bu stüdyo kapsamında tersaneler, atölyeler ve fuarlar ziyaretleriyle 
çeşitli teknik geziler yapılmakta, alanın uzmanları ile öğrenciler bululturulmakta, hidrodinamik, denge, yapı gibi temel 
yüzer yapı bilgileri verilmekte ve bunlara istinaden tekne ve yat tasarımına ilişkin problemler üzerine durulmaktadır. 
Dördüncü yılda ise yine emsal programlardan farklı olarak tasarım stüdyosunun ana teması geleceğe yönelik vizyoner 
mekan tasarımı üzerinedir. Bu stüdyoda özellikle katılımcı bir eğitim anlayışı ile öğrenciler tasarım probleminin 
saptanması evresinde sürece dahil olurlar. Üçüncü sınıfta denizsel tasarıma yönelen öğrenciler tercihlerine göre bu 
stüdyoda da aynı alanda ilerleyip daha gelişmiş bilgi ve beceriler kazanmaktadır. Bölümün eğitim programının öne çıkan 
bir diğer özelliği ise benzer programların aksine iki değil üç yaz stajı içermesidir. Öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri 
alana göre staj yeri konusunda destek verilmektedir. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kendi öğrencilerine 4 yıllık 
sağlam bir lisans eğitimi verdiği gibi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans ve 
Doktora Programları ile uzmanlaşmak ve akademik kariyere yönelmek isteyen öğrenciler için seçenek oluşturmaktadır. 

 

Günümüzde evlerin ya da işyerlerinin dekorasyonu, fuar standlarının, showroomların, iş ve alışveriş merkezlerinin 
dizaynı, karmaşık mekanların tasarımları, restorasyon ve geçmişten bugüne gelen mimari eserlerin korunması gibi pek 
çok alanda içmimarlara ve çevre tasarımcılarına olan gereksinimin arttığı gözlenmiştir. Bu gereksinimlere yanıt vermek 
üzere İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü sadece meslek kazandırılması değil her öğrencilerin kişisel tasarım 
felsefesinin geliştirmesi, dört yıllık programı ile bu alana hakim yeni profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu 
anlamda, ders programının genel yapısı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek, tasarım sürecinin genel düzenini 
tanıtmak ve anlamak, verilen bilgiyi karmaşık iç mekan sistemlerine uygulamak ve mesleğin geleceği için vizyon 
geliştirme felsefesi üzerine kurulmuştur.  

 

Bölümdeki dersler temelde iç mekân ve çevre kapsamında sadece işlevsel ve estetik bakış açılarını değil aynı zamanda 
teknoloji, üretim, organizasyon ve yönetim alanındaki bilgileri içerir nitelikte yapılandırılmıştır. Bu sebeple iç mekan ve 
çevre tasarımı ölçeğinde planlama ve tasarım geliştirmede dil, kodlar, medya ve geometrik sunumun yanı sıra bireysel 
ilişkiler ve çevre, iç mekan tarihi, ulusal ve uluslararası seviyede tasarım ekonomisi ve pazarlama, basit ve kompleks 
sistemlerin profesyonel tasarımda uygulamaları, profesyonel bilgisayar grafiklerinin kullanımı ve uygulanması, iletişim 
teorileri ve stratejileri ve mimari mirasımızın restorasyonu ve korunması ele alınan konular arasındadır. Aynı zamanda, 
mobilyalar, detaylar, iç mekân ışıklandırması, ses düzeni ve akıllı bina sistemlerinin uygulanması konularında teorik ve 
pratik bilgileri vermektedir.  

 

Bölümün kendi dinamikleri bağlamında deneyime dayalı etkileşimli, eleştirel düşünmeyi destekleyen, araştırma ve 
geliştirme odağında yenilikçi, deneysel, yaparak ve izleyerek öğrenme yöntemlerinin harmanlandığı ve disiplinler arası 
çok yönlü bir öğretim ve öğrenim yapısı vardır. Bu çok yönlü öğretim yöntem ve tekniklerinin desteklenmesi için; 

● Tasarım eğitiminin temelini oluşturan tasarım stüdyolarının farklı etkileşim olanakları sağlayacak, güncel 
bilişim teknolojilerini destekleyecek altyapı ve yazılım (uzaktan öğretim, sanal gerçeklik vs) donatılarına sahip 
olması gerekmektedir. Bölüm kontenjanları bağlamında ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için en az ikişer tane 
45’er kişilik tasarım stüdyosu gerekliliği vardır. Ayrıca her stüdyoda bir ıslak alan (evye ve tezgah - mevcut 
stüdyolarımızda da vardır) ihtiyacı bulunmaktadır. 

● Çağdaş üretim biçimlerini destekleyecek atölye altyapı ve yazılım (çok yönlü CNC cihazı, hızlı protipleme, 
3boyutlu baskı vs) 

● Lisanslı yazılım 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

 

2017 yılından beri devam eden IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) Eğitim 
Kurumu Üyeliği bağlamında düzenli olarak yurt içi ve yurt dışında alanında uzman konuklar ile 
seminerler, konferanslar, toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Özellikle her yılın mayıs ayının son 
haftasına denk gelen içmimarlık haftası ve mayısın son cumartesisi kabul edilen Dünya İç Mekanlar Günü 
kapsamında bölümde birçok etkinlik düzenlenmektedir. İçmimarlık Disiplini’nin küresel ölçekte en 
büyük ve en önemli yapılanması olan IFI tüm dünya da 50 yılı aşkın süredir faaliyet sürdürmekte olan en 
etkin tasarım yapılanmalarından biridir. Bu yapının yönetim kurulu üyeliğini yapan ilk Türk tasarımcı, 
bölümümüz öğretim üyesidir ve halen IFI’ın Avrupa Elçisi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda 2019 
yılı ile IFI yeni bir açılımla İçmimarlık Eğitimi Çalışma Grubunu (IFI Educational Taskforce) 
oluşturmuştur. Bu yeni yapının amacı içmimarlık mesleğin eğitiminin küresel ölçekte akreditasyonu ve 
yapılandırılmasıdır. Bu yapılanma içerisinde dünyanın farklı ülkelerinden 16 içmimar öğretim üyesi-
araştırmacı yürütücü olarak seçilmiştir. Bu 16 akademisyenden birisi yine bölümümüz öğretim üyesidir. 
Bu üyelikler bağlamında da bölümümüz öğretim üyeleri uluslararası ilgili mesleki toplantılara (IFI GA, 
Milano Tasarım Haftası vs) düzenli olarak katılmakta ve bölümü temsil etmektedir. 

 

Akreditasyon 

Ülkemizde İçmimarlık alanında akreditasyon veren bir kurum ve akreditasyon sistemi 
bulunmamaktadır. Ancak bu konuda çalışmalara yürütmekte olan yeni kurulan TAPLAK Akreditasyon 
Derneği’nin çalışmaları yakından takip edilmektedir, iki öğretim üyemiz bu derneğin kurucu üyesidir ve 
YÖKAK’a sunulan İçmimarlık Akreditasyon dosyası sürecinde aktif rol almıştır. Bölüm olarak başvuru 
yapmak için akreditasyon sisteminin devreye girmesi beklenmektedir. Ayrıca uluslararası akreditasyon 
olasılıkları da değerlendirilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçmimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü diğer 

tasarım alanlarıyla 
interaktif bir iletişim 

kurarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde 

rahatlıkla performans 
gösterebilecek 

araştırmacı ve yaratıcı 
tasarımcılar yetiştiren 

bir program 
geliştirmiştir. Bölüm, 

dünyanın tanınmış 
üniversitelerinin ders 

programlarıyla uyumlu 
bir programa sahiptir. 
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MİMARLIK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

 2005 yılında eğitime başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Türkiye’de vakıf 
üniversiteleri arasında mimarlık alanındaki en köklü lisans programlarından birine sahiptir. Kurulduğu 
günden bu yana bölümümüz yenilikçi bir eğitim vizyonu benimsemiş, mimarlığın çok yönlü ve sürekli 
dönüşen bir düşünce ve faaliyet alanı olduğunu gözeterek öncü ve deneysel yaklaşımlara alan açmıştır. 
Bölüm olarak ulusal ve uluslararası mimarlık çevreleri ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilerimizi canlı 
tutmaktayız. Uluslararası deneyime sahip eğitim kadromuz sayesinde öğrencilerimiz farklı 
coğrafyalardaki mimari pratik, eğitim ve araştırma kültürünü tanıma imkanına sahiptirler. 
Üniversitemizin bulunduğu İzmir şehri hem tarihi ve hem de modern mimarlık mirası, kentleşme 
deneyimi, coğrafi özellikleri, kendine has toplumsal ve ekonomik dinamikleriyle öğrencilere mimarlığı 
anlamak ve tatbik etmek için eşi bulunmaz bir çalışma ve uygulama alanı sağlamaktadır. Yapılı ve doğal 
çevre sorunları, toplumsal ilişkiler, sosyal fayda gibi başlıklara odaklanan eğitim programımızla 
öğrencilerimize meslek yaşamları boyunca karşılarına çıkacak farklı nitelik ve ölçekteki mimari 
problemlerin çözümünde kendilerine yol gösterecek bir etik bilinç ve toplumsal sorumluluğu edindirmeyi 
amaçlıyoruz. 

  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Mimarlık Bölümü olarak eğitim programımız en güncel teknolojik, pratik ve teorik yaklaşımlara göre 
şekillendirilmiştir. Eğitim programının odak noktasını tasarım stüdyoları oluşturur. Bununla birlikte 
öğrencilerimizi mesleki kariyerlerine en iyi şekilde hazırlamak üzere kurgulanmış, uygulama ve kuramsal 
çalışmaları içeren pek çok zorunlu ve seçmeli ders müfredatı destekler.  Öğrencilerimiz dört yıllık 
eğitimleri boyunca okul tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına, sergilere, konferanslara ve saha 
gezilerine katılabilir. Fakültemiz bünyesinde bulunan ve hem büyüklüğü hem de içerdiği teçhizatın 
çeşitliliği itibariyle Türkiye’deki sayılı üretim atölyeleri arasında yer alan D.Maker Lab’de üç boyutlu 
yazıcılar, lazer kesim cihazları, sanal gerçeklik laboratuvarı ve diğer araç gereçler öğrencilerimizin 
kullanımına her zaman açıktır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRICALIKLAR 
 

• Bölümümüz, beş farklı bölüme ev sahipliği yapan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer 
almakta olup, öğrencilerimiz tasarımın farklı dallarında ve ölçeklerinde eğitim veren bölümlerin 
arasındaki alışverişten ortak dersler, etkinlikler ve ortaklaşa yürütülen projeler aracılığıyla beslenir.  

• Kamu sektörü ve tasarım endüstrisinin öne çıkan aktörleriyle dinamik bir alışveriş ilişkisi içinde 
olmayı önemsiyoruz. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki Tasarım Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nde  (EKOTAM) geliştirilen ortak programlar aracılığıyla hem akademik kadromuz  
hem de lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim gören öğrencilerimiz kamu kuruluşları ve ilgili tasarım 
endüstrisi aktörleriyle işbirliği içinde yürütülen tasarım projelerinde yer alabilirler.  

• Eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz müfredat kapsamında ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanına 
da sahiptirler. 
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Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Bölümümüzde yurtiçinden ve yurtdışından konukların ağırlandığı pek çok seminer ve konferans 
düzenlenmektedir. Bu seminerler ve konferanslar müfredatı desteklemek ve farklı çevreler ile bağlantılar 
kurmak konusunda özellikle faydalı olmaktadır. 

 

Akreditasyon 

Mimarlık bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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TEKSTİL VE MODA TASARIMI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, katma değeri yüksek ürünler 
tasarlayabilen ve bu ürünleri doğru marka stratejileriyle ilgili pazarlarla buluşturan, uluslararası moda 
markaları oluşturabilecek kapasitede mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bölümümüz, kurulduğu 2001 yılından bu yana sürekli olarak kendini yenileyip moda/tekstil alanında 
değişen çevresel koşulları ve toplumsal beğenileri yakından takip ederek uluslararası ölçekte, son derece 
kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır.  

Bu program çerçevesinde ilk iki yıl ortak eğitim alan öğrencilerimiz üçüncü yıldan itibaren Moda 
Tasarımı ve Moda İşletmeciliği alanlarının birinde uzmanlaşmakta; mesleki gelişimlerine katkı 
sağlayacak çok sayıda seçmeli dersin yanı sıra, ilgi duydukları diğer bölüm ve fakültelerden de ders alma 
şansına sahip olmaktadırlar. 
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Ayrıca, her hafta düzenlenen seminerlerle sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı yakalayan 
öğrencilerimiz, ulusal/uluslararası fuar katılımları ve her 
yıl dahil oldukları sergi ve defilelerle eğitim hayatları 
devam ederken kendilerini sektörün içinde hissetmeye 
başlamaktadırlar. 

 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Eğitim sistemi gerek uygulamalı koleksiyon dersleriyle 
gerekse staj olanaklarıyla özgün, üretilebilir ve 
pazarlanabilir ürünler tasarlamaya, bu tasarımları hayata 
geçirmeye ve uluslararası boyutta marka oluşturmaya 
yönelik bir anlayış üzerine yapılandırılmıştır. 

Bu kapsamda uygulamalı eğitim ile öğrencilerimiz gerek 
teknik çizim ve illlüstrasyon teknikleri öğrenerek 
tasarımlarını kâğıda/ dijital ortama aktarabilmekte, 
gerekse bu tasarımları uygulamalı kalıp ve dikim dersleri 
ile üretebilmekte ve koleksiyon oluşturabilmektedir.  

Uygulamalı eğitim ile aynı zamanda kumaş –tasarım, 
kumaş – ürün/ üretim ilişkisini kurabilmekte; 
tasarımlarını ol uştururken uygulanabilirliği göz önünde 

AYRICALIKLAR 
 

Bölümün eğitim dili İngilizcedir. Farklı 
alanlarda uzmanlaşmış yerli ve yabancı 
akademik kadromuz, öğrencilerimizin 
tekstil ve moda endüstrisinin çeşitli 
alanlarında (moda tasarımı, moda 
işletmeciliği, moda fotoğrafçılığı, moda 
yazarlığı vb.) bilgi ve deneyim 
kazanmalarına destek olmaktadır. 

Öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının ilk 
yılında aldıkları ortak fakülte dersleri ile 
disiplinler arası çalışma pratiğine sahip 
olmakta, yeni üretim teknikleri ve tasarım 
çözümleri geliştirerek mesleki vizyonlarını 
genişletmektedirler. 

Moda Tasarımı Uzmanlık Alanında eğitim 
alan öğrenciler, üniversite-endüstri iş birliği 
kapsamında yürüttülen çeşitli projelerde 
sektörün önde gelen firmaları (örn. Roteks, 
Sun Tekstil, BR Mağazacılık, Yeşim Tekstil, 
Üniteks vb.) ve marka temsilcileri ile 
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bulundurarak aynı zamanda farklı kalıp ve kumaş 
manipülasyon denemeleri yapabilmektedir. 

 

Stajlar 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 40 iş 
günü (20+20) staj yapma zorunluluğu vardır. Stajların 2. 
ve 3. Sınıfın sonunda, moda sektörü ile ilgili kurumlar, 
fabrikalar ve tasarım ofislerinde olmak koşuluyla 2 ayrı 
kurumda yapılması gerekmektedir. Stajlarını Hussein 
Chalayan, Bora Aksu, Yıldırım Mayruk, Gamze Saraçoğlu, 
Hatice Gökçe, Günseli Türkay, Özlem Süer gibi dünyanın 
ve Türkiye’nin önde gelen moda tasarım atölyelerinde ve 
Sun Tekstil, Farbe, Uniteks, FG tekstil, BR mağazacılık/ 
Beymen, Derishow, İpekyol gibi firmalar ile Vogue gibi 
önde gelen moda dergilerinde tamamlayan mezunlarımız 
bulunmaktır. 

Teknik Olanaklar 

• Kalıp ve Dikim Stüdyoları 

(Otomatik Düz Dikiş Makinesi, Reçme Makinesi, İğne 
İptalli Çift Iğne Makinesi, Tek İğne Zincir Dikiş Makinesi, 
Çift İğne Zincir Dikiş Makinesi, 3 İplik Overlok Makinesi, 
5 İplik Overlok Makinesi, Zigzag Makinesi, Baby Overlok 
Makinesi, İlik Açma Makinesi, Düğme Makinesi, Kör Dikiş 
Makinesi, Kollu Kot Makinesi, Sanayi ütüleri ve Ütü 
Paskaraları) 

• Bilgisayar Destekli Kalıp Stüdyosu  

(DONANIM: PC (15 Adet), Algotex Plotter Streamjet 180, 
Assyst Bullmer Drawing Board, Hp 1300 A4 Laser Printer, 
Wacom Intius A4 Tablet (15 Adet) & YAZILIM: 
Polypattern, Assyst 20.10z, Corel Draw Graphics Suite, 
Adobe Design Premium) 

• CAD Laboratuvarı 

(DONANIM: WACOM Intius A4 Tablet, YAZILIM: Adobe 
Master Collection, Rhino Ceros, Autocad, 3DS Max 
Inventor) 

• MAC Laboratuvarı 

(DONANIM: Apple iMAC, WACOM Intius A4 Tablet, YAZILIM: Adobe Master Collection, Mac Office, 
Iworks Ilife, Adobe Font Folio, Font Explorer, Ableton) 

çalışma fırsatı elde etmekte, endüstriyel 
üretim süreçlerini anlayıp yerinde takip 
edebilmektedirler. Ayrıca hazırladıkları 
mezuniyet koleksiyonlarını profesyonel bir 
ajans tarafından organize edilen defilelerde 
tanıtırken kariyer planlarına yönelik 
bağlantılar kurabilmektedirler.  

Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanında 
eğitim alan öğrenciler ise geliştirdikleri 
projeleri bu alanda uzman kişilerin davet 
edildiği jürilerde sunmakta, proje kapsamında 
oluşturdukları markaya yönelik 1/1 ölçekte 
uyguladıkları vitrin tasarımlarını mezuniyet 
sergisini ziyaret eden konuklara tanıtma 
imkânı bulmaktadırlar. 

Öğrencilerimiz ayrıca yan dal/çift anadal ve 
Erasmus öğrenci değişim programlarından 
yararlanabilmekte, yurt dışına düzenlenen 
fuar (örn. Premier Vision-PARIS) ve firma 
(örn. Stackmann-HAMBURG) ziyaretlerine 
katılabilmekte, çeşitli dersler kapsamında 
ürettikleri tasarımları uluslararası 
platformlarda (sergi, müzikal, tiyatro vb.)  
sergileme fırsatı bulabilmektedirler. 

Ayrıca, bölümümüz öğrencilerin 
ulusal/uluslararası tasarım yarışmalarına 
katılımını teşvik etmekte, öğrenci ve 
mezunlarımızın elde ettiği yarışma başarıları 
ise eğitim kalitemizin bir göstergesi olarak 
öne çıkmaktadır. İEÜ Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü 5 yıl içerisinde 9 farklı 
tasarım yarışmasında 13 ödül kazanırken, bu 
yarışmalarda finalist ve yarı-finalist olan çok 
sayıda mezun ve öğrencimiz bulunmaktadır.  

Öğrenci projelerinin yanı sıra, bölümün 
akademik kadrosu tarafından yürütülen 
sanatsal ve akademik çalışmalar ulusal ve 
uluslararası platformlarda sıklıkla yer 
l kt d  
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• Baskı Stüdyosu 

(Dijital Baskı Makinesi, Hava Kompresörü, 100x150cm Tablalı Tam Otomatik Pnömatik Transfer Pres, 
Baskı Presi 33 cm x 45 cm, Kalıp Pozlama Makinesi, Kalıp Kurutma Fırını, Yıkama Üniteleri, Işıklı Masa, 
Serigrafi Baskı Masaları, Linol Baskı Makinesi, Elektronik Terazi) 

• Fotoğraf Stüdyosu 

(DONANIM: Apple iMac (3 Adet), YAZILIM: Adobe Master Collection, EKİPMANLAR: DSLR FX 
Fotoğraf Makinesi, DSLR DX Fotoğraf Makinesi, Objektifler, Dijital HD Video Kamera, Stüdyo Flaş 
Sistemleri, Sürekli Işıklar, Tripodlar, Tripod Başlıkları, Monopod, Işık Filtreleri, Reflektörler, 
Tetikleyiciler, Işık Ölçüm Cihazı, Uzaktan Kumanda, Kablosuz Mikrofon Seti, Tabla Kolon Seti 45 cm x 
50 cm, Still Life Masası) 

• D Makerlab 

3 Boyutlu yazıcılar, lazer kesim makineleri 

 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Akademik programımızda yer alan “Uygulama Atölyesi” dersi kapsamında her hafta seminerler 
düzenlenmekte, öğrencilerimiz davetli konuklarımızla sohbet ederek onların mesleki tecrübelerinden 
yararlanabilmektedirler. Bora Aksu, Ceylan Atınç, Debora Zakuto, Emre Erdemoğlu, Emre Tamer, Güneş 
Uysalefe, Hatice Gökçe, Hazel Clark, Marco Pedroni ve Simay Bülbül geçtiğimiz yıllarda davet ettiğimiz 
konuklar arasında yer almaktadır. 

 

Akreditasyon 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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HUKUK FAKÜLTESİ 
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Fakültemiz, Hukuk eğitiminin tüm yönleriyle 
mükemmelliğe erişmesini gözeten bir kurumdur. Bu 
amaçla, uluslararası deneyime sahip nitelikli 
öğretim üyesi kadromuzla, başarılı ve ülkemize 
yararlı hukukçular yetiştirme yolunda faaliyet 
göstermekteyiz. 

Cumhuriyet değerlerini, insan haklarına saygıyı, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini 
gönülden özümsemiş, doğaya ve insanlara sevgi ve 
saygı ile yaklaşan gençlerimizin uluslararası alanda 
da rekabet edebilecek düzeye erişebilmeleri için 
Üniversitemiz tüm imkânlarını seferber 
etmektedir;  bu da Üniversitemizi ve Fakültemizi 
değerli kılan bir özelliktir. 

Hukuk kurallarının çeşitli koşullardan etkilenerek 
sürekli değişim gösterdiği dünyamızda, dinamik bir 
yaklaşımla gelişmelerin sürekli takip edilmesi, 
gerektiğinde sorgulanması, yeni öneriler sunulması 
gerekmektedir. Düzenlenen çeşitli bilimsel 
toplantılarla hukuk camiası bir araya gelerek bilim 
insanları bilgilerini paylaşma imkânına kavuşmakta; 
bu bilimsel toplantılar aynı zamanda gençlerimizin 
ufkunun genişlemesini de sağlamaktadır. 

Hukuk eğitiminin özel bir titizlikle yürütülmesine 
ihtiyaç vardır. Toplumun sağlıklı yaşayabilmesi için 
hukuk kurallarını iyi bilen, adaleti gözeten ve etik 
değerlere sahip hukukçularımızın yetişmesi büyük 
önem taşır. İşte bu amaçla, araştıran, öğrenen, 
anlayan, sentez yapabilen ve sistematik düşünebilen 
hukukçular yetiştirerek, önlerine gelen hukukî 
meselelerin özüne inerek çözebilme yeteneğini 
kazandırmayı hedeflemekteyiz. 

Aktif Öğrenci Sayısı: 753 

Akademik Personel Sayısı: 28 

İdari Personel Sayısı:   2 
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ANA BİLİM DALLARI 

Özel Hukuk 

Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU (Özel Hukuk Bölüm Başkanı V.) 

Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI (Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Prof. Dr. A. Melda SUR (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Ebru AKDUMAN (Uluslararası Özel Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Cem ÖZCAN (Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR (Medeni Hukuk Ana Blim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Cansu ATICI (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Direnç AKBAY (Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Kamu Hukuku 

Doç. Dr. Esra KATIMAN (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı/Uluslararası Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Doç. Dr. Barış BAHÇECİ (Mali Hukuk Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN (İdare Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin IŞIK (Mali Hukuk Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Arzu AŞÇI (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı) 

Dr. Öğretim Üyesi Serkan YOLCU (Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı) 
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Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Hukuk Fakültesi eğitimi dört öğretim yılından oluşmakta olup, dersler dönemliktir. Hukuk Fakültesi, 
özellikle “yabancı dile ağırlık veren” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim öncesinde, 
İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. 
Böylelikle hukuk eğitimi boyunca almaları gereken zorunlu veya seçmeli İngilizce hukuk derslerinden en 
üst düzeyde fayda sağlamaları mümkün olur. 

Hukuk Fakültemiz, öğrencilerinin kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir yaklaşımla 
sorgulayabilmesini sağlayan, çok yönlü araştırmaya, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin işleyişini 
gözlemlemeye, bu alanda sıkça ortaya çıkabilecek somut hukuk problemlerini emsal mahkeme 
kararlarının ışığında yorumlamaya yönlendiren, mezunlarının yabancı hukuk terimlerine ve metinlerine 
hâkim olmasını sağlayan bir eğitim sistemini uygulamayı ilke edinmiştir. İş hayatının gerektirdiği 
niteliklerle donanmış hukukçular/avukatlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek 
üzere sadece anlatıma dayalı değil, görsel ve işitsel temaların aktif olarak kullanıldığı bir ders verme 
metodu uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYRICALIKLAR 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi olarak 
öğrencilerimize dünya standartları 
itibariyle en güncel akademik ve 
mesleki eğitimi vermenin yanı sıra 
iş ve ekonomi dünyasıyla alâkalı 
son derece etkin ve güçlü bir sosyal 
ağın parçası olma fırsatı 
sunmaktayız. 

 

Fakültemizin önceliği, 
öğrencilerine Hukuk eğitimi 
vermenin yanı sıra Hukuk 
alanında yabancı dili iyi 
kullanabilmelerini de sağlamaktır. 
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Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Alt Yapı 

 
Hukuk Fakültesi eğitimi dört öğretim yılından oluşmakta olup, dersler 
dönemliktir. Hukuk Fakültesi, özellikle “yabancı dile ağırlık veren” bir 
hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim öncesinde, 
İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin İngilizce 
hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Böylelikle hukuk eğitimi 
boyunca almaları gereken zorunlu veya seçmeli İngilizce hukuk 
derslerinden en üst düzeyde fayda sağlamaları mümkün olur. 
Öğrenciler, Hukuk Fakültesi eğitimine başlarken “Oryantasyon ve 
Kariyer Planlama” dersi alırlar. Bu ders sayesinde hem hukuk eğitimi, 
hem de üniversitenin kendilerine sunduğu diğer olanaklar konusunda 
bilgi sahibi olurlar. 
 
Hukuk Fakültemiz, öğrencilerinin kendilerine sunulan bilgileri 
eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilmesini sağlayan, çok yönlü 
araştırmaya, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin işleyişini 
gözlemlemeye, bu alanda sıkça ortaya çıkabilecek somut hukuk 
problemlerini emsal mahkeme kararlarının ışığında yorumlamaya 
yönlendiren, mezunlarının yabancı hukuk terimlerine ve metinlerine 
hâkim olmasını sağlayan bir eğitim sistemini uygulamayı ilke 
edinmiştir. İş hayatının gerektirdiği niteliklerle donanmış 
hukukçular/avukatlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı 
gerçekleştirmek üzere sadece anlatıma dayalı değil, görsel ve işitsel 
temaların aktif olarak kullanıldığı bir ders verme metodu 
uygulanmaktadır. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki üniversiteler ile 
ERASMUS programı anlaşması ve çeşitli üniversitelerle akademik 
işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, böylelikle 
eğitimleri süresince ERASMUS Programı çerçevesinde eğitimlerinin 
bir bölümünü yurt dışında sürdürebilirler. 
Hukuk Fakültesi, öğrencilerini teorik bilgi ile donatmanın yanı sıra, 
uygulamaya yönelik bir hukuk eğitimi vermeyi de amaçlamaktadır. Bu 
nedenle, öğrencilerin eğitimleri sırasında “zorunlu staj” yapmaları ve 
uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 
 
Öğrencilerimiz Hukuk öğretimine devam ederken aynı anda 
Üniversitemizin başka bir fakültesinde Çift Anadal yapma imkanına 
sahip olabilirler. 
ECTS (AKTS) Etiketini alan Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ilk 
lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere 
diplomalarıyla beraber “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” (DS) verilmektedir. İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programı da bu Programın bir parçası olarak, Bologna 
sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz, uluslararası hukuk akreditasyonuna sahip bir 
Hukuk Fakültesinden mezun olma olanağına sahiptirler. 
 

 

 

Öğrencilermizin bu alanda 
uluslararası gelişmeleri takip 
edebilecek yetkinliğe sahip 
olmaları önemlidir. Bu 
bağlamda, Türkiye’de birçok 
hukuk fakültesinden farklı 
olarak,  %30 İngilizce olan 
müfredatımızda, Türk 
hukukunun yanı sıra 
öğrencilere uluslararası hukuk 
terminolojisine hakim 
olmalarını sağlayacak, güncel 
gelişmeleri içeren İngilizce 
hukuk dersleri verilmektedir. 
Temel hukuk dersleri ağırlıkta 
Türkçe, bazı zorunlu ve seçmeli 
dersler ise İngilizce verilmek 
suretiyle öğrencilerimizin ve 
mezunlarımızın yabancı hukuk 
sistemlerini, uluslararası ve 
uluslarüstü hukuku takip 
edebilmeleri olanağı 
sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
olarak öğrencilerimize Tıp 
Fakültesi hariç çift ana dal ve 
yan dal eğitim imkânı 
sağlayarak meslek hayatlarına 
son derece donanımlı bir 
şekilde başlama olanağı 
verilmektedir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

 
Düzenli olarak gerçekleştirilen sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve toplantılara diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile öğrenciler bir araya getirilir ve 
paylaşımda bulunmaları sağlanır. 
 

Akreditasyon 

 
Hukuk Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
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İletişim, vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir unsur olarak 
hayatımızın merkezinde yer alıyor. Diyalog, etkileşim, 
paylaşım, sosyalleşme, dijitalleşme ve teknoloji 
odaklılığın esas olduğu bu yeni düzende birbirine bağlı 
bireyler olarak, iletişimi etkin ve yaratıcı bir şekilde 
yönetmeyi öğrenmek durumundayız. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bizler 
‘Yeni Medya ve İletişim’, ‘Sinema ve Dijital 
Medya’ ile ‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ 
bölümlerimizle zengin ve yenilikçi bir altyapı sunarak bu 
alanlarda profesyonelleşmek isteyen gençlere ışık tutmak 
için buradayız. Bu süreçte, günceli yakalamak, hatta 
yenilik yaratmak için sınırları aşan cesur adımlar atmak 
gerektiğini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 

En önemlisi, öğrencilerimizin sormaktan ve 
sorgulamaktan korkmayan, farklı düşünmekten 
kaçınmayan, hayallerinin peşinden koşan girişimci ve 
yaratıcı bireyler olarak mezun olmalarını istiyoruz. 
Bunun için gerekli bilgi ve beceriyi, yenilenmiş öğretim 
programlarımız, güncel ders içeriklerimiz, uygulama 
odaklı eğitim anlayışımız, aktif ulusal ve uluslararası 
bağlantılarımız ile kazandırmayı hedefliyoruz.  

Medya ve sinema stüdyoları, GençYaratıcı 
iletişim ajansı gibi birimleri barındıran iki bin 
metrekarelik uygulama mekanlarımızda, 
öğrencilerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak 
fark yaratan projelere imza attık. Yenileri için de 
çalışmaya devam ediyoruz. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü’müzün almış olduğu İLEDAK akreditasyonu, 
Çocuk Gibi Bak Projesi ile kazanılan dünya birinciliği 
gibi öğrencilerimizin ve Fakültemizin kazandığı birçok 
ulusal ve uluslararası başarı, bu özverili çalışmalarımızın 
ürünü. 

Başarılarımızı bir adım öteye taşımak ve her daim 
farklılığımızı ortaya koyabilmek için yetkin akademik 
kadromuza ve başarının bir parçası olmaya can atan 
girişimci, yaratıcı, bilgili ve etik değerlere sahip 
öğrencilerimize güveniyoruz. 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 3 

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

• Yeni Medya ve İletişim 

• Sinema ve Dijital Medya 

Aktif Öğrenci Sayısı: 456 

Akademik Personel Sayısı: 25 

İdari Personel Sayısı: 3 

 

 

https://youtu.be/xUSKE4iFf5k
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HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2002 yılında açılmış, 2003 yılında ilk öğrencilerini almıştır. 
Bölümün kuruluş amacı, yönetsel bilgi ve becerilerinin yanı sıra, iletişim, insan ilişkileri, yaratıcılık vb. 
konularda uzmanlaşan iletişim yöneticilerini yetiştirmektir.  Ayrıca, öğrencileri kamu ve özel sektörde 
halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yöneticisi veya iletişim koordinatörü olarak ilgili birimlere hazırlamak 
amaçlanmaktadır. Program süresince, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama örnekleri ile öğrencilerin 
kampanya hazırlama, medya plânlama, iletişim becerileri gibi konularda aktif olarak eğitime katılmaları 
sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerin elde ettikleri kuramsal ve pratik bilgilerin ışığında mezuniyet 
sonrası bilgili ve deneyimli olmaları amaçlanmaktadır. 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün misyonu iletişim gündemindeki gelişme ve ilerlemelere 
uygun bir eğitim veren, akademik araştırma ve çalışmalar ile alana katkı sağlayan kadrosu ile yaratıcı ve 
stratejik iletişim çözümleri üretebilen ve uygulayabilen, etik değerlere sahip, sosyal konularda farkındalık 
yaratan bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır. 

 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğretim planının, günümüz iletişim dünyasının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak kuramsal bilgi ve uygulamalı 
iletişim yeteneklerini birleştiren bir içeriğe sahip 
olmasına önem verilmektedir. Söz konusu içerik, 
öğrencilerin mesleki kariyerlerine hazırlanmaları ve 
alandaki eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeleri 
için iletişim alanında aranan entelektüel kapasite, 
yetenek, kişilik özellikleri ve değerlerini geliştirmelerini 
desteklemektedir. Öğrencilerin ilk iki senede alanın 
esaslarını ve disiplinler arası bir bakış açısını 
özümsemeleri sağlandıktan sonra özellikle de son sınıfta 
stüdyo ve ajans simülasyonları aracılığı ile takım 
çalışmaları ve uygulamaya yönelik kampanyalar 
yürütmelerine fırsat verilmektedir.  

 

Program kapsamında gerekli teknolojik altyapı: 

Simülasyon ve grup çalışmasına dayalı uygulama 
dersleri için kullanılacak Reklam/Halkla İlişkiler ajans ortamları 

Reklamcılık alanına yönelik tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken stüdyo/lab olanakları 

 

 

 

 

 

AYRICALIKLAR 

Bölümün eğitim dili İngilizcedir, bunun 
yanı sıra öğrenciler 4 yıllık lisans süresi 
boyunca ikinci yabancı dil dersi alarak yeni 
bir dil daha öğrenebilmektedir. 

Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
alanlarını bütünleşik bir anlayış ve stratejik 
bir bakış açısıyla bir araya getiren sayılı 
bölümlerden biridir. 

Sosyal konularda farkındalık yaratabilmek 
ve öğrencilerin toplumsal konulara 
katılımını sağlayan faaliyetler tasarlamak 
öncelikli konulardandır. 

Bölüm, dünyanın tanınmış üniversitelerinin 
ders programlarıyla uyumlu bir programa 
sahiptir. 
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Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Bölümümüz tarafından 2015 yılında alanın önemli konferanslarından Corporate and Marketing 
Communications konferansının 20.si düzenlenmiştir. 2020 yılında ise, İletişim Araştırmaları Derneği 
(İLAD) ve İLDEK işbirliğiyle CIDA2020 (Dijital Çağda İletişim) Sempozyumu’na ev sahipliği yapılmıştır. 

Ayrıca birçok farklı kuruluşla yapılan iş birlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları 
düzenlenmektedir. 

 

Akreditasyon 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 21 Şubat 2020-20 Şubat 2022 yılları arasında geçerli olmak üzere 
Türkiye’de iletişim alanında verilen tek akreditasyon belgesi olan İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya 
hak kazanmıştır. Akreditasyon yapılacak ara değerlendirmede uygun görülmesi durumunda üç yıl daha 
uzatılacaktır. 
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YENİ MEDYA VE İLETİŞİM 
 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

 
İletişim Fakültesi, 14 Nisan 2001 tarih ve 24373 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan kanunla (Kanun No. 4633, Kabul Tarihi: 29.3.2001) İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte 
kurulmuştur. Kuruluşta, İletişim Fakültesi bünyesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Medya ve 
İletişim bölümlerinin kurulması öngörülmüştür. 

2004-2005 öğretim yılından itibaren Medya ve İletişim Bölümüne öğrenci alımına başlanmış, 6-15 Eylül 
2004 tarihlerindeki kayıtlarla bölümün ilk öğrencileri kaydolmuştur. 

2010 yılında Bölüm müfredatı tümüyle yenilenmiş ve Bologna sürecine uyumlu hale getirilmiştir. Aynı 
yıl yeni stüdyolarımız ve teknik altyapımız devreye girmiştir. 

2020 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla, Medya ve İletişim Bölümünün adı, diğer üniversitelerdeki 
benzer bölümlerle birlikte, Yeni Medya ve İletişim Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu süreçte, bölüm 
müfredatı üzerinde bir süredir devam eden çalışmalar da tamamlanmış ve bütün müfredat Yeni Medya 
ve İletişim öğretimine uygun olarak yenilenmiştir. 

Yenilenen müfredatı ve kimliğiyle Yeni Medya ve İletişim Programı’nın temel amacı içerik konusunda 
referans verilen bir kurum olmaktır. Eğitim programının hedefi iki temel kavram olarak bilginin ve 
verinin toplanması, yorumlanması, işlenmesi ve içeriğe dönüştürülerek dağıtılması, ayrıca tüm bu 
aşamalardaki iletişim süreçlerinin yönetilmesi için gerekli olan teorik ve pratik becerilerin öğrencilere 
kazandırılmasıdır.  

Araştırma ve uygulama alanlarında içerik, platform ve verinin, daha genel bir ifadeyle medya, ağ-platform 
ve bilgi teknolojilerinin kesişimine dair aktif bir bölüm olmak, önümüzdeki döneme dair öngörülerimiz 
arasında yer almaktadır.  

Öğretim amaçları: 

• Yeni Medya ve İletişim alanıyla ilişkili sektörlerdeki saygın ulusal ve uluslararası kurumlarca 
aranan vizyon, bilgi ve becerilere sahip;  

• İletişimin kişisel, sosyal, ekonomik ve politik işlev ve anlamlarının farkında;  
• Bireysel ve toplumsal gücünün ve sorumluluklarının bilincinde;  
• İçerik üretimi ve yönetimi konusunda örnek gösterilen mezunlar yetiştirmektir. 

Yeni Medya ve İletişim alanıyla ilişkili sektörlerde yüksek kalite içeriklerin üretilmesi ve yönetilmesi için 
gerek duyulan vizyon, bilgi ve becerilere sahip; iletişimin temel bir hak, hayati bir eylem, önemli bir 
ekonomik alan olduğunun farkındalığına sahip; bireysel ve toplumsal gücünün ve sorumluluklarının 
bilincinde mezunların yetiştiği; araştırma ve uygulamalarıyla referans verilen bir akademik kadroya 
sahip; tüm paydaşlarından beslenerek kendini dinamik kılan bir öğrenme-öğretme alanı olmaktır. 
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Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Bölüm, eğitim programında iki yaklaşım 
kullanmaktadır: Öğrenciler, ilkin, toplum 
ve beşeri bilimlerin temel kavram ve 
yöntemlerini öğrenerek, anlam ve değerin iletişimsel 
süreçler aracılığıyla nasıl yaratıldığını anlar; ikinci 
olarak içeriği geleneksel ve dijital 
medya mecralarında üretmenin, yaygınlaştırmanın ve 
yorumlamanın tekniklerini öğrenir. Birinci yaklaşım 
“söyleyecek bir şeyin olması”, ikincisi ise “bunu 
söyleyecek bir mecranın kullanılması/yaratılması” 
olarak nitelendirilebilir. Bölüm içerik üretimi odaklı bir 
anlayış benimsemektedir. Buna bağlı olarak programın 
uygulama kısmının omurgasını yapım stüdyoları 
oluşturur ve programdan mezun olan öğrenciler ağırlıklı 
olarak medya yapım ve yönetim alanında uzmanlaşırlar.  

 

Bölümümüz uygulamalı dersleri için K-Blok’ta kurulan 
İletişim Fakültesi Stüdyolarını (Stüdyolar) 
kullanmaktadır. Stüdyolar 1200 metrekarelik alanda yer 
alan çeşitli uygulama birimlerinden oluşmaktadır. 

 
• Haber merkezi (Yeni Medya ve İletişim stüdyo 
dersliği ve çalışma alanı) 

• CDM Loft (Sinema ve Dijital Medya stüdyo dersliği ve çalışma alanı) 
• TV stüdyosu 
• Kurgu odaları 
• Sinema salonu 
• Film stüdyosu 
• Ses stüdyosu 
• Ses kayıt odası 
• Radyo yayın odası 
• VR Laboratuvarı 
• Stop-motion animasyon stüdyosu 
• Toplantı odası 
• Çalışma alanı 
• Ekipman depoları 
• Ofisler 

 
 
 
 
 
 
 
 

AYRICALIKLAR 

Bölümün eğitim dili İngilizcedir, bunun 
yanı sıra öğrenciler 4 yıllık lisans süresi 
boyunca ikinci yabancı dil dersi alarak yeni 
bir dil daha öğrenebilmektedir. 

 

Yeni Medya ve İletişim lisans programı, 
öğrencilerine dijital medyanın yanı sıra 
basın ve yayıncılık gibi geleneksel medyayı 
de içeren farklı sektörlerde çalışmalarını 
sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırır.  

 

Çalışma alanlarıyla ilgili verilerin 
toplanması, yorumlanması, duyurulması ve 
uygulanması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel ve etik değerleri gözeten ve eleştirel 
bir tutum sergileyen mezunlar yetiştirir 

 

Bölüm, dünyanın tanınmış üniversitelerinin 
ders programlarıyla uyumlu bir programa 
sahiptir. 

 

Öğrenciler, aldıkları 
uygulamalı dersler 

kapsamında, gece ve 
hafta sonu dahil olmak 

üzere stüdyolarda 
çalışabilmektedir.

Birlikte çalışmayı ve iş akışının 
sürekliliğini vurgulayacak şekilde 

açık mekân olarak tasarlanan 
Stüdyolarda bölümümüzün 
uygulamalı çalışmaları için 

gereken tüm fiziksel olanaklar 
bulunmaktadır.

 Gerekli Teknolojik Altyapı 
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Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Bölümümüzde gerçekleştirilen seminer, konferans ve toplantılardan bazıları şunlardır:  

 
• 26-28 Ekim 2020 tarihli İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İLDEK iş birliğiyle 

gerçekleştirilen CIDA2020 (Dijital Çağda İletişim) Sempozyum, 

 
• 18 Ekim 2019 tarihli Dr. Nahed Eltantawy "Women and the Media in the Middle East" başlıklı 

sunum,  

 
• 14 Aralık 2018 tarihli Gazeteci /yazar Barış İnce ve BirGün.net yayın sorumlusu Hakan Demir 

Gazetecilik ve Medyada Dijitalleşme Söyleşisi, 

 
• 17 Aralık 2018 tarihli İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri ile buluşma,  

 
• 5 Aralık 2018 tarihli Ratem Başkanı Yusuf Gürsoy, Yargıtay Üyesi Ahmet Badalı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Uzmanı Uğur Tekerci, İEÜ Dr. Öğretim Üyesi Cem Özcan ve müzik sanatçısı Özgün’ün 
katılımıyla “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif” başlıklı Konferans ve Sergi, 

 
• 6 Aralık 2018 tarihli Ilmenau Üniversitesi Medya Psikolojisi ve Medya Dizaynı Araştırmaları 

Grubu doktora öğrencisi Mariia Dubiago tarafından verilen “Sanal Gerçeklik Eğitim 
Uygulamaları” başlıklı Kolokyum,  

 
• 16 Kasım 2018 tarihli Dr. Anthony McNicholas, Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Akın ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan 

Şavk tarafından verilen “Meditations on Middle Eastern Media Histories” Seminer. 

Ayrıca öğrencilerle sektörden isimleri bir araya getiren, habercilik, medyada dijitalleşme, nefret söylemi 
gibi konularda birçok söyleşi gerçekleştirilmiştir.  

 

Akreditasyon 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2021 Mart ayında İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmak 
için İLEDAK’a başvurusunu gerçekleştirmiştir. İLAD yetkilileri bölümümüze bir ziyaret gerçekleştirerek 
raporun detaylarını görüşecek ve akreditasyon değerlendirmesi için gerekli ek bilgileri toplayacaklar. 
Akreditasyon sürecinin 2022 başında İLAD yetkililerinin kurum değerlendirme raporunu 
tamamlamaları ile sonuçlanması bekleniyor. 

 

SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Sinema ve Dijital Medya bölümü, Türkiye’deki iletişim eğitimi veren okullar arasında bu ismi taşıyan tek 
program olarak 2012 yılında açılmıştır. Programı, diğer üniversitelerde verilen geleneksel sinema ve 
televizyon eğitiminden farklı kılan, sinemanın hızla gelişen dijital medya teknolojileriyle kesişme 
noktalarına odaklanmış olmasıdır. Açıkça gözlemleyebildiğimiz teknolojik gelişmeler ve toplumsal 
tüketim eğilimleri artık sinema sanatının etkileşimli dijital medya teknolojileriyle bütünleştiğini 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 59 

göstermektedir. Bu nedenle Sinema ve Dijital Medya Bölümü, dijital ortamda üretilen / sunulan 
kurmaca, belgesel, deneysel, etkileşimli anlatılar gibi, sinemanın yeni biçim ve içeriklerine açık bir 
program sunmaktadır. Kuruluşunda planlanan ve bölümü farklı kılan bir başka önemli unsur, her 
düzeyde sunulan eğitimin pratik yoğunluklu stüdyo dersleri etrafında tasarlanmış olmasıdır. Programın 
temelini oluşturan dersler, birden fazla öğretim üyesi tarafından stüdyo ortamında uygulamalı olarak 
yürütülmektedir. Bu uygulamalı dersler, sinema ve medya sanatlarına dair teorik yaklaşımları ve estetik 
becerileri, yeni medya teknolojilerinin gerektirdiği teknik becerilerle birlikte öğretmektedir. Sinema ve 
dijital medya endüstrisinin profesyonel ihtiyaçları hızla değiştiği gözlemlenmektedir. Sinema ve Dijital 
Medya bölümü, bu dönüşüme paralel olarak, hem film yapımının temel becerilerine hâkim (senaryo 
yazımı, yönetmenlik, kurgu vb.) hem de etkileşimli unsurlarla dijital medya anlatıları yaratma becerisine 
sahip yaratıcı genç profesyonelleri mezun etmeyi amaçlamaktadır. 

Sinema ve Dijital Medya Bölümünün misyonu, adaptasyon yeteneği olan, etik değerlerle donatılmış, 
sürekli öğrenen, güncel araç ve yaklaşımları kullanan yaratıcı bireyler mezun etmek; nitelikli akademik 
araştırmalar ve yaratıcı projeler üreten bir bölüm olmaktır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir, bunun yanı 
sıra öğrenciler 4 yıllık lisans süresi boyunca ikinci yabancı dil dersi alarak yeni bir dil daha 
öğrenebilmektedir.  

  
Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Sinema ve Dijital Medya bölümünün müfredatı üç ilke etrafında şekillenmektedir: Uygulamalı, 
entelektüel ve yaratıcı becerilerin harmanlanmış bir şekilde öğretilmesi; endüstri standartlarında çoklu 
mesleki becerilere sahip öğrenciler yetiştirilmesi; öğrencilerin etik davranış alışkanlıkları kazanma, 
eleştirel düşünme, problem çözme ve mesleki adaptasyon konularında geliştirilmesi.  

Müfredatın temel taşı ise birden fazla eğitmen tarafından verilen, sinema ve dijital medya sanatları 
alanında çalışan profesyonellerin de konuk edildiği bir dizi yoğun stüdyo dersleridir. Bu stüdyo 
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derslerinde öğrenciler, dijital medya ürünlerinin prodüksiyon öncesi, prodüksiyon ve prodüksiyon 
sonrası aşamaları ile ilgili uygulamalı beceriler geliştirirler; bir grubun üyesi olarak çalışmanın yanı sıra, 
kendi yaratıcı çalışmalarının bireysel sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenirler. Stüdyo dersleri, öğrencilerin 
uzmanlık alanlarında beceri kazandıkları zorunlu dersler ve seçmeli derslerle desteklenir. 

Stüdyo derslerinin yapıldığı, Sinema ve Dijital Medya bölümüne tahsis edilmiş olan, İletişim Fakültesi 
Stüdyoları’nda yer alan CDM Loft mekanı, gerçek hayattaki sinema ve dijital medya çalışma alanlarını 
anımsatır. Geleneksel derslik yerine açık planlı, esnek kullanıma açık bir mekânda stüdyo dersleri yapılır. 
Bu mekân ders saatleri dışında da öğrencilere açıktır. Ayrıca İletişim Fakültesi Stüdyoları bir bütün 
olarak, ekipmanı, platosu ve diğer esnek kullanımlı mekânlarıyla medya yapımı ile ilgili gerçek hayattaki 
durumun bir simülasyonu gibi çalışır. Öğrenci, İletişim Fakültesi Stüdyoları’nda geçerli olan kuralları 
takip etmeyi, bu kurallar çerçevesinde diğer öğrencilerle işbirliği yapmayı, ekipman paylaşmayı, 
ekipmanı doğru kullanıp zamanında iade etmeyi öğrenir. 

 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Sinema ve Dijital Medya bölümü mezunlarının, küresel alanda hareket edebilen, kurumsal ve sektörel 
farkındalığı yüksek aktörler olabilmeleri için, sektörden ve alandan profesyonellerin, sanatçıların, 
araştırmacıların davet edildiği etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 2020 öncesi yüz yüze 
yapılan bu etkinliklere pandemi döneminde çevrimiçi olarak devam edilmiştir. 

 

Bölüm tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurtdışından kendini kanıtlamış profesyonellerin konuk 
konuşmacı veya atölye yürütücüsü olarak davet edildiği etkinlikler (sanatçı konuşmaları, atölye 
çalışmaları) sayesinde öğrenciler, alandan deneyim hikâyeleri dinleyebilmekte, sektördeki durum, 
görsel-işitsel ürün üretimi, tüketimi ve dağıtımı koşulları ile ilgili güncel bilgiler edinebilmektedir. 
(https://cdm.ieu.edu.tr/tr/atolyeler) 

 

Akreditasyon 

Sinema ve Dijital Medya bölümünün hali hazırda akredite olduğu bir kurum yer almamakla birlikte 
İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 
itibariyle akredite edilmek üzere bir başvurusu bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

https://cdm.ieu.edu.tr/tr/atolyeler
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İŞLETME FAKÜLTESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isl.ieu.edu.tr/tr 

İşletme Fakültelerinin gelecekte taşıyacakları rolün 
yoğun bir şekilde tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. 
Günümüzde yaşanan toplumsal, politik, teknolojik ve 
ekolojik değişimler geleceğin “işlerini” ve dolayısıyla 
“iş yapma şekillerini” derinden etkileyecek. 

Fakültemizde öğretim programları geleceğin iş 
hayatının teknolojik yetkinliklere sahip, aynı 
zamanda insanın, toplumun ve gezegenin 
ihtiyaçlarına duyarlı bireyleri ön plana çıkaracağı 
öngörüsüyle tasarlanmıştır. 21. Yüzyıl üniversite 
mezununun sahip olması gereken nitelikler göz 
önüne alınarak, tamamen farklı alanlardan genel 
eğitim dersleri ve geniş seçmeli ders yelpazesiyle 
disiplinler arası bakış açısı, eleştirel düşünme, etik 
davranışlar ve yaratıcılık desteklenmektedir. 

İşletme Fakültesinin doğası gereği derslerimizde 
deneyimsel öğrenme tekniklerine, projelere, vaka 
analizlerine yaygın olarak yer verilmektedir. Etkin 
geçirilen stajlarla öğrencilerimiz henüz mezun 
olmadan iş deneyimi kazanmaktadır. Geniş çift ana 
dal ve yan olanakları ve farklı fakültelerden alınan 
seçmeli derslerle öğrencilerimize farklı alanlarda 
uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.   

Öğretim üyelerimizin yürüttükleri bilimsel 
araştırmalar uluslararası saygın bilimsel dergilerde 
yayınlanmakta ve kongrelerde sunulmaktadır. 
Akademik dünyanın gelişimine katkı yapan bu 
araştırmaların yanı sıra, kamu ve özel sektörün 
geliştirilmesine yönelik projelerde öğretim 
üyelerimiz aktif olarak yer almaktadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesinin kuruluşundan bu 
yana faaliyet göstermekte olan fakültemiz, lisans, 
lisans üstü ve yaşam boyu eğitim faaliyetleri, bilimsel 
araştırmaları ve sektöre yönelik projeleriyle, gerek 
akademik dünyada, gerek kamu ve özel sektörde 
gelişime katkı vermekten gurur duymaktadır. 

 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 6 

• Ekonomi 

• İşletme 

• Lojistik Yönetimi 

• Muhasebe ve Denetim Programı 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler 

• Uluslararası Ticaret ve 
Finansman 

Aktif Öğrenci Sayısı: 936 

Akademik Personel Sayısı: 49 

İdari Personel Sayısı: 2 
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EKONOMİ 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Ekonomi Bölümü`nün misyonu öğrencilerinin dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve 
anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi 
vermek; hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir 
araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik 
birikimini toplumla paylaşmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Amazon, Microsoft, Google, 
AirBnb, Netflix, Pandora, Uber 

gibi teknoloji devleri artan 
ölçüde ekonomist istihdam 

etmektedir. Ekonomi mezunları, 
büyük veri çağında doğru 
soruları ortaya koyarak 

verilerden anlamlı bulgular 
ürettikleri için onlara talep 

artıyor.  Bölümümüz, Türkiye’de 
bu konuda öncü olarak 

öğrencileri büyük veri analiz 
teknik becerileri ile donatıyor. 

 

Eğitim Programı 

 

Eğitim, benzer programlardan farklı olarak, belirli 
bir meslekten çok geniş bir meslek yelpazesinde 
karar alıcı pozisyonlarda çalışacak geleceğin 
yöneticileri için gerekli bilgi ve beceriyi 
kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. Eğitimin 
sadece üniversitedeki dört yılla sınırlı kalmadığı 
gerçeğinden yola çıkarak, mezunlarımızın 
kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak 
sağlayacak geniş bir yelpazede nitel ve nicel analizi 
temel alan bir eğitim verilmektedir.  

Öğrencilerin kişisel ilgi ve becerileri temelinde 
hazırlanan esnek ders programları sayesinde, 
onlara hem ekonominin farklı alanlarında 
uzmanlaşma imkanı sağlayıp hem de işletme ve 
lojistik gibi yakın alanlarla yan dal veya çift anadal 
yapmasını destekliyoruz. Öğrencilere, Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz 100’e 
yakın üniversitesinde ERASMUS değişim 
programından yararlanma imkanı verilmektedir. 

Öğrenciler farklı derslerde farklı yazılımlar 
öğrenmektedir. İkinci sınıfta veri analizi ve 
programlama dersi alarak büyük verilerle analiz 
yapma becerisini kazanmaktadırlar. Deneysel 
ekonomi, ekonometri gibi konular 
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Seminerler/Konferanslar/ Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen bölüm seminerlerine ve konferanslara, seçkin 
üniversitelerden davet edilen konuşmacılar ile öğrencilerin bir araya 
gelmesi sağlanmaktadır. 

 

Akreditasyon 

Ekonomi Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İşletme Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında açılmıştır. Bölümün kuruluş amacı, bilimsel değerleri ve 
küresel dinamikleri referans alan disiplinler arası nitelikte tasarlanmış öğretim programıyla profesyonel 
yönetici ve girişimci adaylarını geleceğe hazırlamaktır.  

Ulusal ve uluslararası arenada araştırmalar yürüten ve yayınlar yapan dinamik ve üretken tam zamanlı 
akademisyenler ile iş dünyasından tecrübelerini aktaran profesyonelleri bünyesinde toplayan bölümün 
misyonu; teori ve pratiğin bağlantısını kuran, girişimci düşünce yapısına sahip olan başarılı bireyler 
yetiştirmektir. 

Yaratıcı ve yenilikçi girişimcilik Üniversite’nin genelinde olduğu gibi İşletme Bölümü’nde de baskın 
olarak hissedilir. KOSGEB sertifikalı yaratıcı girişimcilik derslerinde gösterilen başarılarla TÜSİAD’ın 
girişimcilik bayrağı üç kez üst üste İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kazandırılmıştır. 

Bölüm, dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahiptir. 

 

laboratuvarlarda işlenmektedir. Derslerin birçoğunda proje yaptırılmaktadır.  

Öğrencilerin mezun olmadan çok daha önce iş dünyası ile tanışmalarını sağlıyor, bunu 
gerek Türkiye’nin önde gelen şirket ve kamu kurumlarında yaptıkları zorunlu stajlarla, 
gerekse de ekonominin farklı sektör ve kurumlarından davet edilen uzmanların 
eşliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğrenciler tercih ettikleri takdirde şu 
alanlardan birinde uzmanlaşabilmektedir.  

• Uygulamalı Ekonomi 
• Uluslararası Ekonomi 
• Yönetim(İşletme) Ekonomisi 
• Sağlık Ekonomisi 
• Enerji ve Çevre Ekonomisi 
• Finans Ekonomisi 

 

Ayrıcalıklar 
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Eğitim Programı 
 

Bölümde, ilk iki yılda işletmenin teorik temelleri aktarılmaktadır. Son iki yılında ise geniş seçmeli ders 
yelpazesi ile pazarlama, süreç yönetimi, yönetim ve organizasyon, inovasyon, liderlik, muhasebe ve finans 
alanlarında derin bilgi birikimi edinirken, genel eğitim dersleri yoluyla da pek çok farklı alanda 
yetkinlikler kazanılmaktadır. İşletme Bölümü, Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı bulunan Muhasebe ve 
Denetim Programı ile kendi öğrencilerine 4 yıllık donanımlı bir lisans eğitimi verdiği gibi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü bünyesinde farklı ihtiyaç ve kitlelere hitap eden İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans 
Programı, Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı, İngilizce ve Türkçe olmak üzere İşletme 
Uzaktan Öğretim ve İşletme Doktora Programını da yürütmektedir. 

 

Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan bütün öğrencilere, onların ihtiyaçları yönünde, dersler 
açmaktadır. Bununla birlikte, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi 
bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra, İşletme diploması almalarına imkân sağlayan "çift 
anadal" ve “yandal” yapma olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde İşletme Bölümü’nde okuyan öğrencilerimiz 
de diğer bölümlerde ikinci bir diploma almak üzere “çift anadal” ve “yandal” yapma imkânına sahiptirler. 

 

Bölüm uygulamalı eğitime büyük önem vermektedir. Bu amaçla öğrencilerin zorunlu ve gönüllü kısa 
dönem stajlarına ek olarak 2020 bahar döneminden itibaren seçmeli uzun dönem staj dersi seçeneği 
sunulmuştur. Daha sonra bu ders “Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme” adı ile tüm İşletme 
Fakültesi öğrencilerinin müfredatlarına seçmeli ders olarak eklenmiştir. Derslerde alanında uzman 
öğretim üyeleri uygulamayı sınıfa taşıyabilmek amacıyla sektörden konularıyla ilgili uzmanları sık sık 
ağırlamaktadır. 

 

Öğrencilerimiz tüm derslere Panopto arayüzü sayesinde internet erişiminin olduğu her yerden ulaşıp 
derslerini tekrar edebilirler. Blackboard üzerinden ara sınav, küçük sınav gibi değerlendirme 
ölçütlerinden uzaktan sınavlarını olabilir, ödevlerini ve projelerini sisteme yükleyebilirler. 

Ayrıcalıklar 

Bölüm, dünyanın 
tanınmış 

üniversitelerinin ders 
programlarıyla uyumlu 
bir programa sahiptir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bölüm, akademik alanda ulusal ve uluslararası etkinlik ve etkileşimlere büyük önem vermektedir. 
Düzenli olarak gerçekleştirilen İşletme bölüm seminerlerine ve konferanslarına diğer üniversitelerden 
konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda 
bulunmaları sağlanır. 

 

Akreditasyon 

İşletme Bölümü’nün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Yaratıcı ve yenilikçi girişimcilik 
Üniversite’nin genelinde olduğu 

gibi İşletme Bölümü’nde de 
baskın olarak hissedilir. 

KOSGEB sertifikalı yaratıcı 
girişimcilik derslerinde 

gösterilen başarılarla TÜSİAD’ın 
girişimcilik bayrağı üç kez üst 

üste İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’ne kazandırılmıştır. 
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LOJİSTİK YÖNETİMİ  
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim küresel 
vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programda yer alan dersler; temel işletme, 
yönetim ve ekonomi alanlarının yanında lojistik yönetimi için gerekli olan sayısal ve sözel dersleri 
kapsamaktadır. Program sayesinde alınan teorik bilgiyi iş hayatında uygulamaya dönüştürerek, bölüm 
öğrencilerimizin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağı 
düşünülmektedir. Programın ana misyonu lojistik ve tedarik zinciri eğitim sisteminde inter disipliner 
uygulamalı eğitim modelini benimseyerek uzman ve deneyimli Türk ve yabancı akademisyenleriyle 
öğrencilere becerilerileri, deneyimleri ve ilgili disiplin alanlarına yönelik problem çözme yetenekleri 
kazandırmaktır. Programın vizyonu, eğitim, öğretim, araştırma kalitesi ve işbirlikleri ile ilk sıralarda 
tercih edilen, Türkiye’nin tedarik zinciri ve lojistik yönetimi politikalarının oluşumunda ve 
uygulanmasında etkin şekilde görev alan, küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlayan, evrensel 
değerlere saygılı, değişimi izleyen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYRICALIKLAR 

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki ‘Lojistik Yönetimi’ bölümü Türkiye`de bu isimle 
açılan ilk lisans programıdır. Bölümün sahip olduğu uzman ve yetkin eğitim kadrosu, 
yurtdışındaki üniversitelerdeki çalışma gruplarıyla ortak projeler yürütmekte, misafir 
araştırmacı olarak ya da doktora sonrası araştırmacı olarak belirli sürelerde araştırma 
faaliyetlerine katılmakta ve TÜBİTAK ve AB projelerinde proje yürütücüsü veya araştırmacı 
olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, lojistik yönetim bölümü öğrencileri Turhan ailesinin 
Doğan Turhan anısına bölümümüz öğrencilerine sağladığı özel burs olanağından 
faydalanmaktadır. Ayrıca, Öğrenciler 2004-2005 eğitim-öğretim yılından bu yana bilimsel ve 
sosyal alanda bir çok başarılı organizasyon gerçekleştiren ve gönüllülük esasıyla çalışmalarını 
sürdüren Lojistik kulübünde aktif rol alabilmektedirler. LOG 497-498 dersleri kapsamında 
her yıl bölüm içi düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği Etkinliği bitirme projeleri ile 
öğrenciler iş hayatına mezun olmadan entegre olma fırsatı bulabilmekte ve tüm kamu ve özel 
kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olabilmektedirler. Bununla birlikte bölüm içinde aktif 
bir şekilde yürütülen TÜBİTAK ve BAP Projeleriyle "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki 
"Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar akademik çalışmalarına ek olarak 
bilimsel araştırma projelerinde de yer almaktadır. 
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Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik 
Altyapı 

Öğrenciler temel derslerde farklı 
yazılımlar öğrenmektedir. Tedarik 
Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri, 
Lojistikte simülasyon derslerinin 
tamamı, Lojistik Planlama ve 
Modelleme dersinin bir kısmı 
laboratuvarlarda işlenmektedir. 
Derslerin birçoğunda proje 
yaptırılmaktadır. Bazı derslerde (LOG 
416, LOG 320 vs.) saha çalışmaları 

yapılmaktadır. 

Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

LOG 451 dersi kapsamında düzenlene "Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Seminerleri" ve  LOG 497-
498 dersleri kapsamında her yıl düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği Etkinliği Konferansları ile 
bölümümüz ve fakültemiz yurtiçi – yurtdışı tanınırlığa sahiptir. 

Akreditasyon 

Lojistik Yönetimi Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

MUHASEBE VE DENETİM  
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Ülkemizde muhasebe ve denetim faaliyetleri ülkemiz ekonomisinin Dünya ekonomisine entegre olması 
ve gerek uluslararası piyasalarda Türk şirketlerinin faaliyet göstermesi gerekse Türkiye ekonomisi 
içerisinde yabancı şirketlerin bulunması nedeni ile Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Denetim ve Güvence 
Standartları Kurulu (IAASB), Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) ve OECD olmak üzere tamamıyla 
uluslararası mesleki ve düzenleyici örgütlerin mevzuatıyla uyumlu bir şekilde yürütülmektedir. 

 

Muhasebe ve Denetim Programı profesyonel yönetici ve girişimci adaylarını geleceğe hazırlarken çağdaş, 
bilimsel değerleri ve küresel dinamikleri referans alan disiplinler arası nitelikte tasarlanmıştır. Hem 
teorik ve analitik hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve 
finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe/finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç 
denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik 
düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine 
sahip, uluslararası platformlarda mesleğini başarıyla icra edecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Program, akademik alanda ulusal ve uluslararası etkinlik ve etkileşimlere büyük önem vermektedir. 
Düzenli olarak gerçekleştirilen Muhasebe ve Denetim Programı seminerlerine ve konferanslarına diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirilir ve 
paylaşımda bulunmaları sağlanır. 

 

Akreditasyon 

Association of Certified Chartered Accountants (ACCA - Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), finans 
ve muhasebe alanında başarılı profesyonellerden oluşan, dünya çapında 176 ülkede 750 binden fazla 
üyesi ve öğrencisi ile küresel bir yapıdır. Yenilikçi ve modern ilkelerle tasarlanmış Muhasebe ve Denetim 
programımız Temmuz 2015’ten itibaren İngiltere kökenli ve dünyanın en eski ve önemli meslek 
örgütlerinden olan ACCA tarafından akredite edilmiştir.  

Öğrencilerimiz ACCA tarafından verilen meslek sınavlarından dünyada bir eğitim kurumunun alabileceği 
maksimum 9 muafiyet hakkından 8'ine sahiptir ve mezuniyet sonrası 13 sınav yerine yalnızca 5 sınava 
girerek AB ülkeleri dahil dünyanın birçok yerinde muhasebe ve finans kariyerine bir adım önde başlama 
imkanına sahiptir. 

 

 

AYRICALIKLAR 
 

• Program, Türkiye’de ve dünyada büyük pazar payına sahip olan 4 büyük denetim şirketiyle 
sahip olduğu organik ilişkileri sayesinde öğrencilerinin zorunlu ve gönüllü stajları vasıtasıyla 
sektörel bilgiye mezun olmadan ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Dört büyük denetim 
şirketinden biri olan PwC ile yapılan anlaşma ile öğrencileri stajda öncelik sahibidir. Yine PwC 
ile yapılan anlaşma ile müfredattaki 3 zorunlu ve 1 seçmeli dersin, firmanın yurt içi ve yurt 
dışındaki ofislerinde görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilmesi sayesinde 
öğrenciler eğitim hayatları devam ederken sektör tecrübesi olan isimlerle tanışarak kendilerini 
geliştirme imkanına sahiptir. 

 
• ACCA ile olan akreditasyonu ile muafiyet alınabilecek 9 alandan 8’inden mezuniyetleriyle 

birlikte muaf olmaktadır. ACCA sertifikası sahibi olan mezunlarımızın istedikleri takdirde 
önde gelen İngiliz üniversitelerinden biri olan University of London’dan 4 adet ek ders alarak 
yüksek lisans derecesine sahip olabilmektedir. 

 
• Program, dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa 

sahiptir. 

 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 69 

 

 

 

 

 

Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

 

Programda, ilk iki yılda muhasebenin teorik temelleri aktarılmaktadır. Son iki yılında ise geniş seçmeli ders 
yelpazesi ile muhasebe ve denetim alanlarının yanış sıra İşletme alanında da derin bilgi birikimi edinirken, 
genel eğitim dersleri yoluyla da pek çok farklı alanda yetkinlikler kazanmaktadır.  

 

Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan bütün öğrencilere, onların ihtiyaçları yönünde, dersler 
açmaktadır. Bununla birlikte, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi 
bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra, Muhasebe ve Denetim diploması almalarına imkân sağlayan 
"çift anadal" ve “yandal” yapma olanağı sunmaktadır. Aynı şekilde Muhasebe ve Denetim Programında 
okuyan öğrencilerimiz de diğer bölümlerde ikinci bir diploma almak üzere “çift anadal” ve “yandal” yapma 
imkânına sahiptirler. 

 

Program uygulamalı eğitime büyük önem vermektedir. Bu amaçla öğrencilerin zorunlu ve gönüllü kısa 
dönem stajlarına ek olarak 2020 bahar döneminden itibaren seçmeli uzun dönem staj dersi seçeneği 
sunulmuştur. Daha sonra bu ders “Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme” adı ile tüm İşletme 
Fakültesi öğrencilerinin müfredatlarına seçmeli ders olarak eklenmiştir. Derslerde alanında uzman öğretim 
üyeleri uygulamayı sınıfa taşıyabilmek amacıyla sektörden konularıyla ilgili uzmanları sık sık 
ağırlamaktadır. 

 

Öğrencilerimiz tüm derslere Panopto arayüzü sayesinde internet erişiminin olduğu her yerden ulaşıp 
derslerini tekrar edebilirler. Blackboard üzerinden ara sınav, küçük sınav gibi değerlendirme ölçütlerinden 
uzaktan sınavlarını olabilir, ödevlerini ve projelerini sisteme yükleyebilirler. 
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARAR ASI İLİŞKİLER 
 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ana hedefi 
öğrencilere analitik ve eleştirel düşünce yetisi, etik değerler ve 
liderlik vasıfları kazandırarak, ulusal ve evrensel boyutta siyasal 
süreklilik ve değişimleri anlamaları ve tartışabilmelerini 
sağlamaktır.  

Lisans programımız küresel sistemde meydana gelen siyasal ve 
toplumsal dönüşümleri, Türkiye’nin iç ve dış politikasını ve 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olayları 
analitik ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri için 
öğrencilerimize bilimsel bir donanım kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Uzmanlaşmaya ve araştırmaya dayalı, çok boyutlu ve 
disiplinlerarası bir eğitim felsefesini benimsemiş bulunmaktayız. 

Bölümümüzün geleceğe dair hedefleri: uluslararası öğrenci 
sayısını yükseltmek, harmanlanmış öğrenme, ters-yüz sınıf 
uygulamaları, etkileşimli etkinlikler ile öğrenci merkezli ve etkin 
eğitim stratejisini sürdürmek, Türkiye’nin önde gelen bölümleri 
arasındaki yerimizi daha yukarıya taşımak ve uluslararası 
görünürlüğümüzü arttırmak, öğrencilerimize kamusal sorumluluk 
bilinci ve farkındalık kazandırılması amacı doğrultusunda 
akademik mükemmeliyetçiliği kamusal katkı ve sorumlulukla 
buluşturan etkinliklere daha fazla ağırlık vermektir. 

 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğretim üyelerimiz Türkiye’de siyasal yaşam, dış politika, Avrupa 
Birliği, uluslararası örgütler, kamuoyu çalışmaları, seçmen 
davranışları, demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet, göç ve 
vatandaşlık gibi konularda etraflı bir araştırma ve eğitim programı 
yürütmektedir. Bölümün sunduğu zorunlu ve seçmeli dersler, dört 
ana başlık altında toplanabilir: Uluslararası ilişkiler, 
karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi ve Türkiye siyaseti. Eğitim programımızda tarih, hukuk, felsefe, 
ekonomi, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden yararlanılmakta ve 
öğrencilerimiz derinlikli bir dünya görüşü, güçlü bir bilimsel birikim ve geniş kariyer olanakları ile mezun 
edilmektedir. 

 

AYRICALIKLAR 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
alanlarını buluşturan İzmir’in ilk ve 
tek, Türkiye’nin saygın, akademik 
açıdan üretken ve öncü 
bölümlerinden biriyiz. 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkilerin temel branşlarında ve 
disiplinlerarası alanlarda uzmanlığa 
ve uluslararası deneyime sahip güçlü 
bir akademik kadromuz 
bulunmaktadır.  

 

Avrupa Birliği Yayılmanın 
Engellenmesi ve Silahsızlanma 
Konsorsiyum Ağı'na (EUNPDC) 
Türkiye’den üye olan ilk ve tek 
üniversiteyiz. Lisans ve lisansüstü 
öğrencilerimiz konsorsiyum ağına 
üye Avrupa ülkelerindeki 
üniversiteler ve düşünce 
kuruluşlarınca düzenlenen eğitimler, 
değişim programları, araştırma 
projeleri, burs ve diğer destek 
olanaklarına kavuşabilmektedir. 
 
 
Türkiye, Kuzey Amerika ve 
Avrupa’nın saygın üniversitelerinde 
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Yenilikçi bir eğitim vizyonu ile veri madenciliği, veri analizi gibi analitik yetenekleri öğrencilere 
kazandırmak için tasarlanmış dinamik bir eğitim müfredatına sahibiz.  

 

Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölüm seminerleri ve bölümümüz ile EKOAB (İEÜ 
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle 
düzenlenen etkinlikler ile diğer üniversitelerden konuşmacı 
olarak davet edilen öğretim elemanları, uzman araştırmacılar 
ve sivil toplum temsilcileri ile bölüm öğrencileri bir araya 
getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. 

 

Akreditasyon 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün akredite 
olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öğrenim görmüş öğretim üyesi 
kadromuz, alanında öncü ve yenilikçi 
bir eğitim vizyonu izlemektedir. 

 

Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin her 
ikisinde de akademik mükemmeliyet 
hedef güdülmektedir.  

 

Yüksek etkili uluslararası dergilerde 
akademik yayınlar yapılmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası yazılı, görsel, 
dijital yayınlara yorumlarla katkıda 
bulunan bir akademik kadromuz 
bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz 
kamusal katkımızı artırmak amacı ile 
çeşitli STK ve eğitim faaliyetlerine 
katılmaktadır.  

 

Bölüm bünyesindeki akademisyenler 
BM, AB ve NATO gibi çeşitli 
uluslararası kuruluşların 
araştırmaları, faaliyetleri ve 
toplantılarına aktif katılım ve katkı 
sağlamaktadır. 
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ULUSLARARASI TİCARET VE FİNASM AN 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

“Uluslararası Ticaret ve Finansman” Bölümü, ticaret ve finansmanın ulusal ve uluslararası boyuttaki 
önemini zamanında idrak eden bir yönetim anlayışı ile 2002-2003 öğretim yılında açılmıştır. Bölümün 
kuruluş amacı, küresel ekonomide, ulusların ekonomik zenginliği ve gücünün, uluslararası ticarette ve 
uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçüldüğü bir ortamda  

iş-eğitim yaşamında başarılı olmayı hedefleyen gençleri bir araya getirerek onlar için araştırmayı, küresel 
bakış açısıyla olayları yorumlayabilmeyi, analitik ve eleştirel düşünceyi güdüleyen bir eğitim ortamı 
yaratmaktır.  

Kurulduğu andan itibaren teorik ve uygulamalı alanlara ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılar 
yapan, sektörün gereksinimleri doğrultusunda sektörle birlikte omuz omuza çalışabilen, dinamik ve 
üretken uzman akademik kadrosuyla bölümün misyonu, “Tek Bölüm İki Uzmanlık” sloganıyla hem 
uluslararası ticaret hem de finans alanında verdiği eğitimle öğrencilerimizi/gençlerimizi çağın 
gereklerine uygun bir donanımla iş yaşamına hazırlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm, Türkiye’de bu 
isimle öğrenci alan ve 
mezun veren ilk bölüm 
olması sebebiyle hem 
ülke hem de bölgenin 
ihtiyaçlarına cevap 
vermiş ve ayrıca hem 
sektör hem de 
akademide bu alandaki 
potansiyelin fark 
edilmesi hususunda da 
öncülük etmiştir. 

Bölüm, ülkedeki 
gelişmelerin yanı sıra 
küresel gelişmeler, 
dijitalleşme, 
piyasalardaki yeni 
oluşumlar, 
uygulamalar, 
gelişmeler ve etkin 
yöntemler esas alınarak 
sürekli güncellenen bir 
programa sahiptir.

Programda teorik 
derslerin yanı sıra 
uygulama boyutuna da 
özel bir önem 
verilmekte olunup iş 
yaşamında başarıya 
ulaşma ve iş yaşamına 
kolay uyum 
sağlayabilme adına 
uygulamaya yönelik 
dersler de 
bulunmaktadır. Tüm bu 
dersler programa bir 
bütünlük içerisinde 
entegre edilmiştir. 

Bölümün eğitim dili 
İngilizce’dir, bunun 
yanı sıra öğrenciler 4 
yılık lisans süresi 
boyunca ikinci bir 
yabancı dili de zorunlu 
ders kapsamında 
öğrenmektedirler. 
Özellikle bölüm yapısı 
gereği ikinci ve belki 
de üçüncü bir yabancı 
dil öğrenme konusunda 
öğrenciler teşvik 
edilmektedir.

AYRICALIKLAR 
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Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

Bölümü “1 Bölüm 2 Uzmanlık” sloganı ile tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans süreleri boyunca hem 
uluslararası ticaret hem de finans alanında eğitim görmektedirler. Öğretim programında genelde iktisat 
ve işletme bilimlerinin doğrudan veya dolaylı ilgi alanına giren uluslararası ticaret ve finansman konuları 
disiplinler arası düzenlenmiş şekliyle bulunmaktadır. Bölüm lisans programında yer alan dersler, bir 
yandan genel işletmecilik ve bunun alt dallarındaki (yönetim, pazarlama, muhasebe vb.) temel alanları, 
diğer yandan genel iktisat ve bunun alt dallarındaki (makro, mikro, uluslararası iktisat, vb.) temel alanları 
kapsamaktadır. Bunun yanı sıra günümüzün veri odaklı ortamlarında mesleki görevlerini yerine 
getirmeleri için önemli olduğunu düşündüğümüz Veri Okuryazarlığı ve Veri Analitiği dersleri ile de 
öğrencileri gerekli beceriler ile donatmak bölümün hedefleri arasındadır. 

 

İlk iki sene yukarıda bahsedilen temel dersleri aldıktan sonra üçüncü ve dördüncü sınıflarda finans ve 
uluslararası ticaret alanıyla ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri almak durumunda olan öğrenciler Ticaret – 
Finans Atölyesi ve bitirme projesi gibi dersler ile öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de uygulama olanağı 
bulabilmektedirler. 

  

Günümüz şartlarına uyum sağlamaya elverişli esnek bir öğretim programı, dijital ekonomideki ve 
küreselleşen pazarlardaki en yeni gelişmeler (E-Ticaret, FinTech vb.) ve etkin yöntemleri de dikkate alan 
özellikli dersler, uluslararası kriterlere uygun olarak düzenlenmiş ders içerikleri, disiplinler arası bir 
bölüm olduğu için hem ticaret hem de finans alanından dersler sunarak piyasaya yakın bir eğitim 
anlayışına sahip olması, bilgi teknolojisi araçlarının etkin olarak kullanımı, zorunlu – seçmeli dersler 
dengesinin öğrenciye sağladığı seçme özgürlüğü, takım çalışması, ders içi projeler yardımıyla öğrencinin 
gelişimine önem verilmesi, bunun yanı sıra sektör temsilcilerinin iş deneyimlerini aktarmasına olanak 
veren seminerler, atölye çalışmaları, stajlar ve konferanslar ile öğrencilerimizi analitik düşünebilen, 
vizyon sahibi ve küresel bakış açısıyla olayları yorumlayabilen bireyler olarak hem iş hem de akademik 
hayata hazırlıyoruz.  

 

Bölüm, her yıl öğrencilerle en önemli sertifikasyon kurumu olarak bilinen CFA (Sertifikalı Finansal 
Analist) tarafından küresel bazda düzenlenen "CFA Institute Research Challenge" yarışmasına 
katılmaktadır. Üniversitedeki akademik mentorleri ve atanan sektör mentörleri ile uzun süreli çalışmalar 
sonrası finans alanında yetkin kurumların içinde bulunduğu ve tanınmış üniversitelerin de katıldığı 
yarışmada her yıl dereceler alarak bölümün adını bu platformlardan duyurmaktadır.  

 

Bölüm, üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan öğrencilere kendi bölümlerinden alacakları diplomanın 
yanı sıra “Uluslararası Ticaret ve Finansman” diploması da almalarına imkan sağlayan “Çift Anadal” 
yapma olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, bölüm üniversite içerisinde ÇAP ve Yandal için en çok tercih 
edilen bölüm olma özelliğine de sahiptir. Farklı disiplinlerden gelerek bölümde eğitim gören öğrencilerin 
varlığı ders ve bölüm dinamiklerine de olumlu yansımalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra tabii ki 
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde okuyan öğrencilerimiz de diğer bölümlerden ikinci bir 
diploma alarak “ÇAP” yapma imkanına sahiptirler. 

 

Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bölüm, küresel ve ülke özelindeki gelişmeleri de dikkate alarak düzenli olarak Ticaret-Finans seminerleri, 
sempozyum, atölye çalışmaları ve panelleri düzenlemektedir. Gerek özel gerekse kamu sektöründen gelen 
konuk konuşmacılarla öğrencileri biraraya getirerek onların deneyimlerini aktarmalarına olanak verecek 
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platformlar yaratmaktadır. Bu sayede gerek staj gerekse iş yaşamında öğrencilere ciddi farkındalık ve 
avantaj yaratmak bölümün önceliklerindendir. Bunun yanı sıra bölüm öğretim programında bulunan 
Atölye dersi tam olarak istenilen bu tanışma ve tartışma ortamını yaratmayı hedeflemektedir. 

 

Akreditasyon 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://fecs.ieu.edu.tr/tr

Geleceğin projelerini yürütecek bilgiyi kazanabilmiş 
olan ve bunu verimli bir şekilde kullanabilen 
mühendisler yetiştirmek fakültemizin ana hedefidir 
ve bu hedef doğrultusunda kapsamlı eğitim 
programları sunulmaktadır. Mühendislik Fakültesi, 
bir mühendis için gerçek hayat problemlerini çözmek 
üzere bilim ve teknolojiyi uygulamanın rekabetçi ve 
talepkar dünyada temel bir formasyon olduğunun 
farkındadır. 

  

Fakültemizde, kişisel özenle öğrenci merkezli bir 
ortam sunmamızın sebebi de tam olarak 
budur.Fakülte bünyesinde,IEEE, ACM, IIE ve 
Bologna gibi uluslararası müfredat standartlarıyla 
oluşturulmuş, içerikleri her yıl yeniden güncellenerek 
oluşturulan ders planlarının uygulandığı ve 
uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş 
bölümlerin de bulunduğu 11 değişik alanda 
mühendislik eğitimi verilir. Bu bölümlerde 
mühendislik dersleri yanı sıra temel fen bilimleri 
derslerinde alt yapı hazırlanmış ve öğrencilere geniş 
bir entellektüel bakış açısı sağlamak amacıyla beşeri 
ve sosyal bilimlerden seçmeli dersleri sunulmuştur. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
ailesi tüm gücünü sizlerin ülkemizin ve dünyanın 
gelişimine katkıda bulunacak mühendisler olarak 
yetiştirmek için kullanmaya adamıştır. 

 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 
10 

• Bilgisayar Mühendisliği 
• Biyomedikal Mühendisliği 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
• Endüstri Mühendisliği 
• Genetik ve Biyomühendislik 
• Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
• İnşaat Mühendisliği 
• Makine Mühendisliği 
• Mekatronik Mühendisliği 
• Yazılım Mühendisliği 

Aktif Öğrenci Sayısı: 2234 

Akademik Personel Sayısı: 99 

İdari Personel Sayısı: 7 
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BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2003 yılında açılmış ve ilk öğrencilerini 2003-2004 eğitim-öğretim 
yılında almıştır. Bölümün kuruluş amacı ülkemizde artan bilgisayar kullanımı ile bilgisayar donanımı ve 
yazılımı alanlarında teknik hizmet verebilecek nitelikli personele olan talep artışını karşılamaktır. 
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi temel mühendislik dersleri, temel bilgisayar bilimleri, yazılım, elektrik-
elektronik, mikroişlemciler, bilgisayar ağları, işletim sistemleri gibi konularını kapsar. Hedefimiz 
bilgisayar sektöründe ihtiyaç duyulan, yabancı dil ile güncel gelişmeleri takip eden, nitelikli ve bilgi 
teknolojisine hâkim işgücünü sağlamaktır.  

 

Bölümümüzün misyonu toplumun güncel ve gelecek gereksinimlerini anlayan ve bilgi teknolojileri 
kullanarak disiplinler arası uygun çözümler üretebilen sürekli öğrenme becerisine sahip girişimci 
bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda yakın gelecekte yerel ve küresel problemlere etkin 
çözümler geliştiren girişimci bilgisayar mühendisleri yetiştirmekte önde gelen bilgisayar mühendisliği 
bölümlerinden biri olmayı amaçlamaktayız. 

Ayrıcalıklar 

Bilgisayar Mühendisliği 
bölümümüz kurulduğu 
yıldan bu yana her yıl 

gelişerek Ege Bölgesinin 
en çok tercih edilen 

bölümlerinden 
olmuştur. 20 yıla yakın 

bir geçmişi olan 
bölümümüzden mezun 

olan öğrencilerimiz hem 
ulusal hem de 
uluslararası 

kuruluşlarda görev 
almaktadırlar. 

 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

 

Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ilk yılında temel mühendislik 
dersleri ile programlamaya giriş derslerinden oluşmaktadır. İkinci yıl 
temel bilgisayar bilimleri ile elektrik ve elektroniğe giriş dersleri 
alırlar. Üçüncü yılda hesaplama kuramı, işletim sistemleri, 
mikroişlemciler, bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği dersleri 
bulunmaktadır. Üçüncü yılın sonunda stajlarını yapan öğrencilerimiz 
son yıllarında ise uzmanlaşmak istedikleri alana özel seçmeli dersler 
alabilirler. Fakültemizde mobil uygulamalar, bilgisayar oyunları, web 
teknolojileri, bilgisayar güvenliği, yapay zekâ, yapay öğrenme, veri 
bilimi, bulut bilişim, görüntü işleme ve gömülü sistemler gibi birçok 
alanda seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz son yılda 
Bilgisayar Mühendisliği bitirme projelerini yaparak öğretim 
programlarını tamamlarlar.  

 

Yeni yapılan TESLA laboratuvarlarında iki adet bilgisayar 
laboratuvarı, bir adet oyun geliştirme laboratuvarı ve bir elektrik 
elektronik laboratuvarı, C Blokta iki adet bilgisayar laboratuvarı, bir 
mikroişlemci laboratuvarı bulunmaktadır.  
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Üniversitemiz her yıl Ocak ayında düzenlenen Global Game Jam etkinliğine destek vermektedir. Global 
Game Jam verilen bir tema hakkında 48 saat içerisinde bir oyun geliştirilmesini amaçlayan bir etkinliktir. 
Dünya üzerinde aynı anda birçok yerde süren bu etkinlik için üniversitemiz katılımcılara hem fiziksel 
imkanlarını sunmakta, hem de etkinliğin sonunda oyunları değerlendirip ödüller vermektedir.  

 

Akreditasyon 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2014 yılından itibaren MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Bu sayede 
öğrencilerimizin diplomaları yurt dışında herhangi bir denkliğe gerek kalmadan geçerli olmaktadır.

Ayrıcalıklar 

Bölümümüz MÜDEK 
tarafından akredite 

edilmiştir. Bu 
akreditasyon sayesinde 

mezunlarımızın 
diplomaları yurt 

dışında herhangi bir 
denkliğe gerek 

kalmadan kabul 
görmektedir. 
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BIYOMEDIKAL MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Biyomedikal Mühendisliği sağlık teknolojilerini tasarlayıp geliştirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış 
mühendisler yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir. Bu hedefle İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü, yurt dışında eğitim görmüş sanayi deneyimli hocalarıyla, sağlık ve mühendislik 
bilimleri eğitimi ile birlikte problem çözme, tasarım ve iletişim alanlarında güçlü bir temel oluşturarak 
teorik ve pratik altyapısı güçlü mezunlar yetiştirmektedir.  

 

Ayrıca öğrencilere, eğitim süreci boyunca girişimcilik, yenilikçi projeler ve disiplinler arası takımlarda 
etkin biçimde yer alma, proje yürütme, çevre ve sınırlı doğal kaynaklar, bilimsel ve etik değerler bilinci 
kazandırılmaktadır.  

 

Yaşam boyu öğrenme motivasyonu ile mezun olan öğrenciler, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla 
kullanılacak, tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyecek tıbbi cihaz, ürün ve çözümlerin 
geliştirilmesinde etkili şekilde yer alabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümünü diğer üniversitelerden 

ayıran en önemli farklardan biri yurt dışında eğitim 
görmüş, hala yurtdışındaki eğitim ve araştırma 
kurumları ile ortak çalışmalar yürüten, sanayi 

deneyimine sahip öğretim kadrosuna sahip 
olmasıdır. Ayrıca okulumuz, akademik kadronun 
yurtdışı ve sanayi deneyimlerinden faydalanarak 
sağlık ve mühendislik bilimleri eğitimi ile birlikte 
problem çözme, tasarım ve iletişim alanlarında 

güçlü bir temel oluşturarak teorik ve pratik 
altyapısı güçlü mezunlar yetiştirme hedefi ve 

olanağına sahiptir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen Biyomedikal Mühendisliği 
bölüm seminerlerine ve konferanslarına diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim 
elemanları ile öğrencileri bir araya getirilerek, paylaşımda 
bulunmaları sağlanmaktadır.  

 

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan 
İEU Biyomedikal Mühendisliği Öğrenci Kulübü (BMECO), 
bölümdeki ve diğer disiplinlerdeki öğrencilere akademik, 
okul içi ve okul dışı olmak üzere kendilerini 
geliştirebilecekleri ortamı sağlayıp ve aynı zamanda kendi 
alanlarında olan uzman kişilerle, mezun olsalar dahi 
etkileşim halinde olabilme olanağı sunup, sürekli fikir 

Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

Programımızın ilk iki yılında, temel bilim dersleri 
(matematik,  fizik,  kimya, vb) ile mühendislik 
kültürünün temelleri,  bilgisayar programlama ve 
biyomedikal mühendisliğinin temel konularını 
içeren bir eğitim alan öğrenciler, üçüncü yıldan 
sonra meslek derslerinin ağırlık kazandığı 
programla biyomedikal mühendisliğinin çalışma 
ve uygulama alanlarını tanıyıp ve çeşitli konularda 
bilgi sahibi olmaktadır. 

 

Technology, Engineering and Science Labs 
(TESLA)’da fiziki olarak yer alan Biyomedikal 
Mühendisliği Laboratuvarı en yeni ve son teknoloji 
cihazlarla donatılmış olup eğitim ve araştırma 
açısından geniş imkânlar sunmaktadır. Birçok 
tıbbi, elektronik ve spektroskopi cihazları ile 
donatılan Biyomedikal Mühendisliği 
Laboratuvarı’nda teorik ve uygulama dersleri bir 
arada yapılabildiği gibi, birçok biyomekaniksel ve 
biyofiziksel araştırmalar ile biyomedikal uygulama 
ve sinyal/görüntü işleme çalışmaları da 
yürütülebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 
Mühendislik Fakültesinin Laboratuvar altyapısı 
sayesinde, alanında uzman öğretim elemanları 
gözetiminde eğitim programlarında yer alan tüm 
konular hakkında birebir deney yapma imkânına 
sahiptirler. 
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alışverişinin olduğu bilimsel açıdan yenilikçi bir platform oluşturup düzenli olarak e-konferans, seminer 
ve workshop gerçekleştirme amacını gütmektedir.  

 

Akreditasyon 

Biyomedikal Mühendisliğinin akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

Ayrıcalıklar 

Technology, Engineering and 
Science Labs (TESLA)’da 

faaliyete geçen son teknoloji 
cihazlarla donatılmış ML 201 

Biyomedikal Laboratuvarı 
Türkiye’de sayılı üniversite ve 

araştırma merkezinde 
bulunup, bu açıdan Ege 

Bölgesi’nde tek olma özelliğine 
sahiptir. Laboratuvar altyapısı 

öğrencilere birebir deney 
yapma imkânı sunmanın 

yanında bölgedeki 
biyoteknoloji ve biyomedikal 
firmalarına biyomekanik ve 
biyofiziksel analiz hizmeti 

vererek, öğrenciler ve şirketler 
arasında köprü olmayı da 

amaçlamaktadır. 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 81 

 

ELEKTRIK - ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, kendini sürekli geliştirebilen; teknik, bilimsel ve sosyal olarak 
yetkin; etik değerlere bağlı; disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında etkin rol alabilen ve 
iletişim yönü güçlü; ülke ve dünya teknolojisine katkı sağlayabilecek yenilikçi ve girişimci mühendisler 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

 

Günümüz teknolojisini takip edecek şekilde sürekli iyileştirilen teorik ve uygulamalı öğretim programı 
sayesinde, bulunduğu ortamda kendi alanında rekabet edebilen; inisiyatif alabilen; değişimlere çabuk 
uyum sağlayabilen; endüstri ve akademide aranan; üretken, teknolojiye yön veren, lider ve araştırmacı 
elektrik-elektronik mühendisleri yetiştiren bir programdır. 

 

Öğrencilerin ders ve Bitirme 
Projesi araştırma çalışmalarını, 

üniversitemizin TESLA 
binasında yer alan gelişmiş 

eğitim ve araştırma laboratuvar 
alt yapısını kullanarak 

yürütebilmesi mümkündür.

Mevcut Teknolojik Altyapı 

Ayrıcalıklar 

Eğitim Programı 

 

Gelişen teknolojiler ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin 
yeni ortaya çıkan ve gelişen çalışma alanlarını takip edecek 
şekilde, eğitim programı güncellenmekte ve güncel seçmeli 
derslerin eklenmesi sağlanmaktadır. Böylece öğrenclerin 
elektrik-elektronik mühendisliği alanının en güncel 
konularında teorik ve uygulamalı dersler alması 
sağlanmaktadır.  

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, bunun yanı sıra 

öğrenciler 4 yıllık lisans 
süresi boyunca ikinci yabancı 

dil dersi alarak yeni bir dil 
daha öğrenebilmektedir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bölüm tarafından sürekli olarak düzenlenen Teknik, Bilimsel ve Akademik Seminerler ve sektörün önde 
gelen iş insanlarının davetli konuşmalarının yer aldığı konferansları, öğretim elemanlarımız ile birlikte 
öğrencilerimiz de ilgi ile takip etmektedirler. 

 

Akreditasyon 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı MÜDEK tarafından akredite 
edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Öğrencilerin ders ve 
Bitirme Projesi araştırma 

çalışmalarını, 
üniversitemizin TESLA 

binasında yer alan 
gelişmiş eğitim ve 

araştırma laboratuvar alt 
yapısını kullanarak 

yürütebilmesi 
mümkündür. 

 

Ayrıcalıklar 

Öğrencilerimizin zorunlu 
temel bilim ve alan derslerinin 

dışında, bölüm içi ve bölüm 
dışı teknik seçmeli dersler ile 

üniversite seçmeli dersleri 
arasından, danışmanlarının 

desteği ile uygun dersleri 
seçerek, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliğinin çok geniş 

olan çalışma alanlarına uygun 
bir ders programı yapması 

mümkündür. 
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ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Bölümümüz 2004-2005 Öğretim Yılı’nda, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi bünyesinde Endüstri Sistemleri 
Mühendisliği ismi ile öğrenci almaya başlamıştır. Sonrasında, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri 
Fakültesi çatısında, bölümün adı “Endüstri Mühendisliği” olarak değiştirilmiş ve 2013-2014 Öğretim Yılı 
itibariyle öğrenci alımına devam etmiştir. Bölümün yeni ismi ile uyumlu olacak şekilde öğretim 
programında güncellemeler yapılmıştır.  

 

Bölümümüz, çağın gereklerini dikkate alarak, geleneksel ‘Endüstri Mühendisliği’ disiplininin daha geniş 
bir perspektif içinde yeniden şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur. Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, 
bu alanda genel olarak hissedilen eksikliği giderebilecek ve endüstriyel kurum ve kuruluşlara yeni bir 
yaklaşım modeli kazandırabilecek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 

 

Vizyonumuz karmaşık sistemler üzerinde teorik ve pratik bilgiye sahip, çalışma disiplini ve mühendislik 
etiği kavramlarını da benimsemiş, dünyanın her yerinde çalışabilecek yenilikçi ve girişimci profesyoneller 
yetiştiren ve örnek alınan bir bölüm olmaktır. 

 

Misyonumuz ise küresel farkındalık ve sürdürülebilirlik bilinciyle karmaşık sistemleri tasarlayabilen, 
takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen 
girişimci endüstri mühendisleri yetiştirmektir. 

 
 

 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, bunun yanı 

sıra öğrenciler 4 yıllık 
lisans süresi boyunca 

ikinci yabancı dil dersi 
alarak yeni bir dil daha 

öğrenebilmektedir. 

Ayrıcalıklar 

Geleneksel Endüstri Mühendisliği ağırlıklı olarak insan-
makine ilişkilerini ve bunlara dayalı imalat sistemlerini göz 

önünde tutarken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü buna çok önemli olan ‘bilişim’ 
boyutunu da eklemektedir. Öğretim programı bilişim 

boyutunu destekleyecek zorunlu dersler ile güncellenmiştir. 
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Eğitim Programı 

 

Eğitim programımız mühendislik için gerekli matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ile insani ve sosyal bilimler, 
ekonomi, işletme ve diğer seçmeli derslerin desteği ile sağlam bir akademik yapıda oluşturulmuştur. Birinci sınıfta temel 
mühendislik derslerinin yanı sıra, mesleğe giriş dersleri bulunmaktadır. İkinci sınıf ve üçüncü sınıfın bir kısmında, 
Endüstri Mühendisliği temel derslerine ve uygulama laboratuvarlarına yer verilmiştir. Üçüncü sınıfın bir kısmı ile 
dördüncü sınıfta tamamen seçmeli ders ve laboratuvar uygulamaları ile öğrencilere istedikleri alanlarda uzmanlaşma 
imkânı verilmektedir. Bunun yanı sıra, öğrenciler dördüncü sınıfta yürüttükleri bitirme projelerinde Mühendislik 
Fakültesi çatısı altındaki çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrencilerle disiplinler arası çalışmalar yapabilmektedirler.  

 

Hem Endüstri Mühendisliği öğrencileri hem de üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi 
bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra "çift anadal" programı ile ikinci bir diploma alma imkanı sağlanmaktadır. 
Ayrıca Erasmus+ programı kapsamında öğrencilere yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görme olanağı 
sunulmaktadır. 

 

Bölümümüzde öğrencilerimizin 20 iş günü olmak üzere zorunlu stajlarını tamamlamaları beklenmektedir. Aynı 
zamanda eğitim programından edinilen teorik bilgilerin sektörde tecrübe edilmesi için tüm öğrencilerimizin gönüllü 
staj faaliyetleri desteklenmektedir.  

 

Günümüzün işletmelerinde insan-makina-bilgisayar (bilişim) ilişkileri kaçınılmaz olarak ortaya çıkmakta ve işletme 
problemlerine çözüm üretilmesinde, bilgisayar ve/veya bilişim boyutu çok büyük önem taşımaktadır. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, sürekli gelişen bilim, bilgi, araştırma ve teknolojiyi izleyerek bu gelişmelerin hızla işletmelere 
uygulanmasına önem vermektedir.  
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerin desteklendiği bölümümüzde, alanda saygın 
akademisyenlerin daveti ile özel ve/veya genele açık bölüm seminerleri düzenlenmektedir.  

 

Akreditasyon 

Genç ve dinamik kadrosuyla, Bologna gibi uluslararası müfredat standartlarıyla oluşturulmuş, içerikleri 
her yıl yeniden güncellenen ders planlarının uygulandığı bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş ve Eur-Ace etiketi almaya 
hak kazanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri 4.0 Laboratuvarı 
öğrencilerimize özellikle sektörün 

teknolojik gelişmelerini 
deneyimleyebilecekleri bir imkan 

sunmaktadır.

Mevcut Teknolojik Altyapı Ayrıcalıklar 

Bölüm öğretim üyeleri, 
akademik araştırmalarına 
ek olarak, sanayi ve devlet 

kuruluşları tarafından 
desteklenen uygulamalı 
araştırma projelerinde 
aktif görev almaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan Technology, 

Engineering and Science 
Laboratory (TESLA) araştırma 

binasındaki Endüstri 4.0 
laboratuvarı öğrencilerimizin 

kullanımına açık olup, 
araştırma projeleri 
desteklenmektedir.   



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 86 

GENETIK VE BIYOMEDIKAL MÜHENDISLIK 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, 2016-2017 öğretim yılında açılmıştır. Bölümün kuruluş amacı, 
biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında temel bilgilere sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen, 
araştırmacı, disiplinler arası çalışabilen, üretici ve girişimci biyomühendisler yetiştirmektir.  Hem temel 
bilimlerde sağlam bir altyapıya hem de tasarım, ölçüm ve modelleme gibi mühendislik yetilerine sahip, 
yurt içi ve yurt dışında araştırma yapabilecek donanıma sahip, ülkemize biyoteknoloji alanında katkı 
sağlayabilecek üretici ve girişimci biyomühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz araştırmacı 
düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Bu alanda lisans eğitimi alanlar iyi derecede 
genetik ve biyomühendislik uygulamaları bilgisine, kompleks verileri yorumlama ve analitik olarak ifade 
etme yeteneğine ve de aynı zamanda mühendislik bakış açısıyla biçimlendirilmiş geniş bir vizyona sahip 
olurlar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 
Üniversitemizdeki 

eğitim boyunca 
lisans öğrencilerine 

aktif olarak 
araştırma ve 

inovasyon ortamına 
katılabilme olanağı 

sağlanmaktadır. 

Eğitim Programı 

 

Üniversitemizin lisans eğitim programı temel bilimleri tıbbi mühendislik bakış 
açısıyla birleştirecek ve mühendislik ilkelerinin medikal sorunlara ve biyolojik 
sistemlere uygulanması merkezli eğitim ve araştırma programlarını içerecek nitelikte 
tasarlanmıştır. Multidisipliner bir eğitim programına sahip olan bölümümüz sahip 
olduğu gelişmiş düzeyde laboratuvarları ile ileri teknoloji ile eğitim olanakları 
sunmaktadır. Öğrencilere medikal, genetik ve biyolojik problemlere mühendis 
perspektifinden bakarak araştırmayı ve çözüm üretmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.  

 

Eğitim programının ilk 2 yılında öğrenciler matematik, fizik, kimya ve moleküler 
biyoloji gibi temel bilimlerde eğitim almaktadırlar. Üçüncü sınıftan itibaren ise, 
Genetik ve Biyomühendislik alanı ile ilgili derslerde ise teorik bilgilerin laboratuvar 
çalışmaları ile pekiştirilmesine ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmasına ağırlık 
verilmektedir. Eğitim aynı zamanda elektronik ve makine mühendisliği, bilgisayar ve 
yazılım mühendisliği, doku bilimi, kimya ve biyoloji bilimlerini de içerisinde 
barındırır.  Yurt dışında eğitim görmüş akademik kadromuzun vizyonu ile 
öğrencilerimiz gen mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, temel biyomühendislik, 
mikrobiyal biyoteknoloji, rejeneratif tıp, moleküler biyoloji, biyoinformatik, 
immünoloji ve epigenetik, protein kimyası, kanser biyolojisi ve kök hücre biyolojisi 
gibi spesifik alanlara odaklanmaktadır. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen Genetik ve Biyomühendislik bölüm seminerlerinde diğer üniversitelerden 
alanında uzman öğretim elemanları, ayrıca özel sektör paydaşları konuşmacı olarak davet edilerek 
öğrenciler ile bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. 

 

Akreditasyon 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 
Ayrıcalıklar 

• Bölüm, dünyanın 
tanınmış 

üniversitelerinin ders 
programlarıyla uyumlu 
bir progr..ama sahiptir. 
• Yurt dışında eğitim 

görmüş güçlü bir 
akademik kadrosu 

vardır.  
• Erasmus staj bursu ile 

bir çok öğrencimiz 
yurtdışında stajlarını 

yapma fırsatı 
yakalamaktadır. 

Yeni yapılan TESLA 
laboratuvarlarında;
• iki adet bilgisayar 

laboratuvarı,
• bir adet oyun geliştirme 

laboratuvarı,
• bir elektrik elektronik 
laboratuvarı mevcuttur.

Mevcut Teknolojik Altyapı 

Mevcut kampüsümüz 
(C Blok); 

• iki adet bilgisayar 
laboratuvarı,  

• bir mikroişlemci 
laboratuvarı 

bulunmaktadır. 
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HAVACILIK VE UZAY MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Ülkemizin, özellikle insansız hava araçları ile ortaya koyduğu modern havacılık faaliyetlerine ve 2018 
yılında Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması ile hedeflediği uzay misyona paralel olarak, İEU Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği Bölümü, öncü teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı bu alanlarda çalışabilecek, 
ülkenin ilerlemesine katkı sağlayacak, dünyadaki gelişmeleri takip eden, gelişmeye ve ilerlemeye açık 
mühendisler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 

 

2016-2017 öğretim yılında açılan, ilk mezunlarını 2019-2020 öğretim yılında veren Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova kampüsünde, öğretim faaliyetlerine, 
bünyesinde bulundurduğu NASA ve TEI gibi lider kuruluşlarda tecrübesi bulunan öğretim elemanları ile 
ilk kurulduğu gündeki heyecan devam etmektedir.  

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir. Bu sayede 

öğrenciler IEÜ’deki lisans 
eğitimleri sonrası 

yurtdışındaki üniversitelere 
yüksek lisans ve doktora 
başvuruları konusunda 

sorun yaşamamakta ayrıca 
dünyadaki gelişmeleri ve 

veri tabanlarındaki yayınları 
takip ederek bu alandaki 
teknolojik gelişmelerden 

kolaylıkla haberdar 
olabilmektedirler. 

 

 

Eğitim Programı  

Havacılık ve Uzay Mühendisliği; insanlı ve insansız hava ve uzay 
taşıtlarına yönelik tasarım, üretim, test, araştırma ve geliştirme, 
bakım ve onarım çalışmalarını bünyesinde barındıran bir 
mühendislik dalıdır. Dünyamızı çevreleyen atmosfer ve uzaydan elde 
edilecek sivil veya askeri her türlü ekonomik, bilimsel ve teknolojik 
ürün ile hizmet bu mühendislik alanını ilgilendirmektedir. Hava ve 
uzay taşıtları; aerodinamik, tahrik, aviyonik, malzeme bilimi, yapısal 
analiz ve üretim gibi çok çeşitli teknolojilerin ve mühendislik 
alanlarının katkılarıyla üretilebilmektedirler. Bu teknolojilerin ve 
mühendislik alanlarının kesişimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
oluşturmaktadır. 

 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nin iş birliğine açık disiplinler arası eğitim-
öğretim yaklaşımı ile, ulaşım, keşif, haberleşme ve ulusal/küresel 
savunma alanlarında kullanılacak güvenli, teknik ve ekonomik 
açıdan uygulanabilir, çevreye duyarlı hava ve uzay araçları ile 
teknolojilerini oluşturmak ve geliştirmek üzere yetiştirilmektedirler. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün düzenli olarak organize ettiği çalıştaylarda diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirilmekte 
ve paylaşımda bulunmaları sağlanmaktadır. 

 

Akreditasyon 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır.

Bölüm laboratuvarında, öğrencilerin ses 
altı aerodinamiğinin temellerini 

öğrenebilecekleri, kanat profili, uçak ve 
araba gibi şekillerin aerodinamik 

verimliliğini ve temel aerodinamik ilkeleri 
benimseyebilecekleri, mühendislik ve 

teknik eğitim yanında araştırma ve ders 
odaklı çalışmalar için tasarlanmış manuel 
ve bilgisayar kontrollü bütünsel bir sesaltı 

rüzgâr tüneli,  jet motoru ve itkisinin 
temellerini öğrenebilecek, termodinamik 

ilkelleri ve Brayton çevriminin 
verimliliğini benimseyebilecekleri, 

mühendislik ve teknik eğitim yanında 
araştırma ve ders odaklı çalışmalar için 

tasarlanmış bütünsel bir gaz türbinli 
mikro-jet motoru ve çeşitli simülasyon ve 

uygulama çalışmalarının yapıldığı 
bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mevcut Teknolojik Altyapı 

Ayrıcalıklar 

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) 

arasında imzalanan 5 yıl süreyle 
geçerli olacak iş birliği protokolü 
kapsamında, iki kurum ülkemizin 

Milli Uzay Programı doğrultusunda 
ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş 

birliği gerçekleştirilecektir. Başta 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

bölümünü ilgilendiren bu iş birliği 
anlaşmasında akademisyenler ile 

birlikte öğrencilerin de aktif olarak 
görev alabileceği çalışmalar 

yapılacaktır. 

Ayrıcalıklar 

Bölümümüz, ülkemizdeki 
üniversitelerde bulunan 

10 Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Bölümü 
içerisinde, 2021 YKS 

taban puanları açısından, 
en yüksek puanla tercih 
edilen ikinci üniversite 

olmuştur. 
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İNŞAAT MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine 
katılmıştır. Bölümün kuruluş amacı, eğitim‐öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel 
standartlarda yürüterek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üreten 
bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Bu kapsamda kültürel donanımlı, araştırmacı, inşaat mühendisliği 
problemleri için çağdaş çözüm algoritması geliştirme becerisi kazanmış, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, 
mesleki ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştiren ve insanlık yararına bilgi üreten bir bölüm olmayı 
amaçlamaktadır. 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini inşaat 
mühendisliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamaya hedeflemektedir. 
Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğretim üyesi kadrosu 
ile teorik uygulamalar desteklenerek, diğer taraftan laboratuvar kaynakları kullanılarak, öğrencilerin 
pratik uygulamaları yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip İnşaat Mühendisliği bölümünde, güncel teknoloji ve 
yönetmelikleri takip eden öğretim programımız ve kadromuz ile öğrencileri 

ileride yer alabileceği mesleki pozisyonlara teorik olarak hazırlarken 
bölümümüzün misyonu; fakültemizin mühendislik alanına temel 

yaklaşımı olarak onları geniş bir entelektüel bakış açısı kazandıracak 
sosyal imkanlar ve seçmeli dersler ile destekleyip konvansiyonel İnşaat 
Mühendisliği bölümleri alanında fark yaratmaktır.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir. Bunun yanı 
sıra öğrenciler, İngilizce 

eğitimin yanı sıra eğitime 
devam ettikleri süre 
boyunca üniversite 

tarafından verilmekte 
olan ikinci bir yabancı dili 

öğreneceklerdir. İki 
yabancı dile hakim bir 

şekilde mezun olacak bu 
öğrenciler, sektörde teorik 

ve pratik bilgilerle 
donanmış, vizyon sahibi 

mezunlara yönelik ihtiyacı 
büyük ölçüde 

gidereceklerdir. 
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Ayrıcalıklar 

İnşaat Mühendisliği 
Bölümü verdiği 

lisans ve 
önümüzdeki sene 
yeni açılacak tezli 

yüksek lisans 
programı ile teorik 

ve pratik temel 
alanlarda geniş bilgi 
sahibi olan kalifiye 

mühendisler 
yetiştirmek 

amaçlanmıştır.  

 

Ayrıcalıklar 

Bölüm, yurt içi ve yurt dışı 
üniversiteler ders 

programlarıyla uyumlu bir 
programa sahiptir. 

Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojilk Altyapı  

Gerek yurtdışında, gerekse yurt içinde, yabancı yatırımcıların finanse ettiği projelerde, 
uluslararası  standartlarda, yabancı dil bilen, gelişmiş teknolojilere vakıf, nitelikli inşaat mühendisi ihtiyacı 
artmaktadır. Özellikle çok işlevli kompleks yapıların çok kısa sürede, uluslararası kalite normlarında ve 
ekonomik olarak inşa edilebilmeleri için inşaat projelerinin bilgisayar ortamında çok iyi modellenmesi, inşaat 
planlamasının, denetim sistematiğinin ve kalite yönetim sisteminin çok iyi kurgulanması gereklidir. Bu 
sistemler özellikle çok nitelikli bilgisayar (CAD,CAM) bilgisi, teknoloji yönetişim ve yapı mekaniği bilgisi ile 
yabancı dil, özellikle İngilizce bilgisi gerekmektedir. Bu özellikler, ülkemizdeki mevcut inşaat mühendisi 
stokunun yalnızca bir kısmında mevcuttur ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla, ülkemizde modern 
bilişim teknolojilerine, bilgisayar destekli tasarım, uygulama ve yönetişim bilgileri ile yabancı dil bilgisine 
sahip inşaat mühendislerine olan ihtiyaç her gün daha da artmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi mevcut 
bilgisayar sistemi alt yapısı ile bilişim sistemleri ve bilgisayar destekli tasarım konusunda uzman öğretim 
üyeleri ve bunlara ek olarak uygulama deneyimli öğretim üyeleri ve laboratuvarlarla ülkemizin ihtiyacı olan 
niteliklerde İnşaat Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri ile bire bir iletişim sağlanarak 
küçük gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilir. Uygulamalı İnşaat Mühendisliği derslerinde çeşitli yazılım 
programları kullanılarak gerekli bilgi ve becerinin gelişmesi sağlanır. 

Bölümde, ilk yılda mühendisliğin teorik temelleri aktarılmaktadır. Programın ikinci yılından itibaren 
öğrencilerin genel İnşaat Mühendisliği bilgisi ile donatılmalarını ve uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona 
sahip olmalarını sağlamak üzere geniş bir yelpazede dersler verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 
yıllık lisans eğitimi sonrası çok yakın zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği 
Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında da dersler vermeye başlayacaktır.  

 

Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çift Anadal Programı (ÇAP) ile öğrencilerin kendi anadal lisans 
programları ile birlikte eş zamanlı olarak dersler alarak ikinci bir lisans diploması alabilmeleri imkanı 
sağlamaktadır. İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerimiz diğer bölümlerle ikinci bir diploma 
almak üzere “çift anadal” yapma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda üniversitemizin çeşitli bölümlerinde 
okuyan öğrencilere, kendi bölümlerinden alacakları diplomanın yanı sıra, İnşaat Mühendisliği diploması 
almalarına imkân sağlayan "çift anadal" yapma olanağı sunulmaktadır.  
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Dönem içerisinde bölümümüz ve öğrenci topluluklarımızın düzenlediği, inşaat sektörünün önde gelen 
firmalarının konuşmacı konuk olarak ağırlandığı bölüm içi seminerler ve toplantılar bulunmaktadır. 

 

Akreditasyon 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün henüz akredite olmamış fakat bu dönem içerisinde MÜDEK’e başvuru 
yapılacaktır. 

 

MAKINE MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Makine Mühendisliği Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında açılmıştır. Bölümün kuruluş amacı, eğitimde 
ve bilimsel araştırmada başarılı olmayı amaçlayan yetenekli mühendis adaylarını, araştırmacı 
düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamında yetiştirmektir. Makine Mühendisliği, matematik, fizik ve 
mühendisliğin temel ilkelerini tasarım, analiz ve üretim amaçlarıyla, insanlığın yararına uygulayan en 
eski ve en temel mühendislik dallarından biridir. 

 

Ülkemizde ve dünyada en geniş çalışma alanlarından birine sahip olan Makine Mühendisliği, insanların 
fiziksel yeteneklerini aşan makineler tasarlamakta, sağlık ve yaşam standardını arttırmayı amaçlayan ve 
içinde yaşadığımız çevreyi etkileyebilecek mekanik sistemlerin analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar 
yapmaktadır. Çağdaş anlamda, mekaniğin, termodinamiğin, enerjinin ve malzeme biliminin konularını 
kullanılarak karmaşık mekanik sistemlerin bilgisayar destekli tasarımını, modellemesini yapabilecek ve 
endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlayabilecek mühendisler yetiştirmektir. 

 

Eğitim Programı ve Mevcut Teknolojik Altyapı 

Bölümde, ilk yılda genel mühendislik dersleri verilmektedir. Programın son üç yılında ise 
öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde genel matematik bilgisi ile donatıllıp ve mekanik, 
termodinamik, enerji ile malzeme biliminin konularını kullanılarak mekanik sistemlerin 
bilgisayar destekli tasarımı üzerine uygulamalı dersler verilmektedir. Teorik eğitimin pratikte 
kullanılabilmesi derslerde yapılan laboratuvar çalışmaları ve projeler önem taşımaktadır. Makine 
mühendisliği bölümünde verilen Makine elemanları, Makine Dinamiği, Kontrol Teorisi, 
Akışkanlar Mekaniği, Malzeme bilimi, İmalat Otomasyonu gibi derslerde yapılan projeler ile 
öğrenciler bilgilerini uygulayabilmektedir. 

 

Bölümümüz üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi bölümlerinden 
alacakları diplomanın yanı sıra, diğer bölümlerden almalarına imkân sağlayan; ‘yan dal’ ve  "çift 
ana dal" yapma olanağı sunmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği 
Yüksek Lisans Programı başvuru çalışmaları devam etmektedir.  
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Meslek Oda Kuruluşlarının Proje toplantıları, Sanayide yapılan teknik geziler ve Sertifika verilen 
mühendislik eğitimlerine katılabilmektedirler  

 

Akreditasyon 

Makine Mühendisliği Bölümü akredite olmak için başvurma aşamasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

Bölümün eğitim dili 
İngilizcedir, eğitim 

programında öğrenciler 4 
yıllık lisans süresi 

boyunca ikinci yabancı dil 
dersi alarak yeni bir dil 

daha öğrenebilmektedir. 
Bölüm dünyanın tanınmış 

üniversitelerinin ders 
programlarıyla uyumlu bir 

programa sahiptir. 

Ayrıcalıklar 

Tüm 
akademisyenlerimizi
n indeksli dergilerde 

ve 
ulusal/uluslararası 
konferanslarda çok 

sayıda 
makale/bildiri ile 

takip ettikleri 
projeleri 

bulunmaktadır. 
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MEKATRONIK MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2016 yılında açılmış olup 2020-2021 eğitim 
yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mekatronik Mühendisliği Bölümü olarak 
misyonumuz liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, 
sürekli öğrenen, yenilikçi ve nitelikli bireyler yetiştirmek, mekatronik 
mühendisliği alanında özgün araştırma ve tasarım yaparak topluma katkıda 
bulunmaktır. Vizyonumuz ise evrensel düzeyde, kaliteli eğitim-öğretim ve 
bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden, seçkin bir mekatronik 
mühendisliği bölümü olmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

İEÜ Mekatronik 
Mühendisliği, 2021 taban 

puanlarına göre 
ülkemizdeki tüm 

mekatronik 
mühendislikleri arasında 

vakıf üniversiteleri 
arasında 3.,  genel 
sıralamada ise 6. 

sıradadır. Eğitim dili 
İngilizcedir ve bunun yanı 

sıra öğrencilerimiz 4 
dönem zorunlu ikinci 

yabancı dil dersi 
almaktadır. 

Ayrıcalıklar 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunlarımız, AR-GE 
birimlerinde çalışarak veya üniversitelerde lisansüstü eğitim yaparak 

araştırma ve geliştirme yapabilirler. Otomasyon, robotik, makine 
tasarımı ve imalatı, otomotiv, savunma sanayii ve sağlık başta olmak 
üzere çok çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Girişimci, sürekli gelişime 

açık ve teknolojiyi takip eden mühendisler olarak kendilerini 
geliştirirler, topluma ve çalıştıkları kurumlara katkı sağlarlar. 
Bölümümüzün öğretim programı bu amaçları gerçekleştirecek 
doğrultuda hazırlanmış ve yürütülmektedir. Bu bakımlardan 
mezunlarının çalışma alanı ve iş bulma imkanı en geniş olan 

bölümlerden biridir. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Özellikle alanında uzman firmalar tarafından düzenlenen eğitim ve 
seminer duyuruları öğrencilerimize iletilmekte ve katılımları teşvik 
edilmektedir. Öğrencilerimizin kurduğu Mekatronik Mühendisliği 
Öğrenci Kulübü de çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 

 

Akreditasyon 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2022 yılında MÜDEK’e başvurmak 
üzere akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Mekatronik mühendisliği 
laboratuvarında 2 adet 

Universal Robot (UR5), 1 adet 
ABB robot ve bunlara ait 

ekipmanların yanısıra birçok 
sensör, motor, Arduino, 

ESP32, PIC, Raspberry pi, 
PLC, vb. eğitim setleri ile 
robot kitleri mevcuttur.

Mevcut Teknolojik Altyapı 

En çok kullanılan 
yazılımlar olan Matlab, 
Solidworks, Labview, 

Ansys, ABB Robot 
Studio, Tia Portal gibi 
birçok yazılım lisansı 

mevcuttur. 

Eğitim Programı 

 

Bölümüz öğretim programında, ilk iki yılda temel matematik, fizik, kimya, 
programlama gibi derslerimiz bulunmaktadır. İkinci yılda ise makina ve 
elektrik-elektronik temel derslerinin yanısıra mikrodenetleyici dersimiz 
vardır. Mekatronik mühendisliğinin uzmanlık alan dersleri ağırlıklı olarak 3. 
ve 4. sınıfta bulunmaktadır. Mekatronik mühendisliğinin zorunlu 
derslerinin dışında öğrencilerimiz birçok bölümden seçimli dersler alma 
imkanına sahiptir. Tüm alan derslerimiz uygulamalı olarak yapılmaktadır. 
Öğrencilerimiz yandal ve çift anadal yapma imkanına sahiptir. 
Öğrencilerimiz ve mezunlarımız makina tasarımı, gömülü sistem tasarımı, 
yazılım, robotik, otomasyon, yapay zeka, endüstri 4.0 gibi güncel pek çok 
alanda kendilerini geliştirme imkanına sahiptir. 
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YAZILIM MÜHENDISLIĞI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Yazılım Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim 2003 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bölümün 
misyonu, toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkıları sağlayabilecek girişimci ve 
araştırmacı mühendisler yetiştirmek ve bunun yanı sıra özgün akademik araştırmalar ile bilime ve 
mühendisliğe katkılarda bulunmaktır. Yazılım Mühendisliği ve ilgili alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapan bir bölüm olmak ve yazılım mühendisliği alanında güncel teknolojileri kullanarak, etkin ve 
yenilikçi çözümler üretebilen mühendisler yetiştirmek hedeflerimizdir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

• İEÜ Yazılım 
Mühendisliği Türkiye’de 
kurulmuş ilk yazılım 
mühendisliği 
bölümüdür.  

• Bünyesinde, neredeyse 
tümü yazılım 
sektöründe çalışmış, 
pratik ve teorik bilgileri 
harmanlamış ve bilimsel 
yetkinliklerini ispat 
etmiş bir akademik 
kadroya sahiptir. 

Eğitim Programı 

 

Bölümde, Bologna süreci ve Müdek akreditasyonu kapsamında iç ve dış 
paydaşlarımızdan geri bildirimler toplanarak öğretim planı 
oluşturulmuştur. İlk iki yıl yazılım mühendisliğinin temel konuları, 
yazılım proje yönetimi, programlama dilleri, veri yapıları, veri tabanları 
ile matematik ve temel bilim dersleri verilmektedir. Programın son iki 
yılında ise yazılım geliştirme sürecinin detaylarını içeren yazılım 
belirtim-tasarım, yazılım mimarisi, yazılım sınama-doğrulama dersleri; 
ileri düzey matematik ve istatistik yer almaktadır. Aynı zamanda son iki 
yıl ağırlıklı olmak üzere farklı alanlarda (yapay zeka, bilgisayar oyunları, 
web programlama, mobil uygulama geliştirme, makine öğrenmesi vb.) 
öğrencilerimizin uzmanlaşması için çok sayıda teknik seçmeli ders 
bölümümüz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Fakülte 
derslerinde ve bitirme projesi derslerinde ise disiplinler arası çalışmalar 
yapılmaktadır. 
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Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bölümümüz öğrencileri ve öğretim üyeleri 11 üniversite 14 bölüm öğrencilerinin katıldığı Genç Beyinler 
Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’nde her yıl 
çeşitli önemli ödüller almaktadırlar. Aynı zamanda bölümümüz ilgili 
etkinliğe 2013 ve 2019 yıllarında ev sahipliği yapılmıştır. Bölümümüzde 
sektör uzmanları ve/veya sivil toplum kuruluşu görevlileri davet edilerek 
seminerler düzenlenmektedir. 

Dünya çapında 78 ülkede ve 518 etkinlik merkezinde aynı 
anda gerçekleşen dijital oyun geliştirme etkinliği Global 
Game Jam’in Ege ayağı olan GGJ Ege 2012 yılından beri 
düzenli olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yazılım 
Mühendisliği bölümünün desteği ile düzenlenmektedir.  

 
 

 

Bölüm kodlu derslerimizde yoğun olarak 
proje tabanlı çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu çalışmalar ile bir yazılım ürününün 
geliştirilmesi sürecinde gerçekleştirilen 

tüm faaliyetler, üretilen çıktılar, proje ekip 
rolleri ve dokümantasyon gereklilikleri gibi 

detaylar öğrencilerimizin katılımları ile 
uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu 

derslerde ilgili çalışmaların 
yürütülebilmesi için bilgisayar/laboratuvar 

altyapısının sağlanması gereklidir.

Mevcut Teknolojik Altyapı 

Buna ilaveten öğrencilerin projelerde 
ekipler halinde çalışmasını sağlayan çeşitli 

yazılımlar ve yazılım ürünlerinin 
geliştirilmesi sürecinde kullanılan 

tümleşik geliştirme ortamları, veri tabanı 
yönetim sistemleri vb. gibi yazılım 

gereksinimleri mevcuttur. 
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Akreditasyon 

Bölümümüz MUDEK akreditasyonuna (2015-2022) sahiptir.  

 

 

 

 

 

Ayrıcalıklar 

 
• Türkiye’deki bilgisayar oyunları tasarımı 

ve geliştirilmesi alanında uzmanlık 
belgesi veren tek yazılım mühendisliği 
bölümüdür. 

 
• IEU Yazılım Mühendisliği, bölümden 

mezun olmadan önce iş hayatına atılan ve 
çalışmaya başlayan öğrencilerin 
bulunduğu yazılım mühendisliği 
bölümüdür. 

 
• IEU Yazılım Mühendisliği bölümü 

öğrencileri Missouri Üniversitesi ile 
yapılan anlaşma gereği 3+2 sistemiyle 5 
yılda hem lisans hem yüksek lisans 
derecesi alma olanağına sahiptirler. 

 
• Bölümün eğitim dili İngilizcedir, bunun 

yanı sıra öğrenciler 4 yıllık lisans süresi 
boyunca ikinci yabancı dil dersi alarak 
yeni bir dil daha öğrenebilmektedir. 
 

• Bölüm MUDEK akreditasyonuna (2015-
2022) sahiptir. Bu akreditasyon ile 
diplomalarımız yurtdışında da herhangi 
bir denkliğe gerek kalmadan kabul 
görmektedir. 
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UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİYÜKSEKOKULU 
 

 

 

 

 

https://sams.ieu.edu.tr/tr 

 

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu, 2006 yılında 
Bakanlar Kurulu kararınca hayata geçirilmiş olup 
bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü 
barındırmaktadır. 4 yıllık bir lisans eğitim programına 
sahip bölümün amacı konaklama ve yiyecek-içecek 
endüstrisi alanlarında ihtiyacı karşılamaktır. Bu amaç 
doğrultusunda mutfak uygulamaları, organizasyonu, 
restoran yönetiminde temel donanımlara sahip bireyler 
yetiştirerek kültür, iletişim ve sanat alanlarında da bilgi 
ve deneyim sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

Ülkemizin gastronomi alanında ilk kurulan Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları bölümlerinden birine sahip olan 
yüksekokulumuz, akademik tecrübe ve uygulama 
alanlarında uzmanlaşmış bir eğitim kadrosu ile 
öğrencilerimizi sektöre hazırlamaktadır. Doğa bilimleri, 
sosyal ve sayısal bilimlerini içinde barındıran eğitim-
öğretim programımız sayesinde öğrencilerimiz çok yönlü 
yetiştirilmekte olup, uluslararası iş birliklerimiz ile 
küreselleşen dünyada kültür kaynaşmasını 
deneyimlemeyi stajlarımızla başarabilmektedirler. 
Eğitim dilinin İngilizce olmasının sağladığı avantajın yanı 
sıra programımızda yer alan zorunlu ikinci yabancı dil 
ders seçenekleri farklı kültürleri deneyimleme şansı da 
sunmaktadır. 

Sürdürülebilir ve yenilikçi düşüncelerini yaratıcı 
sunumlarla gerçekleştirmelerini hedeflediğimiz 
öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmak ve 
iletişim becerilerini güçlendirmek hedeflerimiz 
arasındadır. Gastronomi terimi doğası gereği politikadan 
tarihe kimyadan tarıma tasarımdan işletmeye birçok 
alanı bünyesinde barındırmaktadır. Öğrencilerimiz iyi 
yemek yeme ve tasarımını bilimle araştırıp sunma, enfes 
lezzetleri mutfak kültürü ve tarihi ile birleştirme ve 
yaratıcılığını girişimcilik ruhu ile yansıtma becerileri ile 
donatılmaktadır. 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 1 

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Aktif Öğrenci Sayısı: 173 

Akademik Personel Sayısı: 5 

İdari Personel Sayısı: 4 
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GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü program adı ile 2007 
yılında açılarak 2008-2009 akademik yılında ilk öğrencilerini ÖZEL YETENEK sınavı ile almaya 
başlamıştır. 2018 yılında bölüm adı Gastronomi ve Mutfak Sanatları olarak Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu kararı ile değiştirilmiştir. 2019 yılında ikinci bir karar ile 2019-2020 akademik yılı ile SÖZEL puan 
türü ile öğrenci almaya başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölümün Vizyonu Bölümün Misyonu 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları alanında uzman, 

Türk ve dünya mutfak 
kültür ve uygulamalarına 

hâkim, gıda üretim 
süreçlerini sürdürülebilir 

çevre bilinci ve etik 
değerler çerçevesinde 
gerçekleştiren; bilgi, 

beceri ve donanım sahibi; 
araştırmacı, lider ve 

girişimci şefler ve 
profesyoneller 
yetiştirilmesini 

sağlamaktır. 

Gastronomi alanındaki 
ulusal ve uluslararası 

gelişmeleri takip ederek, 
sektörel işbirlikleri ile 
uygulamalı ve teorik 

eğitim entegrasyonunu 
sağlayan, öncü gastronomi 

ve mutfak sanatları 
bölümü olmak.  
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Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Alt Yapı 

Bölüm eğitim programı, gastronomi ve mutfak sanatları alanında sahip 
olmaları gereken temel eğitim derslerini ilk 4 dönemde tamamlamak üzere 
tasarlanmıştır. Sosyal-beşeri bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerine ait 
dersleri alan öğrencilerimiz beceri yetkinliklerini geliştirmek için 
uygulamalı derslerde almaktadırlar. Son 4 dönem, bir yeme-içme 
işletmesini yönetebilecek ve uygulamalarını gerçekleştirebileceği 
dersler üzerine kurulmuştur. Zorunlu derslerin dışında 
yararlanabilecekleri geniş bir seçmeli ders havuzu ile kariyerlerine yön 
verebilmektedirler. 4 yıllık lisans eğitimleri süresince toplamda 100 
işgünü staj ile ulusal veya uluslararası iş birlikleri seçeneklerini 
değerlendirerek çok kültürlülük ve hareketlilik deneyimi 
kazanmaktadırlar.  

 

Bölüm öğrencilerimiz çift ana dal seçenekleri ile mesleki kazanımlarını 
genişleterek mezun olmaya da hak kazanabilmektedirler.  

 

 

Seminerler/ Konferanslar/ Toplantılar 

Bir toplumun doğal olarak, kendiliğinden geliştirdiği bir dil olarak kabul edilen yeme-içme alışkanlıkları 
kültürün yaygınlaştırılmasında, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir.  

Bu kapsamda yerel, ulusal ve uluslararası mutfak kültürlerini barındıran etkinlikler düzenlenerek; yerel 
belediye, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin organizasyonlarına da destek veren bölümümüz, 
İzmir ve Ege mutfağını tanıtan atölyeler ve söyleşiler ile mutfak kültürümüzü yaygınlaştırma 
çalışmalarını da üstlenmiştir.  

B
öl

üm
ün
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m

aç
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• Gastronominin çok disiplinli yapısına uygun kavram, beceri, araç-gereç 
ve teknolojileri kullanarak yiyecek-içecek sektörünün farklı alanlarında 
teorik ve pratik bilgileri kavramsal bir çerçeve dahilinde değerlendirir. 

• Dünya ve Türk Mutfak kültürleri çerçevesinde, gıda hijyeni, güvenliği ve 
temel beslenme ilkelerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini 
bilerek, profesyonel mutfak uygulamalarını çevre bilinci ile 
sürdürülebilirlik esaslarına uygun biçimde gerçekleştirir. 

• Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip, bilgi, 
beceri ve yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ve sürdürülebilirlik 
bilinciyle günceller ve geliştirir. 

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uygulamada karşılaşılan ve 
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi 
olarak ulusal-uluslararası platformlarda kendini ifade eder ve mesleki 
becerilerini sergiler.  

• Profesyonel mutfak uygulamalarını, sanat, tasarım ve gastronomi 
disiplinleri çerçevesinde yorumlar. 

 

Ayrıcalıklar 

Ülkemizde bulunan 114 
gastronomi ve mutfak 

sanatları bölümleri içinde 
açılan üçüncü üniversite 
olarak öncülük eden bir 

bölüm olması ile uluslararası 
iş birlikleri ile tanınmaktadır. 
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Uluslararası Enginar Festivali ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi düzenleme kurulunda yer 
alan bölümümüz uluslararası etkinlikler kapsamında Türk ve Ege mutfağının dünyaya açılan 
pencerelerinden biri olmaktadır.  

Gastronomi alanında önemli bir platform olan “European Association of Hotels and Tourism Schools” 
üyeliği ile dünya genelinde bulunan dünyadaki birçok ülkede eğitim veren gastronomi ve turizm okulları 
ile sürekli iletişim içindedir.  

Bölümümüzün amaçları arasında Türk ve Ege mutfağının yaygınlaşması da önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu amaçla NATO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile beraber uygulamalı mutfak 
atölyeleri düzenlenmektedir.  

Öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilincini aşılamak için değişik temalarda etkinlikler de 
düzenlenmektedir. Böylece “Sürdürülebilir Kalkınma için Mutfak” çalışmalarımız ile ülkemizi tanıtırken 
bölümümüzü de tanıtmış olmaktayız. 

 

Akreditasyon 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün ulusal akreditasyon süreci devam etmektedir. Uluslararası 
akreditasyon başvurusu yapılacaktır.  
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MESLEK YÜKSEKOKULU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vs.ieu.edu.tr/tr 

İnsanlık tarihinin daha önce hiç karşılaşmadığı büyük bir 
değişim ve dönüşüm süreci ile karşı karşıyayız. Dünyada 
yaşanan büyük teknolojik ve ekonomik devrimlerden birincisi 
mekanik üretim tesislerin ortaya çıkması ile yaşanan birinci 
endüstri devrimidir. Ardından elektrik enerjisi ile 
gerçekleşen seri üretimin ortaya çıkması ile gerçekleşen ikinci 
endüstri devrimi, diğeri de 20. yüzyılın ikinci yarısında 
meydana gelen iletişim-bilişim devrimi ile gerçekleşen 
otomatize üretimin neden olduğu üçüncü endüstri 
devrimidir. Son olarak, otonom sistemler arası ilişkilere 
dayanan dördüncü endüstri devrimi... İnsan gücüne olan 
gereksinimin biçim değiştirdiği, akıllı evler, akıllı fabrikalar, 
yapay zekâ kavramlarının ortaya çıktığı, tüm alanlarda 
dijitalleşmeye gidildiği bir dönem. 21. yüzyılın içinde bizler 
dijitalizasyon çağının içinden geçiyoruz. Tüm bu teknolojileri 
geliştirilecek ve kullanacak nitelikli insan gücünün 
yetiştirtilmesi kaçınılmazdır. Peki, hazır mıyız? 

 
Üretim teknolojilerindeki akıl almaz gelişmeler, tanık 
olduğumuz mobil dönüşüm, hayatımızın vazgeçilmezi haline 
gelen sosyal ağlar, üretilen bilgi ve bu bilginin kurumların ana 
sermayesi haline gelmesi… Çok bilinmeyenli bu denklemler ile 
tüm dünyanın ve ülkemizin ileri projeksiyon hedefleri dikkate 
alındığında çağın teknolojik ve ekonomik gelişim dinamikleri, 
insan kaynağının ortak ve etkin yetişmesini mecbur 
kılmaktadır. İnsan kaynağını yetiştirecek olan kurumların, yani 
bizlerin, en çok ihtiyaç duyduğu şey, sektör ile bir araya gelmek 
ve ilişkileri güçlendirmektir. 

 
Türkiye’de 994 meslek yüksekokulu bulunmakta ve 
yaklaşık 2.8 milyon öğrenci bugün itibari ile eğitim 
almaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, mesleki 
eğitim konusunda yıllardır gittikçe artan bir duyarlılık 
göstererek büyük bir fark yaratmaktadır. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nin ana kampüsünde öğrencilerine sunduğu 
opsiyonel İngilizce hazırlık sınıfları ile mesleki eğitimde 
öncü olmaktadır.  Dijitalizasyon çağının ihtiyacı olan mesleki 
eğitimin öğrencilerimize tam olarak yansıtılabilmesi için 
bünyemizdeki 17 programda en gelişmiş eğitim teknolojisi 
kullanılmaktadır. Bilgisayar Programcılığı'ndan, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği'ne, İş Sağlığı ve Güvenliği'nden Emlak 
ve Emlak Yönetimi'ne kadar uzanan çağın ihtiyacı olan 
istihdamı yetiştirmek üzere açılmış 17 örgün, 2 ikinci 
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Yüksekokul Program Sayısı 
ve İsimleri: 13 

• Bankacılık ve Sigortacılık 
(Türkçe) 

• Bilgisayar Programcılığı 
(Türkçe) 

• Dış Ticaret (Türkçe) 
• Grafik Tasarım (Türkçe) 
• İç Mekân Tasarımı (Türkçe) 
• İnşaat Teknolojisi (Türkçe) 
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) 
• Mimari Restorasyon (Türkçe) 
• Radyo ve Televizyon 

Programcılığı (Türkçe) 
• Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri (Türkçe) 
• Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği (Türkçe) 
• Turizm ve Otel İşletmeciliği 

(Türkçe) 
• Uygulamalı İngilizce ve 

Çevirmenlik 

 

Aktif Öğrenci Sayısı: 1128 

Akademik Personel Sayısı: 
17 

İdari Personel Sayısı: 1 

öğretim olmak üzere toplam 19 programda, 
güncel donanımlarla, pratiğe dönük eğitim faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Mesleki, uygulamalı dersler kadar, 
öğrencilere sunulan farklı disiplinlerden dersler, sosyo-
kültürel faali yetler ile mezunlarının niteliklerini 
geliştirmekte, itibarlarını arttırmaktadır. 
Öğrencilerimizi mevcut piyasa koşullarına göre 
yetiştirmek İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu’nun ana hedefidir. Dünyadaki güncel 
yenilik ve uygulamalara göre mesleki eğitimi 
dönüştürmek ülke ekonomisine büyük değer 
katacaktır. Bu amaç doğrultusunda var gücümüz ile 
çalışmaktayız. 

Meslek Yüksekokulumuz ve sektör arasında 
güçlendirdiğimiz ilişkilerimiz ile kurulan arz-talep 
ilişkisi, öğrencilerimiz için attığımız en büyük 
adımdır. Öğrencilerimize sunduğumuz her programın 
mutlaka sektörel karşılığı bulunmaktadır. Ana eleman 
niteliğinde ara elemanlar yetiştirdiğimiz İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun yol 
haritası öğrencilerimizin hayallerine yön 
vermektedir. 
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Bankacilik ve Sigortacılık Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Günümüz birey ve işletmeleri, ekonomik ve sosyal faaliyetleri sırasında öngörülemeyen ve/veya kontrol 
edilemeyen faktörlerden gelebilecek zararlara karşı kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortamın 
arzu ve beklentisi içerisindedir. Sosyal ve ekonomik hayatta ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek, 
belirsizliklerin etkilerini hafifletmek için hem bireyler hem de kuruluşlar, çeşitli önlemler almak zorunda 
kalmaktadırlar. Riskten korunmanın en etkili yolu ise riskin devredilmesi anlamına gelen 
sigortalanmaktır.  Ülkemizde sigortalanma kültürünün batı ülkeleri standartlarının çok altında olduğu 
düşünüldüğünde sigortacılık sektörünün ülkemizde geleceğinin parlak olduğunu ve daha fazla sigorta 
ürün satışı için potansiyel bulunduğu açıktır. Aynı zamanda ekonomik gelişmenin, üretimin gelişmesi 
için sağlıklı ve etkin bir bankacılık altyapısına ihtiyaç vardır.  Bankacılık ürün ve hizmetleri konusunda 
yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde bankacılık ve sigortacılık ürünleri 
çeşitlenmekte ve daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Dolayısıyla bankacılık ve sigorta alanında bulunan 
finansal ürünler hakkında yetkinleşmiş, teknolojiyi kullanabilen ve aynı zamanda güçlü iletişim 
becerilerine sahip ara eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır.  

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, günümüzün belirsizlik ortamının sağladığı satış 
potansiyelini kullanma konusunda firmalara katkı sağlayabilecek mesleki ve temel hukuk bilgisine, 
finansal ürünler, piyasalar ve kurumlar hakkındaki bilgilere, finansal ürünlerin pazarlaması için gerekli 
iletişim becerilerine sahip, disiplinli ve etik ilkelere uyumlu mezunlar yetiştirmektir.  Bankacılık ve 
Sigortacılık programını başarıyla bitiren öğrencilerimiz, "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanıyla mezun 
olmaktadır. 

Öne çıkan özellikler 

İki yıllık bir eğitim sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ya da diğer 
üniversitelerin Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, 
Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, 
Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, 
Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası 
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi dört yıllık lisans 
programlarına geçiş yapılabilir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Bölümde, ilk yılda YÖK zorunlu dersleri ile birlikte Genel Muhasebe, İşletme, Ekonomi ve Hukuk 
derslerini ağırlıklı alan öğrenciler piyasaların işleyişi ve genel bilgiler hakkında donanım sahibi olmakta 
ayrıca dikey geçiş sınavı ile geçecekleri bölümler için katkı sağlayacakları önemli dersler almaktadırlar. 
İkinci yılda ise bankacılık ve sigortacılık alanında daha uzmanlaşmış konuların ağırlıklı olarak işlendiği 
görülmektedir. Öğrenciler eğitim programında 5 tanesi meslek dersi olmak koşulu ile 8 adet seçmeli 
dersini ise uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik seçebilmektedirler.  
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Bankacılık ve Sigortacılık öğrencileri gerekli şartları sağladığı takdirde MYO bünyesinde Çift Anadal 
Programı ile Dış Ticaret programından da mezun olabilme imkânına sahiptirler.   

Bölüm dersleri fiziksel ortamda olsun olmasın video kaydı altına alınmakta ve öğrenciler istediklerinde 
dersi tekrar edebilmektedir. Pandemi öncesinde başlayan bu uygulama sonrasında da aynı şekilde devam 
etmektedir.  

Öğrencilerimiz mezun olmak için 40 gün iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Stajlar, banka 
şubelerinde, sigorta acentelerinde ve yüksekokulumuzun staj komisyonlarınca uygun görülen özel ve 
kamu sektörüne ait birimlerde yapılabilir. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Sektör tecrübeli öğretim görevlilerinin verdiği dersler yanında her dönem “Çıraklar Ustalara Soruyor” 
etkinliği kapsamında sektörde çalışmakta olan tecrübeli isimler derslerimize konuk olarak 
çağrılmaktadır. 2020-2021 ÇUS etkinliğinde Acente Satış Uzmanı Tuğba Baytar ve Mali Müşavir, 
Bağımsız Denetçi Yeşim Şölen konuk olmuşlardır.   

İşletme ve Yönetim programları koordinatörlüğü bünyesinde her yıl “Bi Dünya İş” semineri 
düzenlenmektedir. “Bi Dünya İş” semineri çevirim içi olarak gerçekleşmiş olup Güllüoğlu Baklava Genel 
Müdürü Sayın Murat Güllü ve Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Müdürü Sayın Özkan Çokaygil 
konuk konuşmacı olarak katılmıştır.  

 Akreditasyon) 

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

Bilgisayar Programcılığı Programı (Türkçe) (Örgün ve 2. 
öğretim) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Programın amacı, her geçen gün önem kazanan bilgisayar teknolojisi eğitimini öğrencilerimize etkin 
şekilde öğretmek ve uygulamalarıyla sunmaktır.  

Programın misyonu, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, teknolojik gelişmeleri takip eden, aktif 
kullanabilen, öğrendiğini üretime aktarabilen mezunlar yetiştirmektir. 

Programın vizyonu, eğitim kalitesini daima geliştirerek, dünyadaki hızlı gelişim ve değişim içerisinde 
olan yazılım ve donanım alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu, nitelikli, bilgili, girişimci ve yaratıcı 
meslek elemanları yetiştiren bir program olmaktır. 

Öne çıkan özellikler 

Programın eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler isterlerse İngilizce hazırlık okuyabilmektedirler. Bunun yanı 
sıra öğrenciler, seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dil eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca programda 
ikinci öğretim seçeneği de bulunmaktadır.  
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Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programın birinci yılında öğrencilere sektörde kullanılan çeşitli programlama dillerinin temeli 
verilmektedir. Programın son yılında ise nitelikli seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerin 
sektörün ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirebilecekleri, programlama ve donanım bilgilerini içeren 
dersler sunulmaktadır. 

Programın dersleri kapsamında üniversite kampüsünde bulunan bilgisayar laboratuvarları 
kullanılmaktadır. Dersler kapsamında kullanılan programlama dilleri için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 
program lisansları temin edilmektedir. 

Programdaki her öğrenci, 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Öğrenciler, bu stajlar sayesinde iş 
dünyasını yakından tanımakta ve mezun oldukları zaman gerekli tecrübeye sahip olmaktadırlar.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Her dönem gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde, sektörde başarılı olmuş konuklar ağırlanmaktadır. Bu 
konuklar ile yapılan söyleşilerde, öğrencilerin merak ettikleri konularda bilgi sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır. 

Akreditasyon 

Bilgisayar Programcılığı Programı’nın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

Dış Ticaret Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Dış Ticaret programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletler arası ekonomik ve ticari ilişkilerin 
ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin en 
büyük liman ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir şehrinin de ihtiyaçlarından yola çıkarak 
küreselleşmenin getirdiği ülkeler arası karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin 
değerlendirilmesi zorunluluğunun farkında olarak son derece önemli bir yere sahip olan dış ticaret 
eğitimini en yetkin şekilde vermeyi hedeflemektedir. 

Dış Ticaret programının amacı, günümüzün küresel piyasa ortamında büyük ve orta ölçekli işletmeler 
başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan 
gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası 
rekabet kuralları konularında eğitim almış ve pratik bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmektir. Dış 
Ticaret programını başarıyla bitiren öğrencilerimiz, "Dış Ticaret Meslek Elemanı" unvanıyla mezun 
olmaktadır. 

Öne çıkan özellikler 

İki yıllık bir eğitim sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ya da diğer 
üniversitelerin özellikle İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans gibi dört yıllık lisans 
programlarına geçiş yapılabilir. 
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Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum 
sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle öğrencilerimiz iki yıllık program süresince, dış 
ticaret politikaları, AB mevzuatı ve entegrasyonu konularında eğitim almakta ve dış ticaret terminolojisi 
kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi görmektedir. 

Dış Ticaret öğrencileri, gerekli şartları sağladığı takdirde MYO bünyesinde Çift Ana Dal Programı ile 
Bankacılık ve Sigortacılık programından da mezun olabilme olanağına sahiptirler. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Dış Ticaret programında akademinin ve sektörün dinamik ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde 
bulundurularak hazırlanan ders programı, öğrencilerimizin nitelikli ve uygulamalı eğitim almalarını 
sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz pazarlama, gümrük işlemleri, e-ticaret, ekonomi, işletme ve 
muhasebe gibi farklı alanların odağında disiplinler arası çalışma imkanı bulmaktadır. 

Dersler kampüs ortamında fiziksel şartlarda ve dijital platformlarda (Blackboard) video kaydına alınarak 
gerçekleşmektedir. Bu şekilde öğrencilerimiz diledikleri zaman söz konusu dersi tekrar izleyebilmektedir. 

Öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca mezun olana kadar toplam 40 iş günü staj yapma zorundadırlar. 
Stajların sektöre uygunluğu Danışman Öğretim Üyesi tarafından belirlenerek onay verilmesi halinde özel 
ve kamu kuruluşlarında yapılabilmektedir. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

2019 ve 2021 yıllarında iki defa gerçekleştirilen, aynı zamanda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği), İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun 
ortakları olduğu "İhracat Destek Ofisi" projesi kapsamında Dış Ticaret Bölümü öğrencilerimiz İZTO üyesi 
işletmelere ihracat konusunda destek vermektedir. 

Sektör tecrübeli öğretim görevlilerinin verdiği dersler yanında her dönem “Çıraklar Ustalara Soruyor” 
etkinliği kapsamında sektörde çalışmakta olan tecrübeli isimler derslerimize konuk olarak 
çağrılmaktadır.  

İşletme ve Yönetim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde her yıl “Bi Dünya İş” semineri 
düzenlenmektedir. 2018’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen “Bi Dünya İş” semineri, sektörün 
önemli isimlerini öğrencilerimiz ile buluşturmaktadır. 

Akreditasyon 

Dış Ticaret Bölümü’nün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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Grafik Tasarımı Programı (Türkçe) (Örgün ve 2. Öğretim) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Grafik Tasarımı Programı, 2002-2003 öğretim yılında açılmıştır. Programın kuruluş amacı, öğrencileri 
öğrenim süreleri boyunca tasarım disiplini ve program kullanım bilgileri ile donatarak, grafik tasarım 
uygulamalarında sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle yetiştirmektir.  

Grafik tasarım uygulama alanları gündelik hayatımızın içerisinde geniş yer tutmaktadır. Başta kültür 
sanat hayatımız ve sosyal aktiviteler olmak üzere her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sunum ve 
görsel malzemelerinin düzenlenmesinde belirleyici bir disiplindir. Her gün karşılaştığımız billboard, afiş, 
broşür, dergi, katalog, gazete gibi basılı materyallerin yanında, internet siteleri, dijital reklam filmleri ve 
etkileşimli medyaların tümünde görsel düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır.  

Grafik Tasarımı Programı yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gerektirdiği çağdaş 
öğretim yöntemlerine dayanan, ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip genç ve dinamik akademik kadroyu 
bünyesinde barındırarak öğrencilere mesleki beceriler kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim ilkesini 
misyon edinmiştir.  
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Amacımız; mezun olan öğrencilerimizin ilgili sektör alanında mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye 
sahip; yaratıcı, yenilikçi, araştıran, ülke ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla 
ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştiren, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

Öne çıkan özellikler 

Programın eğitim dili Türkçe’dir, bunun yanı sıra öğrenciler iki yıllık ön lisans süresi boyunca ikinci 
yabancı dil dersleri de alabilmektedirler. Programda uygulamalı ve teorik dersler birlikte 
yürütülmektedir. Programa ait iMac bilgisayarlarla donatılmış bilgisayar laboratuvarları, içerisinde yeşil 
perde de bulunan bir adet çekim stüdyosu ve bir adet ses stüdyosu bulunmaktadır. Öğrenciler eğitim 
süreleri boyunca yaptıkları projelerde tüm stüdyoları kullanma imkanına sahiptir. Stüdyoların yanında 
öğrencilerin projelerinde kullanmaları için gerekli tüm teknik ekipmanlar program bünyesinde 
bulunmaktadır.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program, uygulama ağırlıklı bir öğretim planına sahiptir. Geniş seçmeli ders olanaklarıyla öğrenciler 
farklı disiplinlere ait dersler alarak kendilerini geliştirebilmektedir.  

Animasyon, üç boyutlu modelleme, multimedya, video prodüksiyon, sosyal medya gibi yeni nesil 
derslerle öğrencilere zenginleştirilmiş bir öğretim planı sunulmaktadır.  

Programın akademik kadrosu, önemli ajanslarda çalışmış alanında uzman sektör tecrübesi yüksek 
öğretim elemanlarından oluşmaktadır.  

Programa ait bir adet çekim stüdyosu, bir adet ses stüdyosu ve Mac laboratuvarları bulunmaktadır. 
Uygulamalı derslerin çoğu bu stüdyolarda yapılmaktadır. Öğrencilerin kişisel bilgisayarlarına eğitim 
hayatları boyunca kullanabilecekleri Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe 
After Effects, Adobe InDesign, Maxon Cinema 4D gibi yazılımlar ücretsiz olarak tanımlanmaktadır. 
Bunun yanında son teknolojiye uygun görüntü ve ses ekipmanları programın bünyesinde bulunmaktadır. 
Bu ekipmanlar, kamera ve fotoğraf makineleri (Canon 750D, 800D, Sony A6500, Fujifilm X-T4), gimble 
(Zhiyun Crane 2s&3s), tripod (Manfrotto), geniş kapsamlı ses ve ışık ekipmanları (Rode Boom, Zoom H1 
& H4N, yaka mikrofonları (Sennheiser, Saramonic), set aksesuarlarından (reflektör, perde, klaket vb.) 
oluşmaktadır. 

Program, öğrencilere "çift anadal" yapma olanağı sunmaktadır. Grafik Tasarımı Programı, Radyo ve 
Televizyon Programcılığı Programı ile çift anadal yapabilmektedir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Program bünyesinde her yıl bahar döneminde UNIGRAPH Tasarım ve Yaratıcılık Festivali 
düzenlenmektedir.  Düzenlenen etkinlikte, reklam, grafik ve tasarım, sinema alanlarından pek çok önemli 
isme ev sahipliği yapılmaktadır.  Festival kapsamında 2 gün boyunca çok sayıda konuşma, sergi, atölye 
ve destekleyici etkinlikler gerçekleşmektedir. UNIGRAPH etkinliğine katılan isimler arasında; 4129Grey 
CEO’su Alemşah Öztürk, Facebook Yaratıcı Stratejiler Uzmanı Görkem Yeğin Mert, dünyaca ünlü 
karikatürist, illustratör ve grafik tasarımcı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Muhabbet Ajans yöneticisi, yaratıcı 
yönetmen Kenan Ünsal, Cactus Motion & Design Studio kurucusu, yönetmen Batuhan Türkay, Rafineri 
Ajans Kıdemli Sanat Yönetmeni Efe Kaptanoğlu, tasarımcı Christopher Çolak, grafik tasarımcı Sarp 
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Sözdinler, Aegeancy ortak yaratıcısı İnci Damla Güneşliler, Happy People Project Reklam Ajansından 
Yaratıcı Yönetmen Fırat Yıldız, BusyIstanbul Ajans Kurucusu ve Yaratıcı Yönetmeni Batu Jonathon 
Dedeoğlu, AlldStudio Kurucusu, Retoucher Gökhan Altıniğne, Happy People Project’ten Yaratıcı 
Yönetmen Atilla Karabay, Havas İstanbul CEO’su Cüneyt Devrim, 3K1A’dan Yaratıcı Müzik Yönetmeni 
Onur Öztürk, Scholz&Friends’den Sanat Yönetmeni Yiğit Karagöz ve Zeynofilm Kurucusu, Yapımcı 
Zeynep Atakan yer almaktadır. 

 

Her dönem “Çıraklar Ustalara Soruyor” etkinlik serisi yapılmaktadır.  Etkinlik kapsamında sektörün önde 
gelen isimleriyle söyleşiler ve workshoplar yapılmaktadır. 

 

Akreditasyon 

Grafik Tasarımı Programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İç Mekan Tasarımı Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İç Mekan Tasarımı Programı, 2016-2017 öğretim yılında açılmıştır. Programın kuruluş amacı, hızla 
değişen iç mekanlar için tasarım ihtiyaçlarına cevap verebilecek, uygulama öncesinde gerekli teknikleri 
belirleyebilecek ve malzeme seçimlerini yapabilecek, iç mekan tasarımı konusundaki teorik ve pratik bilgi 
ve becerilere sahip olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

İç mekan, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve 
estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan İç Mekan Tasarımı, 
insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri 
açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır. Günümüzde, rekabetin oldukça yoğun 
yaşanması ve tüketici ihtiyaçlarının sürekli değişmesi sebebi ile iç mekan tasarımı alanında istihdam 
edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Programı, hızla değişen iç mekanlar için tasarımı 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, uygulama öncesinde gerekli teknikleri belirleyebilecek ve malzeme 
seçimlerini yapabilecek, iç mekan tasarımı konusundaki teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olan 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öne çıkan özellikler 

İlkel insanın barındığı mağaralardan ve yerleşik uygarlığa geçtiğinde oluşturduğu ahşap kulübelerden 
günümüzün çelik ve cam gökdelenlerine dek uzanan mimarlık ve yapı serüveni, tarih öncesi dönemden 
günümüze kadar olan geniş bir gelişim sürecini kapsamaktadır. Kent mekanını tanımlayan mimarlık ve 
yapı alanında son 10 yıldır yaşanmakta olan küreselleşme bağlamında; dünyada, Türkiye’de ve özellikle 
İzmir’de yapı üretimi ve kullanımı etkilemekte ve gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle bu 
alanlarındaki pazarlarda hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekanları 
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estetiği, fonksiyonelliği ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün 
tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır.  

İç Mekan Tasarımı Programı olarak; teorik ve uygulamalı dersler içerin öğretim programı, öğrencileri iş 
yaşamına hazırlayan ders içerikleri ve akademik iş birlikleri ile piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek 
teknik ve teorik donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Yetişen öğrenciler, aldıkları 
kaliteli ve donanımlı eğitim sayesinde hem sürekli araştırma yaparak kendilerini geliştirmeye, hem 
yurtdışına açılarak vizyonlarını geliştirmeye hem de toplumda büyük bir açık olan İç Mekan Tasarımı 
teknikeri görevleri ile topluma hizmet sağlayacaklardır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program müfredatı; iç mekan tasarımındaki akademik ve sektörel gelişmelerin hem ulusal hem de 
uluslararası boyutta takibiyle güncel tutulmaktadır. İç Mekan Tasarımı Programı ile öğrenciler hem 
teorik hem de uygulamalı eğitim almaları sebebi ile eğitim hayatı sonrası piyasaya kolay adapte 
olabilmektedir. Yapılan zorunlu stajlar ile öğrencilerin henüz mezun olmadan iş yaşamı ile tanışma 
şansına sahip olabilmektedir. Stajların 20 gün ofis, 20 gün şantiye olarak ayrılması ile öğrenciler mezun 
olduktan sonar çalışma hayatında da karşılaşacakları bu iki aşamalı süreçle daha öğrenci iken tanışma 
fırsatı bulacaklardır. Ayrıca Meslek Yüksekokulu’nun diğer programlarında okuyan bütün öğrencilere de, 
onların ihtiyaçları yönünde, dersler açmaktadır.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen Çıraklar Ustalara Soruyor ve Bi Tasarım MYO etkinlikleri kapsamında 
diğer üniversitelerden ve piyasadan konuşmacı olarak davet edilen konuklar ile öğrenciler bir araya 
gelmesi ve paylaşımda bulunmaları sağlanmaktadır. 

Akreditasyon 

İç Mekan Tasarımı Programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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İnşaat Teknolojisi Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

“İnşaat Teknolojisi” programının amacı, öğrencilerin eğitim almış oldukları bölümde başarılı olup inşaat 
sektöründe çalışacak, teorik bilgi, pratik becerilere sahip, araştırmaya meraklı, yeniliğe açık, özgüvenli, 
etik değerlere saygılı, kendi alanındaki bilgileri uygulamayla geliştiren ve bu bilgi ve becerileri azami 
oranda kullanabilen “İnşaat Teknikeri” yetiştirmektir. Temel misyon, toplumsal sorumluluğa sahip, 
teknolojik gelişmeleri alana entegre edebilen, uygulamalı eğitimi benimsemiş bir birim üzerine 
kuruludur.   

Öne çıkan özellikler 

Bölümün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık okunma seçeneğinin yanı sıra, öğrenciler 2 yıllık ön 
lisans süresi boyunca farklı yabancı dil dersleri alarak kendilerini geliştirme imkanları vardır. 

İnşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve güçlendirilmiş programa göre eğitim 
verilmektedir. 
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Dersin içeriğine göre laboratuvar çalışmaları ve teknik geziler düzenlenmektedir. Çıraklar Ustalara 
Soruyor etkinlikleri kapsamında sektör temsilcileri derslerde ağırlanmaktadır. Her yıl düzenlenmekte 
olan Bİ TASARIM MYO gibi önemli etkinlikler sayesinde sektörün önemli isimleri ile öğrencilerimiz 
tanışma fırsatı yakalamaktadırlar. “Bİ’TASARIM MYO” etkinliği ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu ev sahipliğinde her sene gerçekleştirdiğimiz tasarım ve yapı sektörünün değerli 
temsilcilerini ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.. 

Erasmus stajı sayesinde mesleki anlamda uluslararası etkinliği arttırma imkânı vardır. Bunun yanı sıra 
bölüm kapsamında Yapısal Bilgi Modelleme(BIM) yurtdışı yarışmalarına katılım planlamaları yapılmış, 
bu yıl itibariyle çalışmalara başlanacaktır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Bölümde, ilk yıl temel Mühendislik dersleri olan Statik ve Mukavemet derslerinin yanı sıra Malzeme, 
Beton Teknolojisi gibi alan dersleri güncel bir şekilde verilmektedir. İlk yıl bunların yanı sıra, Matematik 
dersi ile meslek derslerin altyapısı güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sektörde proje çizimlerinin etkin 
bir şekilde yürütülmesi amaçlı Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Çizim dersleri uygulamalı ve kapsamlı 
bir şekilde verilmektedir. İkinci yıl ise meslek derslerinin daha baskın olduğu yıl olup, temel alanlardan 
İnşaat sektörünün özellikli konularına kadar dersler açılmıştır. Çok disiplinli seçmeli ders programı ile 
ana zorunlu ders programı etkin bir şekilde dengelenmiştir. İnşaat mühendisliği bölümünün malzeme 
laboratuvarında uygulamalı dersler ve deneyler gerçekleştirilmektedir. Ders kapsamında teknik geziler 
düzenlenmektedir. Sorunsuz işleyen, eğitimi kolaylaştıran teknik altyapı ve akıllı ders ortamı sayesinde 
ders kayıtları alınıp öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. 

Akreditasyon 

İnşaat Teknolojisi Bölümünün akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İş Sağliği ve Güvenliği Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu 
üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte mezunlar yetiştirmektir. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili gündemi takip eden, ilgili mevzuatlara hakim, iletişim becerileri yüksek, risk analizi yapabilen ve 
gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alabilen bireyler yetiştirmek programın misyonunu oluşturmaktadır.  

Öne çıkan özellikler 

Programın eğitim dili Türkçe’dir, program öğrencileri isteğe bağlı olarak “İngilizce Hazırlık” sınıfında 
eğitim alabilmektedir. Ayrıca öğrenciler eğitim hayatı boyunca ikinci yabancı dil dersi alarak yeni bir dil 
daha öğrenebilmektedir.  

Akademik kadrosunda iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimli, sektörden gelen öğretim elemanları 
bulunmaktadır. Ayrıca yapılan iş birlikleri sayesinde öğrencilere iyi firmalarda staj yapma imkânı 
sunulmaktadır.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 
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Programda, ilk yıl üniversite 
zorunlu derslerinin yanı sıra iş 
sağlığı ve güvenliği alanındaki 
temel dersler öğrencilere 
aktarılmaktadır. Birinci sınıfı 
başarılı bir şekilde tamamlayan 
öğrenciler, temel kavramlar 
hakkında bilgi birikimlerini 
artırdıktan sonra ikinci sınıf 
dersleri ile farklı alanlardaki iş 
sağlığı ve güvenliği kavramlarını 
öğrenmektedir.   

Programın öğretim planı, Dünya 
ve Türkiye’deki gelişmelere 
paralel olarak güncel tutulmakta, 
gerektiği hallerde değişiklik 
yapılmaktadır. Öğrencilerin 
aldıkları teorik eğitimi 
destekleyecek uygulamalar 
gerçekleştirilmekte ve teknik 
geziler yapılmaktadır.  Ayrıca 
program öğrencilerinin saha 
deneyimlerini artıracak staj 
yapma zorunluluğu 
bulunmaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği 
programında öğrenim gören 
öğrenciler, İnşaat Teknolojisi ve 
Mimari Restorasyon programları 
ile “çift anadal” yapma imkânına 
sahiptir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Her yıl düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen bu seminer 
ile program öğrencileri ile sektörün önemli isimleri bir araya gelmektedir.  

Akreditasyon 

İş Sağlığı ve Güvenliği programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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Mimari Restorasyon Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Mimari Restorasyon Programı, 2016-2017 öğretim yılında açılmıştır. Programın kuruluş amacı; 
restorasyon ve konservasyon gibi temel koruma kavramlarında var olan önemli ilke ve yöntemleri; 
geleneksel yapı türleri, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları bileşenleri, geleneksel yapıların 
ve yapı elemanlarının rölövesinin hazırlanması, analizinin yapılması, mevcut durumunun saptanması, 
restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve envanterlerinin çıkarılması gibi meslek adına 
ihtiyaç duyulan tüm konular hakkında bilgi sahibi olan, donanımlı, uluslararası ihtiyaçları karşılayan 
nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. 

Öne çıkan özellikler 

Bölümün eğitim dili Türkçedir, bunun yanı sıra öğrenciler 2 yıllık ön lisans süresi boyunca ikinci yabancı 
dil dersi alarak yeni bir dil daha öğrenebilmektedir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programda, ilk iki döneminde teorik temel çizim ve restorasyon bilgileri aktarılmaktadır. Programın son 
iki döneminde ise, öğrencilerin geleneksel yapı teknolojisi ve konstrüksiyonunu oluşturan malzemelere 
ait vizyona sahip olmalarına yönelik uygulamalı derslerimiz verilmektedir. Bu dersler sayesinde 
öğrenciler restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve envanterlerinin çıkarılması gibi meslek 
adına ihtiyaç duyulan tüm konular hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. 

Bununla birlikte, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere, kendi bölümlerinden 
alacakları diplomanın yanı sıra, farklı bir bölüm diploması almalarına imkân sağlayan "çift anadal" 
yapma olanağı Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon programında da sunulmaktadır.  
Öğrencilerimiz, farklı bir Meslek yüksekokulu programında ikinci bir diploma almak üzere “çift anadal” 
yapma imkânına sahiptirler. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca mesleki yeterliliklerini geliştirecek tüm fırsatlara sahip olması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla; restorasyon ve tarihi yapılar üzerine yapmış olduğu akademik çalışmalar 
ile uluslararası değere sahip pek çok öğretim elemanı ve sektörün önemli temsilcileri pek çok etkinlik 
kapsamında ağırlanmaktadır. Bu kapsamda; çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilen "Bi Tasarım MYO" ve 
"Çıraklar Ustalara Soruyor" etkinlikleri ile öğrencilerimiz mesleki bilgi ve iletişim ağlarını 
geliştirebilmektedir. 

Akreditasyon 

Mimari Restorasyon programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Radyo ve Televizyon Programcılığı programı, 2012-2013 öğretim yılında açılmıştır. Programın kuruluş 
amacı, radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek, stüdyo sistemleri bilgisine 
sahip, yeni ve etkin projeler üreterek, çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek iletişimciler yetiştirmektir. 

Radyo, televizyon, sinema, fotoğrafçılık ve haber alanında ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip genç ve 
dinamik akademik kadroyu bünyesinde barındıran program, alanında uzman, donanımlı, ekip çalışması 
yapabilen, etik değerleri gözetebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişeceği yenilikçi 
bir eğitim ortamı sağlamayı misyon edinmiştir. 

Öne çıkan özellikler 

Programın eğitim dili Türkçe’dir, bunun yanı sıra öğrenciler iki yıllık ön lisans süresi boyunca ikinci 
yabancı dil dersleri de alabilmektedirler. Programda uygulamalı ve teorik dersler birlikte 
yürütülmektedir. Programa ait bir adet çekim stüdyosu ve bir adet ses stüdyosu bulunmaktadır. 
Öğrenciler eğitimleri boyunca yaptıkları projelerde bu stüdyoları kullanmaktadır. Stüdyoların yanında 
öğrencilerin projelerinde kullanmaları için gerekli tüm teknik ekipman programın bünyesinde 
bulunmaktadır. Bu ekipmanlar medya sektöründe kullanılan son teknoloji ile uyumludur. Öğrenci iki yıl 
boyunca aldığı derslerde birçok projeyi hayata geçirdiği için mezun olduktan sonra sektörde görünür 
olabilecek bir portfolyo ile mezun olmaktadır. 

Programın akademik kadrosu, alanında uzman sektör tecrübesi yüksek öğretim elemanlarından 
oluşmaktadır. Öğrenciler medya sektöründe önemli aktörlerden olan öncü kuruluşlara mensup öğretim 
görevlilerinde ders almaktadır.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Teorik eğitimle birlikte yürütülen uygulamalı eğitimle radyo ve televizyonculuk alanlarında yeni 
gelişmelerin takibiyle beraber yeni teknolojinin var olduğu ekipmanlarla ders kapsamında ve ders dışı 
uygulamalarla alan becerisi pekiştirilmektedir. Medya sektörünün önceliklerine yer verilen temelde bolca 
uygulamayı barındıran, yenilikçi, öğrencilerin uygulayarak öğrenebilecekleri geniş yelpazede dersler 
verilmektedir. Programa ait bir adet çekim stüdyosu, bir adet ses stüdyosu ve Mac laboratuvarları 
bulunmaktadır. Uygulamalı derslerin çoğu bu stüdyolarda yapılmaktadır. Bunun yanında son teknolojiye 
uygun görüntü ve ses ekipmanları programın bünyesinde bulunmaktadır. Bu ekipmanlar, kamera ve 
fotoğraf makineleri (Canon 750D, 800D, Sony A6500, Fujifilm X-T4), gimble (Zhiyun Crane 2s&3s), 
tripod (Manfrotto), geniş kapsamlı ses ve ışık ekipmanları (Rode Boom, Zoom H1 & H4N, yaka 
mikrofonları (Sennheiser, Saramonic), set aksesuarlarından (reflektör, perde, klaket vb.) oluşmaktadır. 
Öğrenciler iki yıl boyunca alanda aktif kullanılan programlara (Ses tasarımı için Adobe Audition, görüntü 
düzenlemesi için Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro vb.)  hakim olarak mezun olmaktadır.   

Program, öğrencilere "çift anadal" yapma olanağı sunmaktadır. Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Programı, Grafik Tasarımı Programı ile çift anadal yapabilmektedir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 118 

Program bünyesinde her yıl bahar döneminde UNIGRAPH Tasarım ve Yaratıcılık Festivali 
düzenlenmektedir.  Düzenlenen etkinlikte, reklam, grafik ve tasarım, sinema alanlarından pek çok önemli 
isme ev sahipliği yapılmaktadır.  Festival kapsamında 2 gün boyunca çok sayıda konuşma, sergi, atölye 
ve destekleyici etkinlikler gerçekleşmektedir. UNIGRAPH etkinliğine katılan isimler arasında; 4129Grey 
CEO’su Alemşah Öztürk, Facebook Yaratıcı Stratejiler Uzmanı Görkem Yeğin Mert, dünyaca ünlü 
karikatürist, illustratör ve grafik tasarımcı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Muhabbet Ajans yöneticisi, yaratıcı 
yönetmen Kenan Ünsal, Cactus Motion & Design Studio kurucusu, yönetmen Batuhan Türkay, Rafineri 
Ajans Kıdemli Sanat Yönetmeni Efe Kaptanoğlu, tasarımcı Christopher Çolak, grafik tasarımcı Sarp 
Sözdinler, Aegeancy ortak yaratıcısı İnci Damla Güneşliler, Happy People Project Reklam Ajansından 
Yaratıcı Yönetmen Fırat Yıldız, BusyIstanbul Ajans Kurucusu ve Yaratıcı Yönetmeni Batu Jonathon 
Dedeoğlu, AlldStuio Kurucusu, Retoucher Gökhan Altıniğne, Happy People Project’ten Yaratıcı 
Yönetmen Atilla Karabay, Havas İstanbul CEO’su Cüneyt Devrim, 3K1A’dan Yaratıcı Müzik Yönetmeni 
Onur Öztürk, Scholz&Friends’den Sanat Yönetmeni Yiğit Karagöz ve Zeynofilm Kurucusu, Yapımcı 
Zeynep Atakan yer almaktadır. 

Program bünyesinde her dönem “Çıraklar Ustalara Soruyor” etkinlik serisi yapılmaktadır.  Etkinlik 
kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle söyleşiler ve workshoplar yapılmaktadır. 

Akreditasyon 

Radyo ve Televizyon Programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programi (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak amacımız; Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
öğrencilerimize mesleği uygulamalı eğitimle öğreterek havacılık sektörüne kalifiye iş gücü yetiştirmektir. 
Meslek Yüksekokulu olarak, öğrencilerimizi nitelikli olarak yetiştirmek için uygulamalı eğitimin gücüne 
inanıyor ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alarak mezun olmalarını sağlıyoruz. Havacılık sektörünü 
çok yakından takip ederek ve sektör temsilcileriyle sürekli iletişimde kalarak eğitimlerimizi güncel 
tutuyoruz. Bunun için öğrencilerimizin, Sivil Havacılık sektöründe aktif görev yapan veya görev yapmış 
Havalimanı Yöneticileri, Yer Hizmetleri Yöneticisi, Uçuş Harekat Uzmanı, Müşteri İlişkileri Yöneticisi, 
Kaptan Pilot, Kabin Amiri, Tehlikeli Maddeler Uzmanı gibi kişilerden ders almalarını sağlıyoruz.  

Öne çıkan özellikler 

Sivil havacılık ulaşım sürelerini kısaltarak zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra ülkelerin ekonomik, 
ticari, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan gelişmelerine de katkıda bulunmaktadır. Asya, Avrupa, Afrika’nın 
birleştiği bir coğrafyada hayati bir konumdaki ülkemizden 3 saatlik uçuşla 40 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 60 
ülkeye ulaşılabiliyor olması, ülkemizin kıtalararası bir havacılık merkezi olma konusunda stratejik bir 
avantaja sahip olduğunun göstergesidir. Türkiye’nin sadece 3 ile 5 saat içinde havayolu ile ulaşabileceği 
ülkelerin yıllık GSYH’si bile 35 trilyon dolardır civarındadır. 
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Havacılık sektörü çok hızlı gelişen bir yapıya sahiptir. Havacılık teknolojik gelişmelerden de çok çabuk 
etkilenmektedir. Bu bakımdan sektör hızla gelişirken sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına 
da ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Öğrencilerimize sağlanan uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler liderlik, yönetim, yaratıcılık 
becerilerine sahip, iletişim, takım çalışması, problem çözme becerileri gelişmiş, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler ayak uydurabilen, yaşam boyu öğrenmeye ve değişime açık ve kendilerini sürekli yenileyen 
bireyler olarak sektörde yerlerini alacaklardır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı öğrencilerinin sektörde başarılı olabilmesindeki temel nokta 
alınan teorik bilginin uygulama ile desteklenmesidir. Bu şekilde öğrenci eğitim esnasında yaptığı 
uygulamalı dersler ile iş hayatına hızlıca başlayabilecek ve fark yaratabilecektir. 

Türk Hava Yolları, Sun Express, Pegasus, TGS ve TAV yer hizmetleri, DO&CO Catering gibi ülkemizin 
önemli sivil havayolu markalarına öğrencilerimizle birlikte mesleki geziler düzenleyerek, onları sektör 
temsilcileriyle tanıştırıyor öğrencilerimizin iş networklerini mezun olmadan oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Mesleki gezilerin öğrencilerimizin sivil havacılığı doğal koşulları içinde tanıma, sektörün sorunlarını 
kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma ve 
sorumluluk duygusu becerilerini kazandıracağına inanıyoruz.  

Yangın eğitimi, güvenlik bilinci eğitimi gibi eğitimler de alınarak öğrenciler sektöre hazırlanmaktadır. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz ‘’Çıraklar Ustalara Soruyor’’ etkinliğimizle sektörde aktif çalışan, 
tecrübeli isimleri davet ederek öğrencilerimize tecrübelerini aktarmalarını ve öğrencilerimizin merak 
ettiklerini bizzat ustalarına sormalarını sağlıyoruz. 

Akreditasyon 

Programımızın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programi (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Meslek Yüksekokulu olarak amacımız; Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerimize 
mesleği en ince ayrıntılarıyla öğreterek sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilerimizin 
uygulamalı eğitim alarak mezun olmaları en temel amacımız. Eğitimlerimizi, sektördeki emniyet ve 
güvenlik standartlarındaki değişiklikleri ve Kabin Memurluğu mesleğindeki gelişmeleri takip ederek 
güncelliyoruz. Bunun için hala sivil havacılık sektöründe aktif görev yapan veya görev yapmış kaptan 
pilot, kabin amiri, uçuş harekât uzmanı, yer hizmetleri yöneticisi, tehlikeli maddeler uzmanı gibi nitelikli, 
tecrübeli kişileri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylece; alınan teorik ve uygulamalı eğitimi 
sentezleyerek sektörde çalışmak için yeterli donanıma sahip yaratıcı, etkili iletişim, takım çalışması, 
liderlik becerilerine sahip bireyler yetiştiriyoruz. 
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Öne çıkan özellikler 

Kabin Memurları, sivil havayolu işletmelerinde uçağın emniyet ve güvenlik önlemlerinden ve yolcu 
konforundan sorumlu görevlilerdir. 

Kabin Memurları, uluslararası sivil havacılık kurumlarının kurallarına uygun bir şekilde önceden 
düzenlenen esnek bir uçuş listesine göre uçarlar, çok uluslu havayolu işletmelerinde çalışma şansı elde 
ederler ve sürekli değişen ekiplerle uçuş gerçekleştirirler. Kabin memurlarının, yine sivil havacılık 
kurumlarının kurallarına uygun bir şekilde yıllık en az 30 gün tatilleri olur, aylık uçuş süresi bir takvim 
ayında 100 saati geçemez ve aylık uçuşları arasında zaman dilimi farklılıklarından dolayı 24, 48 veya 72 
saat izinli olmaları gereken birçok uçuş vardır. Kabin memurları kendilerine ve ailelerine zaman 
ayırabilirler, havayolu işletmesinin destinasyon ağı içinde yer alan tüm yurtiçi ve yurtdışı şehirlere 
uçarlar, oralarda belirli sürelerde kalabilir ve şehri gezebilirler; uçaktaki görevleri, sorumlulukları ve iş 
yükleri tanımlı ve standarttır; uçuş sonlandığı anda işleri de sonlanmış olur. İcra ettikleri bu mesleğin bir 
avantajı olarak iyi bir gelir elde ederler. 

Kabin Memurları, farklı dil, din, kültürel yapı, etnik kökene sahip insanlarla tanışma fırsatı elde ederler. 
Kabin Memuru bir dünya vatandaşıdır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Uygulamalı derslerimizi havacılık laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. Laboratuvarımızda geniş gövdeli 
uçak şeklinde dizayn edilmiş 40 kişilik uçak koltukları, geniş gövdeli uçaklarda bulunan galley/uçak 
mutfağı, acil durum ekipmanları gibi kabin memurlarının eğitimlerinde bulunan ekipmanlar 
bulunmaktadır.  

Öğrencilerimizi her yıl Türk Hava Yolları’nın kabin memurlarını yetiştirdiği Uçuş Akademisi’ne 
götürüyor ve öğrencilerimizin Acil Durum Emniyet Kuralları derslerinde yer alan, acil iniş, suya iniş, 
kalkıştan vazgeçme, kuyruk tipi yangın, motor yangını, iniş-kalkış takımı problemleri, uçak içi yangın, 
basınç boşalması gibi acil durumları ve İlk yardımla ilgili acil durumları Türk Hava Yolları’nın 
profesyonel ekibi ile bir araya getirerek simülasyon uçaklarda eğitim almalarını sağlıyoruz. 

Türk Hava Yolları, Sun Express, Pegasus, TGS ve TAV yer hizmetleri, DO&CO Catering gibi ülkemizin 
önemli sivil havayolu markalarına öğrencilerimizle birlikte mesleki geziler düzenleyerek, onları sektör 
temsilcileriyle tanıştırıyor öğrencilerimizin iş networklerini mezun olmadan oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Bunun yanı sıra ikram ve servis hizmetleri dersi kapsamında uçuş süresince ikramın nasıl yapılacağını ve 
teknikleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler.  

Yangın eğitimi, güvenlik bilinci eğitimi gibi eğitimler de alınarak öğrenciler sektöre hazırlanmaktadır. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz ‘’Çıraklar Ustalara Soruyor’’ etkinliğimizle sektörde aktif çalışan, 
tecrübeli isimleri davet ederek öğrencilerimize tecrübelerini aktarmalarını ve öğrencilerimizin merak 
ettiklerini bizzat ustalarına sormalarını sağlıyoruz. 

Akreditasyon 

Programımızın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 121 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (Türkçe) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programı; öğrencilere teorik olarak sunduğu eğitimi uygulama 
yoluyla geliştirme imkanı tanımaktadır. Yoğun yabancı dil eğitimi, gerçekleştirilen iş birlikleri, staj 
imkanı, sektörün başarılı isimleri ile gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde; yaşam boyu öğrenme 
yaklaşımıyla sürekli gelişim odaklı, turizm alanındaki gelişmelere hakim, alanı ile ilgili mesleki ve teknik 
bilgiye sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Misyonumuz; turizm sektöründe rekabet gücünü artıracak nitelikli, yenilikçi ve girişimci bireyler 
yetiştirmek. 

Vizyonumuz; evrensel düzeyde nitelikli eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarıyla, paydaşların 
katılımıyla turizm sektörüne öncülük eden bir program olmak. 

Öne çıkan özellikler 

Bölümün eğitim dili Türkçedir, öğrenciler isteğe bağlı olarak Hazırlık eğitimi alabilmektedir. Öğretim 
programında 224 saat İngilizcenin yanı sıra Almanca dersi bulunmaktadır.  

 

Teorik olarak alınan dersler uygulama ile desteklenmektedir. Turizm sınıfında Yiyecek İçecek Servisi ve 
Önbüro Hizmetleri dersinin uygulamaları yapılırken, Kat Hizmetleri dersinin uygulaması otelde 
gerçekleşmektedir.  

TÜRSAB ve Ramada Encore by Wyndham ile protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda okuyan öğrenciler 
staj, mezun öğrenciler ise iş bulma konusunda avantaja sahiptir.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğretim programında sunulan zorunlu derslerde teorik ve uygulamalı eğitim bir arada sunulmaktadır. 
Otel işletmelerindeki her pazarlaması, Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Muhasebe 
departmanlarına yönelik dersler alarak öğrenciler sektöre hazırlanmaktadır. Ayrıca Koçluk Liderlik ve 
Kariyer Yönetimi, Girişimcilik, Tüketici Davranışı gibi seçmeli derslerle öğrencilerin bakış açısını 
zenginleştirmek hedeflenmektedir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

“Çıraklar Ustalara Soruyor” etkinliği düzenlenmektedir. Etkinlik kapsamında sektördeki başarılı isimler 
konuk edilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda otel işletmeleri, seyahat acenteleri, dernekler, yiyecek içecek 
işletmelerinde çalışan isimler ağırlanmıştır. Her yıl Travel Turkey fuarında öğrenciler stand açarak 
sektördeki isimlerde bir araya gelmektedir.  

Akreditasyon 

TURAK’a programın akreditasyonu için başvuru yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir.  
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Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı (İngilizce) 
Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı, 2015-2016 öğretim yılında açılmıştır. Uygulamalı İngilizce 
ve Çevirmenlik Programı; Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye yazılı ve sözlü çeviri 
yapabilen, konu hakkında kapsamlı bilgiye ve mükemmel çeviri becerilerine sahip, geniş bir uzmanlık 
alanı yelpazesinde çeviri yaparken, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri yansıtabilen, değişen piyasa 
koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen nitelikli ve profesyonel eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öne çıkan özellikler 

Programın eğitim dili İngilizcedir, bunun yanı sıra öğrenciler 2 yıllık ön lisans süresi boyunca ikinci 
yabancı dil dersi alarak yeni bir dil daha öğrenebilmektedir. 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programını sektör ile yakın temas halinde olması sebebiyle, düzenli 
aralıklarla alanında öne çıkan çevirmen ve çeviri sektörü temsilcilerini öğrencilerle buluşturmaktadır. Bu 
etkinlikler öğrencilerin akademik donanım kazanmalarının yanı sıra mesleki gelişimine ortam sağlaması 
ve staj olanakları yaratması açısından programın öne çıkan özelliklerinden birisidir. 

Gelişmiş teknolojik alt yapısına sahip simultane çeviri laboratuvarı, öğrencilerin sözlü çeviri, konferans 
çevirmenliği gibi alanlarda öne çıkmasını sağlayan bir başka özelliktir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 
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Programın ilk yılında öğrencilerin çeviri alanında yol almalarını sağlayacak temel bilgiler verilmektedir. 
Bu çerçevede çeviribilim alanındaki kuram ve uygulamaların edinilmesini sağlayan dersler 
bulunmaktadır. İngilizcenin temel dil özellikleri açısından ele alındığı karşılaştırmalı dilbilgisi, kelime ve 
kompozisyon, dinleme ve konuşma becerileri gibi temel dersler öğrencilerin Hazırlıkta ya da daha önceki 
dil eğitimlerinde edindikleri bilgilerin pekiştirilmesini sağlarken, çeviri ve dil, çeviri ve kültür, çeviri 
yöntemleri gibi dersler öğrencileri çeviribilim alanındaki temel bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir. 
Kapsamlı bir kuramsal altyapının yanında geniş bir çeşitliliğe sahip uzmanlık alanında uygulamalı çeviri 
dersleri bulunmaktadır. Bunlar arasında edebiyat, bilim, hukuk, medya ve sözlü çeviri dersleri 
bulunmaktadır. Sözlü çeviri dersleri son teknolojiye sahip simultane çeviri laboratuvarında 
gerçekleştirilmektedir. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Programımızda düzenli aralıklarla alanında öne çıkan çevirmen ve çeviri sektörü temsilcilerini 
öğrencilerle buluşturmaktadır. 

Akreditasyon 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programının akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 
gerek adli hizmetlerde gerekse özel sektörde 
çalışabilecek, temel hukuk bilgisine sahip, nitelikli ara 
insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde 
adalet hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin bir biçimde 
işlemesine katkıda bulunabilecek personelin 
yetiştirilmesi, çoğalan ve farklılaşan hukuki problemlerle 
birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle 
karşılaştığı hukuki sorunları sağlıklı bir bakış açısıyla 
değerlendirmeyi başarabilen, teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden ve adalet hizmetleri konusunda 
ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgisi olan 
idari personelin yetiştirilmesi Adalet Meslek 
Yüksekokulumuzun temel hedefidir. 

Adalet Meslek Yüksekokulu derslerinin büyük bir 
bölümünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim üyeleri yürütmektedir. Kamu hukuku ve özel 
hukukun farklı branşlarına yönelik bu teorik derslerin 
yanı sıra Adalet Meslek Yüksekokulumuz müfredatında 
kalem mevzuatı, klavye kullanımı, arşiv ve dosyalama 
konularını ilgilendiren, uygulamaya dönük dersler de yer 
almaktadır.   

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları adalet teşkilatında 
yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü, zabıt kâtipliği gibi 
görevleri yerine getirmektedirler. Bunun dışında 
mezunlarımız özel sektörde de bankacılık ve finans başta 
olmak üzere birçok farklı alanda iş bulma olanağına sahip 
olmaktadırlar. 

Adalet Meslek Yüksekokulumuza ÖSYM sınavları 
sonucunda kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet 
Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM 
tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt 
yaptırabilirler. Mezunlarımız, “Meslek Yüksekokulları ve 
Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans 
Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş 
yapabilmektedirler. 

Bölüm Sayısı ve Bölüm İsimleri: 2 

• Adalet (Türkçe) 
• Hukuk Büro Yönetimi ve 

Sekreterliği (Türkçe) 

Yüksekokulun Aktif Öğrenci Sayısı: 
96 

Yüksekokulun Akademik Personel 
Sayısı: 2 

Yüksekokulun İdari Personel 
Sayısı: 1 

 

 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 125 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu gerek adli hizmetlerde gerekse özel sektörde 
çalışabilecek, temel hukuk bilgisine sahip, nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Günümüzde adalet hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin bir biçimde işlemesine katkıda bulunabilecek 
personelin yetiştirilmesi, çoğalan ve farklılaşan hukuki problemlerle birlikte daha da önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenle karşılaştığı hukuki sorunları sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirmeyi başarabilen, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası 
gelişmeler hakkında bilgisi olan idari personelin yetiştirilmesi Adalet Meslek Yüksekokulunun temel 
hedefidir. 

 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde bulunan teknolojik imkanlar sayesinde öğretim üyelerimiz 
tarafından verilen dersler kaydedilerek, 
öğrencilerimize vermiş olduğumuz 
hesaplar üzerinden ders sonrasında da 
izlenme imkanı sağlanmaktadır. Bu durum 
öğrencilerimizin bilgiye tekrar ulaşmasını 
kolaylaştırarak öğrenme hızını ve kalitesini 
artırmaktadır.   

Öğrencilerimizin hukuki muhakemelerini 
arttırabilmek adına örnek Pratik olay 
çözümleri yapılmaktadır. Bu uygulamalı 
dersler öğrencilerimizin meslek 
hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara 
çözüm önerileri sunabilme becerilerini 
geliştirm ektedir. 

 

Akreditasyon 

Adalet Yüksekokulu programlarının 
akredite olduğu bir kurum 
bulunmamaktadır. 

 

 

 

AYRICALIKLAR 

• Meslek Yüksek Okulumuzun düzenlemiş olduğu 
cezaevi, adliye gezisi gibi birçok mesleki gezi ve 
semineler ile öğrencilerimize meslek hayatına ilişkin 
somut örnekler sunmaktayız. Bu noktada 
öğrencilerimizin meslek hayatına ilişkin gerçekçi 
bilgilere ulaşmasını önemsemekteyiz. 

• İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek 
Yüksekokulu’nun eğitim dili Türkçedir.  
İsteyen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi olanağı 
sağlanmakla birlikte, öğrencilerin ve mezunların 
mesleki alanlarındaki yabancı literatürü takip 
edebilmelerini sağlamak amacıyla iki (2) yıllık eğitim 
programlarında İngilizce dersler de bulunmaktadır. 

• Öğrencilerimizin hukuki muhakemelerini 
arttırabilmek adına örnek Pratik olay çözümleri 
yapılmaktadır. Bu uygulamalı dersler öğrencilerimizin 
meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara 
çözüm önerileri sunabilme becerilerini 
geliştirmektedir. 
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
 

 

 

Hedefimiz dünyayı eğitim yoluyla geliştirmek ve 
sürdürülebilir kılmak! İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki öğretim üyeleri ve 
çalışanlarından, öğrencilere ve mezunlara kadar; hatta 
paydaşlarımız ve destekçilerimiz dahil herkesin yaptığı işi 
motive eden amaç da tam olarak budur. Bu amaç, şeffaf, 
tutarlı, ve değişime açık eğitim ve öğretim anlayışımıza, 
aynı zamanda da araştırmalarımıza her zaman ilham 
vermektedir. 

 
2019 yılında kurulan Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü kendini bilimsel mükemmellik ve öğrenci 
başarısı için adamış bir kurum misyonuyla hareket 
etmektedir. Çalışmalarımıza getirdiğimiz özgünlük 
paralelinde sunduğumuz inovatif yaklaşımlar ile hem 
öğrencilerimiz yeteneklerini geliştirip, ilerletme fırsatını 
elde etmekte; hem de öğrencilerimizle birlikte toplumun 
bilimsel kültürünü burada hep birlikte yeniden 
şekillendirmekteyiz. Çabamız, seçkin öğrencilerimize, 
dünya standartlarındaki eğitim ve öğretimden gelen 
sinerjiyle geleceğin liderleri olmaları için kapılar 
aralamaktır. 

 
Programlarımızda, disiplinlerarası araştırmayı ve 
işbirliği çabalarını teşvik etmek öncelikli misyonlarımız 
arasında yer almaktadır. Öncelikli amacımız, lisansüstü 
öğrencilerimiz için yeni bilgiler yaratmak, akademi 
içindeki ve dışındaki kariyer olanakları için hazırlıklar 
yapmak ve toplumun değişen gereksinimlerini 
karşılamak için önemli fırsatlar geliştirmektir. Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü olarak, lisansüstü eğitime katılımın 

Program Sayısı ve İsimleri: 27 

o Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans 
Programlı (Tezli) 

o Deneysel Psikoloji Doktora Programı 
o Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 
o Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı 
o Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans 

Programları (Tezli/Tezsiz) 
o Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 

(Tezli) 
o Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programları 

(Tezli/Tezsiz) 
o İşletme Doktora Programı 
o İşletme Uzaktan Eğitim İngilizce Yüksek Lisans 

Programı (Tezsiz) 
o İşletme Uzaktan Eğitim Türkçe Yüksek Lisans 

Programı (Tezsiz) 
o İşletme Yüksek Lisans (Mba) Programı (Tezli) 
o Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 

(Tezli/Tezsiz) 
o Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 
o Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programları 

(Tezli/Tezsiz) 
o Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 
o Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli) 
o Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları (Tezli / 

Tezsiz) 
o Pazarlama İletişimi Ve Halkla İlişkiler Yüksek 

Lisans Programı (Tezli) 
o Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Doktora 

Programı 
o Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Yüksek 

Lisans Programı (Tezli) 
o Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programları 

(Tezli/Tezsiz) 
o Tasarım Çalışmaları Doktora Programı 
o Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) 
o Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı 

(Tezsiz)  

Enstitünün Aktif Öğrenci Sayısı: 
635 

Enstitünün Akademik Personel 
Sayısı: 5 

Enstitünün İdari Personel Sayısı: 2 
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Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

2019 yılında tüm alanlarda daha verimli ve daha hızlı bir işleyiş ve daha güçlü bir iletişim sağlamaya 
yönelik bir adım atılarak Üniversitemiz Enstitüleri kapatılmış ve tüm lisansüstü programlar yeni kurulan 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır.  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün hedefi, dünyayı eğitim yoluyla geliştirmek ve sürdürülebilir kılmaktır. 
Bu doğrultuda belirlenen öncelikli amacı ise, lisansüstü öğrencileri için yeni bilgiler yaratmak, akademi 
içindeki ve dışındaki kariyer olanakları için hazırlıklar yapmak ve toplumun değişen gereksinimlerini 
karşılamak için önemli fırsatlar geliştirmektir. Bu yönde gerçekleştirilen çalışmalar ve özgün yaklaşımlar 
paralelinde hem öğrencilerin yeteneklerini geliştirip ilerletme fırsatını elde etmesi, hem de öğrencilerle 
birlikte toplumun bilimsel kültürünü yeniden şekillendirmek amaçlanmaktadır. Böylece, seçkin 
öğrencilere, dünya standartlarındaki eğitim ve öğretimden gelen sinerjiyle geleceğin liderleri olmaları 
için kapılar aralanması hedeflenmektedir.  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü “Gelecek nesli yönetmek” ilkesi ile hareket etmekte olan ve rakipsiz eğitim 
fırsatları ile seçkin öğretim üyelerinin rehberliğinde ileri düzeyde araştırma ve geleceğe yön verecek 
kişiler yetiştirme vizyonuna sahiptir. 

Öne Çıkan Özellikler 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında Sürdürülebilir Enerji, Tasarım Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Mühendislik,  Mimarlık, Matematik, Lojistik, İşletme, İletişim ve 
Ekonomi gibi güncel araştırma konularını içeren 13 farklı alanda 16 aktif Anabilim Dalı Başkanlığı yer 
almaktadır.  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kuruluşundan beri 210 tez yazılmıştır (2021-2022 Güz dönemi hariç).  

Yazılan tezlerden 11’i Doktora tezi, 199’u yüksek lisans tezidir. 

genişletilmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarımıza 
kararlılıkla bağlıyız ve bu yolla daha geniş katılımlı bir 
bilimsel topluluk oluşturma hedefindeyiz. Vizyonumuz, 
lisansüstü eğitim ve öğrenci başarısında mükemmeli 
destekleyen, bütünlük kültürünü ve çeşitliliğe her açıdan bağlı 
kalmayı garanti eden bir deneyim sunmaktır. 

 
Programlarımız, öğrencilerimize sunduğu rakipsiz eğitim 
fırsatları ile seçkin öğretim üyelerinin rehberliğinde ileri 
düzeyde araştırma yapmak için tasarlanmıştır. Lisansüstü 
öğrencilerimiz, üniversitenin eğitim ve araştırma misyonlarına 
hayati katkıda bulunmaktadır. Yaklaşımımızdaki farklılık 
keşfetmeye ve uygulamaya dönük anlayışımızdan ileri 
gelmektedir. 
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Disiplinler arası bir eğitim bakış açısı ile aynı çatı altında toplanmış yeni yapılanması ile Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü’nde öğrenciler farklı programlardan dersler alarak eğitimlerini 
tamamlayabilmektedirler.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Eğitim programı ve alt yapı ile ilgili bilgiler Anabilim Dalı Başkanlıkları altındaki her program için ayrı 
ayrı sunulmuştur.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Seminer, konferans ve toplantılar ile ilgili bilgiler Anabilim Dalı Başkanlıkları altındaki her program  için 
ayrı ayrı sunulmuştur.  

Akreditasyon 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamındaki Anabilim Dalı Başkanlıklarındaki programlarda akredite olan 
bir kurum bulunmamaktadır. 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bünyesindeki Programlar  
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon  

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, öğrencilerine bilgisayar mühendisliği alanında ileri düzey 
araştırma yapmak için gerekli tüm araç ve bilgi birikimini vererek bilim dünyasına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Temel bilgisayar bilimleri alanı dahil olmak üzere, yapay zeka, yapay öğrenme, doğal dil 
işleme, görüntü işleme, veri bilimi, bilgisayar ağları konularında yapılacak araştırmalar, nitelikli öğretim 
kadrosunun deneyimleri ile güçlendirilmiştir.  

Öne Çıkan Özellikler 

Doktora Programı’ndaki öğrenciler, gerek Araştırma Görevlisi olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 
gerekse de öğretim üyelerinin projeleri dahilinde bursiyer olarak görev alarak tez çalışmalarını 
yürütmektedirler. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğrenciler, doktora eğitimlerinin ilk yılında yer alan ders aşamasında tezleriyle ilgili seçmeli dersleri 
alırlar. Ders aşaması tamamlanırken tez konuları ile ilgili bir seminer verirler. Daha sonra yeterlik 
sınavına girerler. Bu aşamayı tamamladıktan sonra da tez önerilerini verirler ve tezleri üzerine çalışmaya 
başlarlar. Kalan iki yılları içerisinde tezlerini hazırlarlar, akademik dergilerde yayın yaparlar ve doktora 
tez savunması sınavına girerler. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz doktoralarını 
tamamlayarak doktor unvanı alırlar. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bulunan TESLA laboratuvarlarında iki adet bilgisayar laboratuvarı, bir 
adet oyun geliştirme laboratuvarı ve bir elektrik elektronik laboratuvarı, C Blok’ta iki adet bilgisayar 
laboratuvarı ve bir mikroişlemci laboratuvarı bulunmaktadır. 

 



 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Güzelbahçe Yerleşkesi 
Rehber Kitapçık  

 

 129 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar  

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince akademik yayınlar yanında bilgisayar mühendisliği ile ilgili yurt içi ve 
yurt dışındaki konferanslara katılmaktadırlar. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilere bilgisayar mühendisliği alanında ileri düzey 
araştırma yapmak için gerekli tüm araç ve bilgi birikimini vererek bilim dünyasına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Temel bilgisayar bilimleri alanı dahil olmak üzere, yapay zeka, yapay öğrenme, doğal dil 
işleme, görüntü işleme, veri bilimi, bilgisayar ağları konularında yapılacak araştırmalar nitelikli öğretim 
kadrosunun deneyimleri ile güçlendirilmiştir.  

Öne Çıkan Özellikler 

Öğrenciler, çalıştıkları alanda uzmanlaşmak istedikleri konuda bir yüksek lisans tezi hazırlamayı 
amaçlamaktadırlar. Mezun öğrenciler, hem kariyerlerinde yükselmek için hem de daha sonra doktora 
çalışmalarına devam etmek için yüksek lisans programına kayıt olmaktadırlar. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğrenciler yüksek lisans eğitimlerinin ilk yılında yer alan ders aşamasında tezleriyle ilgili seçmeli dersleri 
alırlar. Ders aşaması tamamlanırken tez konuları ile ilgili bir seminer verirler. Daha sonra tezleri üzerine 
çalışmaya başlarlar. Tez çalışması sonucunda da tez savunma sınavına girerler. Başarıyla mezun olan 
öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.  

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bulunan TESLA laboratuvarlarında iki adet bilgisayar laboratuvarı, bir 
adet oyun geliştirme laboratuvarı ve bir elektrik elektronik laboratuvarı, C Blok’ta iki adet bilgisayar 
laboratuvarı ve bir mikroişlemci laboratuvarı bulunmaktadır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince akademik yayınlar yapmanın yanında bilgisayar mühendisliği ile ilgili 
yurt içi ve yurt dışındaki konferanslara katılmaktadırlar. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

BİYOMÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı 2018-2019 akademik yılında ilk kez eğitime başlamıştır. 
Program, 2020-2021 akademik yılı Güz döneminde ilk mezunlarını vermiştir. İzmir Ekonomi 
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Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı’nın diğer programlardan en önemli farkı ve 
avantajı, Üniversite’miz bünyesindeki 3 farklı mühendislik disiplininden öğretim üyelerinin bu 
programda yer alarak disiplinler arası bir eğitim gerçekleştirilebilmeleridir. Bu bağlamda, Genetik ve 
Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği’nden 12 öğretim üyemizin katılımı 
dolayısıyla geniş bir vizyonda hazırlanmış bir öğretim programımız bulunmaktadır. Program 
kapsamındaki dersler, gerçek yaşam uygulamalarının örneklerinin yanı sıra kendi alanlarında uzman 
öğretim üyelerimizin verdiği dersleri içermektedir. Sağlık, ilaç, gıda, tarım, çevre gibi hayatın her alanı, 
bu biliminin ilgi alanı kapsamındadır. Bu bilim, toplum ihtiyaçlarına pek çok sektörde özgün çözümleri 
üretir ve güncel yaklaşımlar ile modern tekniklerin geliştirilmesi hedefi ile ilerler. Son yıllarda ülkemizde 
ve dünyada en yeni teknolojiyle uyumlu olarak gelişmekte olan çok disiplinli ve tercih edilen bir bilim dalı 
olmuştur. 

Öne Çıkan Özellikler 

Öğretim üyelerimiz biyoteknoloji, biyoproses, biyoinformatik, biyobozunur polimerler, biyofizik, 
nanomalzemeler, biyosensörler, moleküler biyoloji ve genetik, kanser, doku mühendisliği, biyotasarım ve 
sürdürülebilirlik gibi güncel alanlarda uzmanlığa sahiptirler. Anabilimdalı bünyesindeki öğretim 
üyelerimizin yüksek etki faktörlü uluslararası hakemli dergilerde proje araştırma sonuçlarını içeren 
yayınları bulunmaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğrenciler yüksek lisans eğitimlerinin ilk yılında 1’i zorunlu olmak üzere toplamda 7 adet tezleriyle ilgili 
dersleri alırlar. Ders aşaması tamamlanırken tez konuları ile ilgili bir seminer verirler. Daha sonra tezleri 
üzerine çalışmaya başlarlar.  

Yüksek lisans Programı’nda başarılı öğrencilere burs ve indirim imkanları bulunmaktadır. Bununla 
birlikte son teknoloji cihazlar ile donatılmış laboratuvarlarımızda uygulamalı bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirilebilmektedir. Halihazırda akademik kadromuzdaki pek çok öğretim üyemizin çeşitli 
kurumlardan destek alan projeleri bulunmaktadır ve öğrencilerimize bu aracılık ile de burs imkanları 
sunulabilmektedir. Bu projeler tam donanımlı genetik mühendisliği laboratuvarı ve biyoproses imkanları 
sunan laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir. Akış sitometrisi, gerçek zamanlı PCR, gibi cihazların 
yan ısıra tam kontrollü biyoreaktör sistemi, ve GC, HPLC, FTIR, AFM gibi analitik cihazlar da 
laboratuvarlarımızda bulunmaktadır. 

Programın eğitim dili İngilizcedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar  

Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası ve ulusal pek çok semine/konferansa katılım 
göstermektedirler.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı, lisans eğitiminde kazanmış olduğu cerrahi 
hemşireliği ile ilgili bilgi ve becerilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilen, alanına özgü 
bilimsel bir araştırma yapabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilme becerileri gelişmiş, etik 
değerlere saygılı, uzman hemşireler yetiştirmektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

Ders programının mesai saatleri ile çakışmayacak şekilde düzenlenmiş olması sayesinde, yoğun iş 
temposuna ayak uydurmaya çalışan öğrencilere tüm dersleri takip edebilme fırsatı sunulmaktadır. Türk 
Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ile olan yakın iş birliğimiz sayesinde derneğin düzenlediği 
ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımda öğrencilere kolaylık sağlanmaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğrenciler, eğitimlerinin ilk döneminde teorik dersler, ikinci döneminde teorik ve beceriye yönelik 
dersler almaktadırlar.  Ders aşaması tamamlanırken tez konuları ile ilgili bir seminer verirler. Daha sonra 
tezleri üzerine çalışmaya başlarlar. Tez çalışması sonucunda da tez savunma sınavına girerler. Başarıyla 
mezun olan öğrenciler, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar  

Öğrenciler ve öğretim üyeleri, cerrahi hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası konferanslara 
katılmaktadırlar. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır.  

 

DENEYSEL PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon  

İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora Programı, 2015-2016 akademik yılından itibaren 
öğrenci kabul etmektedir. 

Deneysel Psikoloji Doktora Programı, bilişsel psikoloji, biyolojik psikoloji, öğrenme, bellek, duyum ve 
algı, karar verme, davranışsal ve bilişsel sinirbilim, bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik, beyin 
görüntüleme, matematiksel modellemeler, elektrofizyoloji, programlama gibi psikolojinin merkezi 
çalışma alan ve yöntemlerine hakim bireylerin yetiştirilmesini hedefler. Program boyunca öğrencilerin 
aktif bir biçimde bilimsel araştırma sürecinin içerisinde yer alması ve bilimsel ürünler ortaya koyması 
beklenmektedir. 

Öne Çıkan Özellikler 

- Nitelikli akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzdeki bütün öğretim üyelerinin yurtdışı eğitim deneyimi 
vardır. Ayrıca öğretim üyelerimiz, yurtdışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde olup uluslararası yayınlar 
yapmaktadır. 
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- Öğrenim dilinin %100 İngilizce olması ile programdaki öğrencilerimiz Deneysel Psikoloji alanına dair 
uluslararası gelişmeleri hem yazılı hem de sözlü olarak takip edebilmekte ve alana katkı sağlayabilen 
yetkinlikte uzman psikologlar olarak bölümümüzden mezun olmaktadır. 

- İnsan zihni ve davranış mekanizmalarının ileri teknolojik özelliklere sahip beyin görüntüleme ve 
fizyolojik ölçüm cihazlarıyla çalışılabileceği ‘Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı’ 
bulunmaktadır. 

- Öğrenciler tez danışmanları ile yürüttükleri araştırmalar ile BAP veya TÜBİTAK projelerinde bursiyer 
olarak çalışabilmektedir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji Programı’nda öğrenciler, ilk yıl alanla ilgili ileri düzeyde 
bilgiler edindikleri ve uygulama becerileri kazandıkları zorunlu dersler almaktadır. Bu derslerin yanı sıra 
Deneysel Psikoloji alanıyla ilişkili ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandıkları seçmeli dersler, geniş bir 
yelpazede sunulmaktadır. Programın ikinci yılında ise öğrenciler alanda yetkinliklerini ölçen Doktora 
Yeterlik sınavına girmekte ve bu sınavı başarıyla geçtikten sonra doktora tez önerilerini sunmaktadırlar. 
Programın son iki yılında ise öğrenciler seçtikleri tez danışmanları rehberliğinde tez çalışmalarını 
yürütmektedirler. 

Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı içerisinde davranışsal ve fizyolojik ölçümlerin 
alınabildiği, aynı anda pek çok araştırmanın yürütülebildiği kapsamlı bir Psikoloji laboratuvarıdır. 
Laboratuvarda bulunan sistemler kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

- Davranışsal Deney Üniteleri: Bu bölüm, deneysel çalışmaların bilgisayar başında uygulandığı ve 
davranışsal verilerin toplandığı, kamera ve ses sistemi bulunan ses ve ısı yalıtımlı 5 odacıktan 
oluşmaktadır. 

- Elektroensefalogram (EEG) Laboratuvarı: Laboratuvarımızın bu bölümü elektroensefalogram (EEG) ile 
bilişsel ve duyusal süreçler esnasında beyinde ortaya çıkan elektriksel aktiviteleri incelemektedir. 

- Psikometrik/Psikoteknik Laboratuvarı: Diğer laboratuvar odalarının kamera ve ses kayıt sisteminin 
yönetildiği kumanda odası olarak işlev görmektedir. 

- Gözlem ve Görüşme Odası: Eğitim amaçlı toplantı ve derslerin yapılmasının yanı sıra, grup 
dinamiklerinin araştırılabileceği, katılımcıların grup halinde deneye alındığı çalışmaların 
yürütülebilmesine olanak vermektedir. Ayrıca eğitimde pratik amaçlı birebir klinik görüşmelerin 
yapılması ve gözleme dayalı deneylerin yürütülebilmesi sağlanmaktadır. 

- Sosyal Dinamikler ve Göz-İzleme Laboratuvarı: Laboratuvarın bu bölümünde yer alan fizyolojik ölçüm 
donanımıyla elektromiyogram, galvanik deri tepkisi, nabız ve tansiyon gibi fizyolojik ölçümler 
alınabilmektedir. Dikkat ve algı süreçlerinin incelenmesi amacıyla kullanılan bir göz-izleme sistemi de bu 
bölümde yer almaktadır. Ayrıca Laboratuvarın bu bölümü psikoteknik ölçüm odası olarak işlev 
görmektedir. Burada motorlu taşıt kullanan kişilerin araç kullanma performansıyla ilişkili çeşitli 
becerileri ölçmeyi sağlayan, Viyana Trafik Test Sistemi ve gerekli en uygun donanım bulunmaktadır. 

- fNIRS: Laboratuvarımızın bu bölümünde ön beyindeki nörofizyolojik aktiviteyi kaydetmek amacıyla 
kullanılan, dokulara oksijen taşımaktan sorumlu hemoglobin molekülündeki oksijen miktarının 
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ölçülmesi esasına dayanan bir fonksiyonel yakın kızılötesi görüntüleme sistemi (functional near-infrared 
spectroscopy (fNIRS) yer almaktadır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Belirli dönemlerde düzenlenen seminer ve konferanslarda diğer üniversitelerden konuşmacı olarak davet 
edilen öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. 
Geçtiğimiz yıllarda yapılan etkinliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Adım Adım Psikoloji 

2. Psikoloji Bölümü Seminer Dizisi 

3. Psikoloji Bölümü Pandemi Süreci Etkinlikleri: Webinar Dizisi 

4. Evde Kal Bilimle Anla Podcast Serisi: Sanal Gerçeklik ve Evde Kapalı Kalmak 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır.  

 

DENEYSEL PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, 2010-2011 akademik yılından 
itibaren öğrenci kabul etmektedir. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, genelde psikoloji ve özelde ise 
deneysel metodoloji ile ilgili kavram, kuram ve teknoloji bilgisine sahip, bilimsel düşünce anlayışına, 
öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları 
bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle sorgulayabilen, nesnel bir duruş sergileyebilen, orijinal 
araştırma soruları üretebilen, uygun araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel araştırmanın tüm 
süreçlerini yürütebilen, elde ettiği araştırma bulgularını etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade 
edebilen, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde 
ve tasarladıkları her araştırmada etik ilke ve kural ve değerlerine uygun hareket etmenin önem ve 
gerekliliğini sindirmiş mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. 

Öne Çıkan Özellikler 

- Nitelikli akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzdeki bütün öğretim üyelerinin yurtdışı eğitim deneyimi 
vardır. Ayrıca öğretim üyelerimiz, yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde olup uluslararası 
yayınlar yapmaktadır. 

- Öğrenim dilinin %100 İngilizce olması ile programdaki öğrencilerimiz Deneysel Psikoloji alanına dair 
uluslararası gelişmeleri hem yazılı hem de sözlü olarak takip edebilmekte ve alana katkı sağlayabilen 
yetkinlikte uzman psikologlar olarak bölümümüzden mezun olmaktadır. 

- İnsan zihni ve davranış mekanizmalarının ileri teknolojik özelliklere sahip beyin görüntüleme ve 
fizyolojik ölçüm cihazlarıyla çalışılabileceği ‘Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı’ 
bulunmaktadır. 
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- Öğrencilerimiz tez danışmanları ile yürüttükleri araştırmalar ile BAP veya TÜBİTAK projelerinde 
bursiyer olarak çalışabilmektedir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji Programı’nda öğrenciler, ilk yıl alanla ilgili temel bilgileri 
edindikleri ve uygulama becerileri kazandıkları zorunlu dersler almaktadır. Bu derslerin yanı sıra 
Deneysel Psikoloji alanıyla ilişkili seçmeli dersler geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Programın ikinci 
yılında ise öğrenciler seçtikleri tez danışmanları rehberliğinde tez çalışmalarını yürütmektedirler. 

Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı içerisinde davranışsal ve fizyolojik ölçümlerin 
alınabildiği, aynı anda pek çok araştırmanın yürütülebildiği kapsamlı bir Psikoloji laboratuvarıdır. 
Laboratuvarda bulunan sistemler Deneysel Psikoloji Doktora Programı içerisinde anlatılmıştır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Belirli dönemlerde düzenlenen seminer ve konferanslarda diğer üniversitelerden konuşmacı olarak davet 
edilen öğretim elemanları ile öğrenciler bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. Son 
yıllarda katılımda bulunulan toplantılar Deneysel Psikoloji Doktora Programı içerisinde anlatılmıştır. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır.  

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, alanında evrensel ölçekte bilimsel ve teknolojik 
araştırma ve geliştirme etkinlikleri yürütebilen, mevcut ve gelişen teknolojileri kullanma becerisi 
göstererek bilimsel yöntem ve yaklaşım, yeni ürün, tasarım, üretim biçimi ve hizmet geliştirme 
süreçlerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümünde etkin olarak görev yapabilen araştırmacı ve 
yenilikçi mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Öne Çıkan Özellikler 

Programın eğitim dili İngilizcedir. 2 zorunlu ders dışında eğitim programı tamamen seçmeli derslerden 
oluşmakta olup öğrencilerin danışmanlarının desteği ile ilgi alanlarına uygun bir eğitim planı yapması 
mümkündür.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Gelişen teknolojiler ve araştırma alanlarını takip edecek şekilde, eğitim programına güncel seçmeli 
derslerin eklenmesi ile öğrencilerin elektrik-elektronik mühendisliği alanının en güncel konularında 
dersler alması sağlanmaktadır. Öğrencilerin ders ve doktora tez araştırma çalışmalarını İzmir Ekonomi 
Ünversitesi’nin TESLA binasında yer alan gelişmiş eğitim ve araştırma laboratuvar alt yapısını kullanarak 
yürütebilmesi mümkündür. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 
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Derslerde yapılan proje çalışma sonuçları ve Yüksek Lisans tez araştırması sırasında elde edilen sonuçlar 
öğrenciler tarafından çeşitli saygın bilimsel konferanslara katılarak sunulmaktadır. Tüm öğrencilerin 
böyle sunumlar yapması beklenmektedir.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır.  

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, alanında evrensel ölçekte bilimsel ve 
teknolojik araştırma ve geliştirme etkinlikleri yürütebilen, mevcut ve gelişen teknolojileri kullanma 
becerisi göstererek yeni ürün, tasarım, üretim biçimi ve hizmet geliştirme süreçlerinde karşılaşılan 
karmaşık problemlerin çözümünde etkin olarak görev yapabilen araştırmacı ve yenilikçi mezunlar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Öne Çıkan Özellikler 

Programın eğitim dili İngilizcedir. 2 zorunlu ders dışında eğitim programı tamamen seçmeli derslerden 
oluşmakta olup öğrencilerin danışmanlarının desteği ile ilgi alanlarına uygun bir program yapması 
mümkündür.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Gelişen teknolojiler ve araştırma alanlarını takip edecek şekilde, eğitim programına güncel seçmeli 
derslerin eklenmesi ile öğrencilerin elektrik-elektronik mühendisliği alanının en güncel konularında 
dersler alması sağlanmaktadır. Altyapı ile ilgili bilgiler doktora programında belirtildiği şekildedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Derslerde yapılan proje çalışma sonuçları ve Yüksek Lisans tez araştırması sırasında elde edilen sonuçlar 
öğrenciler tarafından çeşitli saygın bilimsel konferanslara katılarak sunulmaktadır.   

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Uluslararası düzeyde lisansüstü eğitimi vererek, Endüstri Mühendisliği ile ilgili her türlü problemi 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında mühendislik bakış açısıyla çözebilen, kendini yenileyerek bilgi 
üreten ve paylaşan, bilimsel ve evrensel değerleri ilke edinerek ihtiyaçlara mesleki etik kurallar 
çerçevesinde çözüm üreten araştırmalar yapan mezunlar yetiştirmek amacıyla başlatılan yüksek lisans 
programı, 2013 yılında ilk mezunlarını vermeye başlamıştır. Bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, 
bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama, problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve 
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çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında 
çözümler geliştirme, kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, 
çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma ve güncel 
gelişmeleri değerlendirme becerilerini kazandırmayı hedefleyen program başarıyla devam etmektedir.  

Öne Çıkan Özellikler 

Eğitim dili İngilizce olan Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı, farklı uzmanlık alanlarına 
sahip genç ve dinamik bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.  Programa başvuru yapan adaylar 
arasında yapılan ön değerlendirme ve mülakat süreci sonrasında tam burs verilebilmektedir.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programında üçü zorunlu, geriye kalanları seçmeli olmak 
kaydıyla, iki dönem içinde toplamda yedi ders verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler tez çalışmalarına hazırlık 
bağlamında bir de Seminer dersi almaktadırlar. Zorunlu dersler ile programa katılan öğrenciler için alt 
yapının sağlanması, seçmeli derslerle de öğrencilerin yönelmek istedikleri alanlara destek verilmesi 
mümkün olabilmektedir. Mevcut akademik kadro ile yürütülen yüksek lisans programımızın günümüz 
önceliklerine uygun olarak sürekli güncellenmektedir.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Alanda saygın akademisyenlerin daveti ile özel ve/veya genele açık anabilim dalı seminerleri 
düzenlenmektedir. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

FİNANS EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Son yirmi yılda dünya ekonomisine damgasını vuran en önemli gelişme, finansal piyasaların, finansal 
kurumların ve finansal araçların tarihte benzeri görülmemiş bir biçimde gelişmesi ve bütünleşmesi 
olmuştur. Finans sektöründeki doğru uygulamaların toplumların zenginleşerek büyümesindeki etkisi 
kadar, yanlış politikaların yarattığı krizlerin dünya çapındaki ekonomik yıkımı bu sektörde doğru 
politikalar üretebilecek, ekonomi temeli güçlendirilmiş uzman ihtiyacını açık olarak göstermektedir. 
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans programının amacı, bugünün rekabetçi iş piyasasının ihtiyaçlarına 
uygun olarak teori ve pratiği dengeli bir şekilde buluşturan eğitim programıyla bankacılık, finans ve 
danışmanlık gibi alanlarda kariyer yapacak uzmanlar yetiştirmektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

2002 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan program, Türkiye’nin en fazla tecrübeye sahip Finans 
Ekonomisi Yüksek Lisans programıdır. Program, en baştan beri finans sektörü ile yakın temas ile 
yürütülmektedir ve öğretim programında finans sektörünün önde gelen kurumlarında görev yapan 
uzmanlara yer verilmektedir. Geçtiğimiz 19 yılda birçok şirket ve banka ile risk yönetimi birimlerini 
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mezunlarımız ile kurmuş veya desteklemiştir. Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye’de finans 
sektörü içerisinde önemli bir profesyonel ağın içerisinde yer alacaklardır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Finans ekonomisi Yüksek Lisans Programı’nın tezli ve tezsiz opsiyonu bulunmaktadır. Tezli program 3’ü 
zorunlu 4’ü seçmeli olmak üzere 7 ders, bağımsız bir çalışma yaptığınız bir adet seminer dersi ve tezden 
oluşmaktadır. Programın süresi 2 yıldır. Birinci yılda 7 ders ve seminer dersi tamanlanmaktadır ve 2. yıl 
bütünüyle tez çalışmasına ayrılmaktadır. Tezsiz programda ise 3’ü zorunlu 7’si seçmeli olmak üzere 10 
adet ders ve bir dönem projesi bulunmaktadır. Programın dili İngilizcedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Öğrenciler, eğitimleri boyunca Ekonomi Bölümü'nün alanları ile ilgili düzenlediği bütün seminer ve 
konferanslara ve diğer alanlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklere katılma 
olanağına sahiptirler. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon  

İşletme Doktora Programı, İşletme disiplininde teorik ve pratik bilgi ve araştırma becerileri kazanmak 
isteyen geleceğin araştırmacıları ve üst düzey yöneticileri için tasarlanmış bir programdır. Doktora 
Programı’nın amacı, işletmecilikle bilimsel bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya odaklanan zengin içeriğiyle 
geleceğin araştırmacılarını ve üst düzey yöneticilerini yönlendirmektir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
tarafından sunulan Doktora Programı, öğrencilere İşletme Yönetiminin beş alanından birinde 
uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Bu alanlar, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Muhasebe, Üretim 
ve Teknoloji Yönetimi ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarıdır. Programın misyonu, Türkiye ve 
dünyadaki işletme yöneticiliğiyle ilgili pratik ve teorik bilgiyi bütünleştirerek, toplumla birlikte 
işletmelerin refahını artıracak araştırmacı ve üst düzey yöneticileri yetiştirmektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

Programın öne çıkan özellikleri, program içeriğinin araştırmacının gereksinimleri ve ilgi alanları 
doğrultusunda kişiselleştirilebilir olmasıdır. Adaylar, sözü edilen beş alandan birinde uzmanlaşmayı 
tercih edebileceği gibi, farklı işletme disiplinlerinden dersler alarak disiplinler arası konularda 
uzmanlaşabilirler. Uzmanlıkta çeşitlilik sunmasının yanı sıra, programın önemli özelliklerinden biri 
doktora adaylarına bilim insanı olmanın en önemli gereği olan güçlü bir bilimsel düşünme ve araştırma 
becerileri alt yapısı kazandırmasıdır. Son olarak, programın bir diğer özelliği alanlarında yetkin öğretim 
üyeleri tarafından yürütülmesidir.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

İşletme Doktora Programı, tez dahil 4 yıllık bir süreye yayılmıştır. Doktora programı dersleri gündüz 
verilmektedir. Program, gerekli koşulları yerine getiren lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. 
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İşletme dışındaki alanlardan mezun olup programa kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Hazırlık 
programına devam etmesi gerekebilir. Programdan başarıyla mezun olabilmek için üç zorunlu, dört 
seçmeli ve bir seminer dersinin tamamlanması, doktora yeterlilik sınavından, tez önerisinden ve tez 
savunmasından başarıyla geçilmesi gerekmektedir. Programda dersler yüz yüze veya Üniversitemizin 
Blackboard altyapısı kullanılarak çevrim içi yapılabilmektedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Program boyunca tüm derslerde adaylara bireysel olarak araştırma yapma, seminerlerle bu 
araştırmalarını sunma, aldıkları geri bildirimler doğrultusunda araştırmalarını geliştirerek dergilerde 
yayımlanmak üzere makaleye dönüştürme becerileri kazandırılmaktadır. Ayrıca, doktora adayları 
Seminer dersinde ya da tez önerisi aşamasında hazırladıkları tez önerilerini fakülte mensuplarına 
sunmaktadırlar. Mezuniyet koşullarından biri adayın uluslararası endeksler tarafından taranan 
dergilerde makale yayımlanmak üzere kabul almış olmasıdır. Bu nedenle doktora adayları, 
araştırmalarını makale olarak geliştirmek için ulusal ve uluslararası konferanslara ve çalıştaylara katılıp 
araştırmalarını sunmaktadırlar.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı’nın amacı, yoğun iş temposu ve özel hayat 
beklentilerinin arasında kendine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen adaylara uygun 
tasarlanmış özel bir yüksek lisans eğitimi sunmaktır. Öğretim programı, öğrencilerin bir yandan 
işletmecilik alanında analitik düşünce tarzı ile sistem yaklaşımına sahip olmasını amaçlarken diğer 
yandan tüm işletme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve öğrencilerin bu alanda en 
güncel bilgilerle donatılmasını hedefler. 

Öne Çıkan Özellikler 

Örgün MBA programlarından farkı, derslerin fiziksel bir sınıf ortamı yerine online olarak sanal bir sınıfta 
yürütülmesidir. Dersler, üniversitemizin Blackboard altyapısı kullanılarak çevrim içi yapılır. Program, 
önceden kaydedilmiş standart videolar ya da dokümanları içeren mekanik bir yapıdan ziyade, her dönem 
kendi öğrenci-öğretim üyesi-ders dinamikleri çerçevesinde yeniden şekillenen organik bir yapıya 
sahiptir. Bütünüyle sanal ortamda yapılan dersler, görüntülü, sesli ve canlı olarak işlenir ve yüksek 
etkileşim olanağı sunar. Öğrenciler paylaştıkları ekranlar aracılığıyla öğretim üyesi ve sınıf arkadaşlarıyla 
etkileşim kurabilir, gerçek zamanlı olarak yorum yapabilir ve soru sorabilir, sınıf içi tartışmalara 
katılabilir.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program, gerekli koşulları yerine getiren lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Eğitim programı, 
Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Muhasebe ve Finansman konularında toplam 
10 ders (6 zorunlu + 4 seçmeli) ve dönem projesinden oluşmaktadır. Program tezsizdir. Hafta içi akşam 
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başlayan dersler aynı zamanda kayıt edilmekte olup dersi kaçıran öğrenciler Blackboard üzerinden dersi 
tekrar izleyebilmektedirler. Dersler İngilizce olarak işlenmektedir. Öğrenciler e-MBA tezsiz yüksek lisans 
programını minimum 2 maksimum 3 dönemde tamamlayabilir.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Aldıkları derslerde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra edindikleri bilgileri uygulayabilecekleri projeler 
ve sunumlar yapar. Öğrenciler, bitirme projesi kapsamında seçtikleri bir konuda sektörel proje veya 
literatür araştırması yaparak sektörü ve konuyu derinlemesine inceleme ve inceleme sonuçlarını yazılı ve 
sözlü olarak sunma deneyimi kazanır.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı’nın amacı, yoğun iş temposu ve özel hayat 
beklentilerinin arasında kendine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen adaylara uygun 
tasarlanmış özel bir yüksek lisans eğitimi sunmaktır. Öğretim programı, öğrencilerin bir yandan 
işletmecilik alanında analitik düşünce tarzı ile sistem yaklaşımına sahip olmasını amaçlarken diğer 
yandan tüm işletme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve öğrencilerin bu alanda en 
güncel bilgilerle donatılmasını hedefler.  

Öne Çıkan Özellikler 

Örgün MBA programlarından farkı, derslerin fiziksel bir sınıf ortamı yerine online olarak sanal bir sınıfta 
yürütülmesidir. Dersler, üniversitemizin Blackboard altyapısı kullanılarak çevrim içi yapılır. Program 
önceden kaydedilmiş standart videolar ya da dokümanları içeren mekanik bir yapıdan ziyade, her dönem 
kendi öğrenci-öğretim üyesi-ders dinamikleri çerçevesinde yeniden şekillenen organik bir yapıya 
sahiptir. Bütünüyle sanal ortamda yapılan dersler, görüntülü, sesli ve canlı olarak işlenir ve yüksek 
etkileşim olanağı sunar. Öğrenciler paylaştıkları ekranlar aracılığıyla öğretim üyesi ve sınıf arkadaşlarıyla 
etkileşim kurabilir, gerçek zamanlı olarak yorum yapabilir ve soru sorabilir, sınıf içi tartışmalara 
katılabilir.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program, gerekli koşulları yerine getiren lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Eğitim programı, 
Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Muhasebe ve Finansman konularında toplam 
10 ders (6 zorunlu + 4 seçmeli) ve dönem projesinden oluşmaktadır. Program tezsizdir. Hafta içi akşam 
19:00'da başlayan dersler aynı zamanda kayıt edilmekte olup dersi kaçıran öğrenciler Blackboard 
üzerinden dersi tekrar izleyebilir. Dersler Türkçe olarak işlenmektedir. Öğrenciler e-MBA tezsiz yüksek 
lisans programını minimum 2 maksimum 3 dönemde tamamlayabilir.  
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Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Aldıkları derslerde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra edindikleri bilgileri uygulayabilecekleri projeler 
ve sunumlar yapar. Öğrenciler, bitirme projesi kapsamında seçtikleri bir konuda sektörel proje veya 
literatür araştırması yaparak sektörü ve konuyu derinlemesine inceleme ve inceleme sonuçlarını yazılı ve 
sözlü olarak sunma deneyimi kazanır.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

MBA Programı’nın amacı, işletme disiplinin herhangi bir alanında uzmanlaşmak ve/ya akademik kariyer 
yapmak isteyen adaylara gerekli eğitimi sağlamaktır. Programın, öğrencilerinin kariyer hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olmakta ve iş tecrübelerini akademik çıktıya dönüştürebilmelerine fırsat 
sunmaktadır. Yapılan tez çalışmalarıyla iş yaşamının güncel sorunlarına çözüm getirmek ve yeni iş trend 
ve pratiklerine dikkat çekmek programımızın misyonunu oluşturmaktadır. Programın vizyonu ise 
işletmelerin problemlerinin çözülmesi için programımıza akademik çalışmalar yürütülmesini talep ettiği 
ve öğrencilerin tez çalışmalarını uluslararası yayınlara dönüştürdüğü tanınır MBA programlarından biri 
haline gelmektir.    

Öne Çıkan Özellikler 

Programda geniş bir seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve yoğunlaşmak 
istedikleri konulara göre farklı disiplinlerden de olmak üzere pek çok farklı ders seçebilme imkanları 
bulunmaktadır. Öğrencilere tez danışmanları hızlı bir şekilde atanarak daha tez dönemlerine geçmeden 
araştıracakları konu üzerinde plan yapmalarına olanak verilmektedir. Uluslararası deneyimi ve yayınları 
olan tez danışmanları tez yazım süresince öğrencilere destek olmaktadır. Bunun yanı sıra programın pek 
çok Avrupa üniversitesi ile ERASMUS+ Programı kapsamında partnerliği bulunmaktadır. Öğrenciler 
programın belli bir bölümünde eğitimlerini anlaşmalı ERASMUS+ partner üniversitelerinde 
sürdürebilmektedir.    

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program, gerekli koşulları yerine getiren lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. İşletme MBA 
Programı iki yıllık bir programdır. İlk yılda öğrenciler 5'i seçmeli olmak üzere toplam 8 ders alırlar. 
Dersler çalışan öğrencilerimizin iş yaşamlarını aksatmamak için akşamları verilmektedir.  İlk yıl dersleri 
başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci yıl tez yazma sürecine geçmektedir. İkinci yılın sonunda 
çalışmalarını tamamlayıp tez savunmasından başarıyla geçen öğrenciler programdan mezun olmaktadır. 
Programda dersler yüz yüze veya Üniversitemizin Blackboard altyapısı kullanılarak çevrim içi 
yapılabilmektedir. 
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Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Derslere zaman zaman özel sektör temsilcileri katılarak güncel konularda seminerler vermektedir. Bunun 
yanı sıra, öğrencilere bireysel olarak yaptıkları araştırmanın sonuçlarını sunma imkanları verilmektedir. 
Programın ikinci döneminde yer alan Seminer dersinde ve tez yazma süresince öğrenciler araştırmalarını 
fakülte mensuplarına sunmaktadır. Ayrıca, tez çalışmalarını bilimsel yayın haline getirmek isteyen 
öğrenciler ulusal ve uluslararası konferanslara katılıp araştırmalarını sunabilmektedir.  

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

2019/2020 öğrenim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Program’ın amacı, öğrencilerin başarı ile 
bitirmiş oldukları hukuk lisans eğitimini takiben kamu hukuku alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. 

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, kamu hukuku alanında inceleme ve araştırma 
yapmaları, kamu hukuku alanı içinde bulunan ana disiplinlerde derinlemesine bilgi sahibi olmaları, 
araştırma-inceleme yöntemleri aracılığıyla gerekli bilimsel altyapının hazırlanması programın hedefleri 
arasındadır. 

Öne Çıkan Özellikler 

Program, geniş seçmeli ders içerikleri ile öğrencinin ilgi alanına göre şekillenebilen öğrenci odaklı bir 
eğitim sunmaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Tezli program asgari dört yarıyıldan oluşmaktadır. İlk iki yarıyıl bilimsel araştırma yöntemleri dersi, 
seminer dersi ve çeşitli seçmeli derslerin alınması gerekmektedir. Bu dersleri başarıyla tamamlayan 
öğrenciler tez aşamasına geçebilmektedir. 

Tezsiz program asgari iki yarıyıldan oluşmaktadır. İki yarıyılda bilimsel araştırma yöntemleri dersi, 
seminer dersi, dönem projesi ve çeşitli seçmeli derslerin alınması gerekmektedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar  

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda düzenlenen sempozyumlar, seminerler ve konferanslarda 
öğretim üyeleri ile öğrencileri bir araya getirilir. Bilimsel konularda paylaşımlarda bulunmaları sağlanır. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Program, 2019-2020 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Program’ın amacı, Klinik Psikoloji alanında 
güncel bilimsel bilgilere, araştırma yapma becerisine, klinik değerlendirme ve psikolojik görüşme 
yürütme donanıma sahip, bu bilgi ve becerisi ile ruh sağlığı alanına katkıda bulanabilecek nitelikli 
mezunlar yetiştirmektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

Bölümün eğitim dili İngilizce'dir. Program kapsamı, ağırlıklı olarak psikanalitik ve bilişsel-davranışçı 
yaklaşımlar üzerinden gerçekleştirilmekte olup, öğrencilere, Süpervizyon dersine yönelik olarak bu 
yaklaşımlardan birini seçme imkanı tanınmaktadır.  

Programın ikinci yılında yer alan bu Süpervizyon dersi kapsamında öğrenciler, gerçek danışanlarla, 
baştan sona bir psikoterapi sürecini yürütmek üzerine eğitilmekte ve kendilerine bu alanda uygulama 
becerileri kazandırılmaktadır.  

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü tarafından “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans” diploması ve “Klinik Psikolog” ünvanı 
verilmektedir. Bu özelliği ile programımız, Ege Bölgesi’nde, bir vakıf üniversitesi bünyesinde klinik 
psikolog yetiştiren tek program olma özelliği taşımaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programda, ilk yılında ileri düzey bilimsel araştırma becerileri ve klinik psikoloji alanında belirli bir 
derinliğe sahip olmalarını destekleyecek kuramsal dersler yer alırken, ikinci yıldaki dersler uygulama 
becerileri kazandırmaya yönelik Süpervizyon dersini ve tez çalışmasını içermektedir.  

Program, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) ile ilişkili olarak faaliyet göstermektedir. Bu 
merkezde öğrencilerimizin üst düzeyde mesleki becerilere sahip klinisyenler olarak yetişebilmeleri için, 
gerçek kişilerle gerekli gözlem ve uygulamalar için teknolojik ve fiziksel imkanlar sağlanmaktadır.  

Öğrencilere, bireysel olarak bu merkezde gerçekleştirdiği uygulamaları sonrasında 2-3 kişilik küçük 
gruplar halinde süpervizyon desteği sağlanmaktadır.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

PUAM çatısı altında her hafta grup toplantıları düzenlenmekte, bu toplantılar tüm klinik psikoloji 
öğrencilerimizin katılımına açık şekilde yürütülmektedir.  

Ayrıca her ay düzenlenen seminerlerde, özel bir alanda yetkinliği bulunan uzmanlar, öğrenciler ile 
buluşmaktadır.  

Bunun yanı sıra, psikolojik sağlıkla ilişkili konularda halka açık bilgilendirici seminerler de 
düzenlenmektedir. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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LOJİSTİK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın (MLM) temel amacı, ülkemiz ekonomi politikası 
hedeflerine uygun olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet 
gücünü artıracak nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesi ve lojistik alanında yapılacak akademik 
çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır. 

1980′lerin başlarından itibaren giderek artan bir hızla uygulanmaya çalışılan Lojistik Yönetimi kavramı, 
bugün modern iş dünyasının üzerinde en çok durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küreselleşme 
sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş 
anlayışlarının değişmesinin, Lojistik Yönetiminin bugün kazandığı anlam üzerinde kuşkusuz büyük etkisi 
vardır. 

Program’ın geleneksel alt yapı ve güncel gelişmeleri harmanlayan alt yapısı, akademik hedeflere 
ulaşmaya ve lojistik yönetimi alanında sürekli gelişime imkan sağlamaktadır. 

Öne Çıkan Özellikler 

Program’ın birincil hedefleri arasında sürekli gelişim ve ilerleme bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından 
yayınlanan Üniversitelerin Alan Bazlı Etkinlik Analizi, Ulaştırma-Ulaştırma Lojistik Grafiği'nde Türkiye 
genelinde en önde gelen bölümler arasındadır. Bölüm akademik kadrosu, Lojistik Yönetimi ile ilgili gerek 
ulusal, gerek uluslararası akademik gelişmeleri yakından takip etmekte, bilimsel araştırmalarını aralıksız 
sürdürmektedir. Güncel bilgilerin yakından takibi, yüksek lisans programının alt yapısının 
oluşturulmasında büyük destek sağlamaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Öğretim programı içeriğine paralel olarak bölüm öğrencileri ile bireysel / grup projeleri 
yapılabilmektedir. Bu projeler doğrultusunda üniversite bilgisayar laboratuvarlarında bulunan teknolojik 
altyapı sayesinde disiplinler arası çalışmalar yürütülebilmektedir.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Yüksek Lisans öğrencilerinin teori ve pratik arasındaki bağı kurabilmelerinin güçlendirilmesi amacıyla, 
sektörden önde gelen isimlerin arasında bulunduğu profesyoneller derslere konuk olarak davet edilmekte 
ve çeşitli fikir alışverişlerinin yapıldığı ortamlar oluşturulmaktadır.   

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

MARKA İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Program, farklı disiplinlere, marka ve marka iletişimi temeli güçlendirilmiş ve reklamcılık, kurumsal 
iletişim, halkla ilişkiler, marka iletişimi gibi alanlara bütünsel bir perspektiften bakabilen uzmanlar 
yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.  
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Temel amaç, marka iletişimine bütünsel olarak bakabilen ve marka iletişiminde karşılaşılabilecek olası 
sorunlara çözümler getirebilecek yetkinlikteki profesyonel elemanları yetiştirmektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

İletişim sektörünün güncel gelişmelerini takip ederek sektörle iç içe yürütülecek olan program, 
profesyonel hayata yönelik, gerçek vaka analizlerinin ağırlıkta olacağı ve proje bazlı bir eğitim tasarımına 
sahiptir.  

Dersler çoğunlukla alanında uzman ve sektörde çalışan yarı zamanlı öğretim elemanları tarafından 
verilmektedir. 

Programın dili Türkçe'dir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Güncelliği sürekli ve hızlı bir şekilde değişen marka ve marka iletişimi alanlarında pratik çıktılara dayalı 
bir eğitim vermektedir.  

Seçmeli derslerin sayıca fazla olduğu öğretim programında, öğrencinin ilgisine ve kariyer hedeflerine 
uygun alanlara yönelmesine olanak tanınmaktadır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Anabilim dalı tarafından, 2015 yılında alanın önemli konferanslarından Corporate and Marketing 
Communications konferansının 20.si düzenlenmiştir. 2020 yılında ise, İletişim Araştırmaları Derneği 
(İLAD) ve İLDEK işbirliğiyle CIDA2020 (Dijital Çağda İletişim) Sempozyumu’na ev sahipliği yapılmıştır. 

Ayrıca birçok farklı kuruluşla yapılan iş birlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları 
düzenlenmektedir. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Günümüzde mimarlık disiplini, gerek bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, gerek küreselleşme ve 
sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hem uygulamada hem de kuramsal düzeyde önemli 
dönüşümler geçirmektedir. Bu bağlamda mimarlığın uzmanlık alanları ve kapsamı da dönüşmekte ve 
yeni araştırma alanları ortaya çıkmaktadır. Program’da yer alan dersler, çağdaş kuram ve eleştirileri 
mimarlık üretimi ile ilişkilendirmenin yanı sıra mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi de 
vurgular niteliktedir. Program, disiplinin küresel düzeyde gelişimini yansıtan araştırmaların özellikle 
özgün yerel bağlamlardan kaynaklanarak üretilmesini amaçlamaktadır. Mezunların, mesleğin yeni 
oluşumlarında rol oynayabilecek uzmanlar olarak aktif rol almaları hedeflenmektedir. 

Öne Çıkan Özellikler 
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Program’ın tasarım konusunda ileri disiplinlerarası vizyonla hareket eden Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi içinde yer almaktadır. Program dili İngilizce'dir. Programa pek çok ülkeden öğrenciler 
katılmakta olup; öğrenciler, çok kültürlü bir ortamda eğitim almaktadır.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program dört dönem olarak planlanmıştır. Öğrenciler, toplamda dört adet zorunlu ders ve dört adet 
seçmeli ders alıp sonrasında tez yazarlar. İlk dönemde Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I ile Sosyal 
Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri zorunlu derslerdir. İkinci dönemde Mimarlıkta Kuram ve 
Eleştiri II ve Seminer dersleri zorunludur. İlk iki dönemde öğrenciler dört adet seçmeli derslerini 
mimarlık teorisi, kentsel tasarım, mimari tasarımda bilişim, tasarım çalışmaları seçmelilerinden 
alabilirler. Dersler başarıyla tamamlandıktan sonra öğrenciler tez aşamasına geçerler. 

Programın teknolojik alt yapısı D.Maker Lab, Bilgisayar Laboratuvarları, Sanal Gerçeklik Laboratuvarları 
ile desteklenmektedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Mimarlık Bölümü, seminer, toplantı, çalıştay ve sergiler konusunda oldukça yoğun bir takvime sahiptir. 
Yurt içi ve yurt dışından pek çok konuğu öğrencilerle buluşturan aktivitelerle öğrencilere geniş bir 
profesyonel ağ oluşturma şansı verilmektedir. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ / TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Temel ve güncel özel hukuk bilgisini içselleştirmiş, araştırmanın önemini kavramış, uluslararası 
meslektaşlarının yetisi ile donatılmış, hukuk teorilerini özümsemiş, topluma önderlik edecek hukukçuları 
topluma kazandırmak vizyonu ile hazırlanan özel hukuk yüksek lisans programları, lisans programında 
almış oldukları mesleki bilgileri güncel gelişmelere göre uyarlayabilen, yeniliklere açık, araştırma odaklı, 
etik değerlere sahip, özel hukuk alanında uzmanlığa sahip hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Öğrenciler bu sayede yeni gelişimleri yakından takip edebilme ve uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç 
olarak daha iyi kariyer olanaklarına sahip olma olanağını elde edebilecektir. 

Öne Çıkan Özellikler 

Özel hukuk alanının her dalında uzman akademik kadronun desteğiyle öğrenciler, seçmeli ders 
havuzunda mevcut olan derslerin katkılarıyla ilgi alanlarına göre şekillenebilen üst düzey bir eğitim 
almaktadırlar. Derslerin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan öğretim 
üyeleri tarafından verilmesi, öğrencilere, öğretim üyelerine ulaşma, onlarla birebir çalışma, hukuksal 
tartışmalar yapma imkanı sunmaktadır.  

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Özel hukuk tezli yüksek lisans programı zorunlu dersler ve tez olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 
Öğrencilerin, ders aşamasında "bilimsel araştırma yöntemleri" dersi dışında, 6 adet alan dersi ve seminer 
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dersini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler, ilgi alanlarına 
göre kendilerine atanan öğretim üyesi ile belirlenmiş olan konu üzerine tez yazıp, jüri önünde tezini 
savunarak yeterli uzmanlığa sahip olacaktır. Özel hukuk tezsiz yüksek lisans programı ise bilimsel 
araştırma yöntemleri dersi dışında, 9 adet alan dersi ve dönem projesinden oluşmaktadır. Dönem projesi 
dersine kayıtlı öğrenciler, derslerde kazandıkları kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak, 
bir danışmanın takibinde belirlenen bir konuya yönelik araştırma yapmakta, bu araştırmasını akademik 
yazım kurallarına uygun şekilde kağıda dökmekte ve sunmaktadır.  

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Hukuk Fakültesi'nin de desteği ile düzenlenen seminer ve konferanslar ile öğrencilerin ilgili alanlarda 
uzman akademisyenlerle tanışıp, onların hukuki görüş ve argümanlarını öğrenme, onlarla bilimsel 
konularda paylaşımlarda bulunma imkanları mevcuttur.  

Akreditasyon 

Programa ait akreditasyon bulunmamaktadır.  

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

2014 yılında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlayan Program, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler 
temeli güçlendirilmiş ve reklamcılık, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka iletişimi gibi alanlara 
bütünsel bir perspektiften bakabilen, analitik düşünme yetisine sahip, etik anlayışı benimseyen, 
akademiye katkı sağlayabilecek nitelikte uzmanlar ve iletişimciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.  

Bu nedenle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler disiplinlerinin her ikisini de kapsayacak şekilde 
kurgulanmıştır. Programdan mezun olan bir kişi, bu sayede bütünleşik iletişim esaslı geniş bir perspektife 
sahip olacaktır.  

Anabilim Dalı, yakın gelecekte Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölge öncelikli olmak üzere toplumsal, 
siyasal ve ekonomik yapıya ilişkin yenilikçi ve yaratıcı proje ve araştırma işbirlikleri hayata geçirmeyi 
hedeflemektedir.  

Öne Çıkan Özellikler 

Program, diğer pek çok üniversitedeki halkla ilişkiler ve reklamcılık yüksek lisans programlarından farklı, 
günümüz iletişim dinamiklerine daha kapsamlı cevap verebilen yenilikçi bir yapıdadır. 

Program ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan güçlü bir akademik kadro ile uluslararası 
standartlar gözetilerek hazırlanmıştır.  

Programın eğitim dili İngilizce'dir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Program kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler dengeli bir şekilde yer almakta bu sayede öğrencinin 
ilgisi ve kariyer hedeflerine uygun alanlara yönelmesine olanak tanınmaktadır. Marka İletişimi, 
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Kurumsal İletişim, Bütünleşik İletişim, Tüketim Kültürü gibi farklı alanlardan sunulan seçmeli dersler 
programın çok katmanlı yapısına işaret etmektedir. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Anabilim dalı tarafından, 2015 yılında alanın önemli konferanslarından Corporate and Marketing 
Communications konferansının 20.si düzenlenmiştir. 2020 yılında ise, İletişim Araştırmaları Derneği 
(İLAD) ve İLDEK işbirliğiyle CIDA2020 (Dijital Çağda İletişim) Sempozyumu’na ev sahipliği yapılmıştır. 

Ayrıca birçok farklı kuruluşla yapılan iş birlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları 
düzenlenmektedir. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon  

Program, doktor adaylarına küresel sistemde meydana gelen siyasal ve toplumsal dönüşümleri, 
Türkiye’nin iç ve dış politikasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olay ve 
gelişmeleri, akademik bir metodoloji çerçevesinde ve teorik, analitik ve eleştirel bir şekilde 
değerlendirebilmeleri için kapsamlı ve bilimsel bir donanım kazandırmayı amaçlar. 

Öne Çıkan Özellikler 

Program, öğrencilere gerekli kuramsal ve kavramsal çerçeveyi sağlayan ve ilk iki yarıyılı kapsayan ders 
dönemi ve bireysel alan çalışması döneminin ardından akademik anlamda yeterli görülen doktor 
adaylarının, programın değişik alanlarında konularının uzmanı öğretim üyelerinin danışmanlığında 
tezlerini yazabilmeleri ve savunabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programın eğitim dili İngilizcedir. Doktora programımız dört temel uzmanlık alanı içermektedir: 
Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyaseti. Doktora programımız 
öğrencilerine Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Teorisi, Araştırma 
Yöntemleri gibi temel dersler yanında Uluslararası Güvenlik, Modernite ve Eleştirileri, Enerji Politikaları, 
Avrupa'da Yönetişim gibi farklı alanlardan geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunulmaktadır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Düzenli olarak gerçekleştirilen Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm seminerleri ve bölüm ile 
EKOAB (İEÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler ile diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları, uzman araştırmacılar ve sivil toplum 
temsilcileri ile bölüm öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon  

Program, küresel sistemde meydana gelen siyasal ve toplumsal dönüşümleri, Türkiye’nin iç ve dış 
politikasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yer alan siyasal olayları analitik ve eleştirel bir 
şekilde değerlendirebilmeleri için öğrencilere bilimsel bir donanım kazandırmayı amaçlar. 

Öne Çıkan Özellikler 

Program, sosyal bilimlerin farklı alanlarında akademik kariyer yapmayı veya belirli bir alanda 
derinleşmeyi isteyen öğrencilere gerekli kuramsal ve kavramsal çerçeveyi sağladıktan sonra seçtikleri bir 
konuda tez yazabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Politik Teori ana disiplin derslerinin yanı sıra Türk Siyasi 
Düşüncesi, Azınlık Politikaları ve AB Siyasetinden Uluslararası Göç, Ortadoğu Siyaseti, Dünya 
Siyasetinde Kafkaslar, Toplumsal Cinsiyet Siyaseti gibi derslere uzanan geniş bir seçimlik ders yelpazesi 
sunmaktadır. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar  

Düzenli olarak gerçekleştirilen Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm seminerleri ve bölüm ile 
EKOAB (İEÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler ile diğer 
üniversitelerden konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanları, uzman araştırmacılar ve sivil toplum 
temsilcileri ile bölüm öğrencileri bir araya getirilir ve paylaşımda bulunmaları sağlanır. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ/TEZSİZ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bir program olup, profesyonel yönlü ve 
katılımcılara temel enerji konularını kapsamlı bir anlayışla vermek ile analitik ve yönetimsel becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmıştır. Programda, sürdürülebilir enerji temasının teknik boyutundan öte, 
politik, çevresel, iklimsel, sosyal, yasal ve ekonomik yönleri, sosyal bilimler bakış açısı ile 
incelenmektedir. Teorik dersler, gerçek yaşam uygulamalarının örneklerinin yanı sıra kendi 
alanlarındaki uzmanların verdiği derslerle desteklenmektedir. Program katılımcılarının enerji ve çevre 
politikaları analizi, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, enerji yönetimi, enerji ekonomisi, 
enerji mevzuatı, enerji lojistiği gibi öncelikli araştırma alanları üzerine yoğunlaşarak bu konularda 
uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Programının amacı, Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir enerji 
sisteminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. 
Program, lokal ve global olarak giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları, azaltım ve uyum 
aksiyonları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesinde önemli katkıda bulunması 
hedeflenmektedir. 

Öne Çıkan Özellikler 
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Program, Türkiye’nin lisansüstü düzeyde ilk ve tek sürdürülebilir enerji programıdır. Enerji, çevre ve 
iklimi, sosyal bilimler çerçevesinden, politika analizi, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, 
enerji yönetimi, enerji ekonomisi, enerji mevzuatı, enerji lojistiği gibi odaklarla ele almaktadır. Program 
Anabilim Dalı Başkanlığının afiliye olduğu Sürdürülebilir Enerji Laboratuvarı (SENLAB) ile uluslararası 
düzeyde araştırmalar ve projeler yürütülmektedir. 

Programın eğitim dili İngilizcedir. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programda, ilk iki dönemde sürdürülebilir enerjinin teorik temelleri aktarılmaktadır. 

Eğitimin tezli ve tezsiz tamamlanması mümkündür. Öğrenciler, tezsiz programda, 2 dönemden oluşan 
ders süreci sonrası bitirme projesini sunarak ile mezun olmaya hak kazanmaktadır. Tezli yüksek 
programında ise öğrenciler, 2 dönem ders süreci, 2 dönem tez süreci olmak üzere 4 dönem sonunda tezini 
sunarak mezun olmaya hak kazanırlar. 

Program başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sürdürülebilir Enerji alanında Yüksek Lisans derecesi 
(Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar. 

Seminerler / Konferanslar / Toplantılar 

Öğrencilere deneyimlerini aktarmaları amacıyla, enerji piyasasında yer alan iş insanları ve yöneticiler, 
enerji alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler dersler kapsamında ağırlanarak, öğrenciler ile 
doğrudan iletişimleri sağlanmaktadır. 

Akreditasyon  

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 

TASARIM ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı, Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisan Programı’nın devamı 
niteliğinde, tasarımın farklı alanlarıyla beraber tasarımla doğrudan veya dolaylı ilişkide olan tüm alanları 
kapsayabilecek nitelikte, daha ileri seviyede disiplinler arası bir kavrayışla tasarımsal söylem, kuram, 
yöntem ve tarih araştırmalarının yürütülebilmesi ve bilime katkı verecek özgün çıktıların 
gerçekleştirilmesi hedefiyle yapılandırılmıştır.  

Program, tasarım alanına yeni fikirlerle birlikte yenilikçi bir katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeyde 
bilimsel araştırmalar ile tasarımın uzmanlık alanlarında kuramsal ve pratik bilgiyi geliştirme ve 
derinleştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım Çalışmaları Doktora programı öğrencilerinin, tasarım alanı ile 
ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi derinlemesine kavraması ile yeni ve karmaşık fikirleri analiz ederek, 
sentezleyerek ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşabilecek donanıma erişmesi beklenmektedir. Her 
bir öğrencinin, akademik hayata adım atmış genç bir bilim insanı olarak tasarım alanında bağımsız 
araştırma yapabilmesi, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilmesi, yeni 
sentezlere ulaşıp değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanması istenmektedir. 
Program, bilimsel araştırmalar doğrultusunda kuramsal bilgi üretimiyle beraber faydalı model, tasarım 
tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek proje araştırma ve geliştirme 
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becerilerini kazanmış yetkin ve donanımlı uzman akademisyen tasarımcılar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Öne çıkan özellikler 

Program tasarım alanında yaratıcılığı ön planda tutmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerden gelen 
araştırmacıların tasarımın tüm alanlarında uygulanan yeni teknolojiler konularında araştırma 
yapmalarına olanak tanınmaktadır. Bu nedenle programın oldukça geniş bir seçmeli dersler havuzu 
bulunmaktadır. Derslerini tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavı ve tez önerisinden sonra belirledikleri 
alanda doktora tezleri ile ilgili araştırmalarına başlarlar. Program öğrencilere bütünleşik doktora yapma 
şansı da tanımaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programımız 3 zorunlu 4 seçmeli ve bir Seminer dersinden oluşmaktadır. Derslerimiz doktora 
seviyesinde kuvvetli bir iletişim ve etkileşimi sağlayan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binası içindeki 
10-15 kişilik küçük ölçekli toplantı/seminer odalarında yürütülmektedir. Bazı durumlarda yine Fakülte 
binasındaki diğer derslikler de kullanılmaktadır. Ayrıca FFD 506 Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu dersi 
için özel kurgulanmış D411 nolu derslik/stüdyo da özellikle tasarım kuram ve uygulamasının birlikte 
olduğu dersler için kullanılmaktadır. Tüm bu dersliklerde yüksek çözünürlüklü projektör, ses sistemi ve 
kamera sistemi bulunmaktadır. Toplantı/Seminer odalarımızda katılımcıların yüz yüze temasını 
pekiştiren oval masa düzeni mevcuttur. Dersliklerde ve stüdyoda çok amaçlı kullanıma izin veren 
modüler masa düzenleri (birlikte ve ayrı kullanım imkanları) kullanılmaktadır. Tüm toplantı, seminer, 
derslik ve stüdyo mekanlarımızda silinebilir yazı tahtaları ve/veya silinebilir yazı yüzeyleri (özel lamine 
duvar kaplaması ve/veya cam ayırıcı panel) bulunmaktadır. Tüm bu mekanlarda kablosuz internet 
erişimi, yüksek akım elektrik tesisatı ve soketleri ile kablolu projektör bağlantısı imkanları 
bulunmaktadır. Ayrıca tüm mekanlarda depolama amaçlı kilitlenebilir özellikte dolap sistemleri 
mevcuttur.  

İleriye yönelik altyapı geliştirilmesi hususunda ses ve görüntüleme sistemleri ile modüler masaları içeren 
toplantı/seminer odaları ve son teknoloji ile donatılmış öğrenci tez çalışmaları kullanımına yönelik 
tasarım stüdyolarının program altyapısına katılması hedeflenmektedir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Öğrenciler eğitimleri süresince akademik yayınlar yanında tasarım araştırmaları, tasarım kuramı ve 
tasarım tarihi ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki konferanslara da katılmaktadırlar. 

Akreditasyon 

Alanında ilk olan programımız için henüz aktif bir akreditasyon yapısı yoktur ancak yurtiçi ve yurtdışı 
gelişmeler takip edilmektedir. Uygun bir akreditasyon sistemi olması durumunda başvuru işin gerekli ön 
hazırlıklar planlanmaktadır. 

TASARIM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 
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Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarımla ilişkili farklı alanları buluşturan ve akademik bir 
yapı olarak disiplinler arası çalışmayı hedef almış ortak bir platformdur. Disiplinler arası bu etkileşim 
öğrencilerin daha yaratıcı sonuçları ortaya çıkarmalarına imkân vermektedir. 

Türkiye’de ilk kez İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde hayata geçirilen 
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı altında; mimarlar, içmimarlar, görsel iletişim tasarımcıları, 
grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcıları ve diğer ilgili disiplinlerden gelen 
adaylara özgün bir araştırma olanağı sağlanmaktadır. Geniş kapsamdaki bu çalışmalar doğrultusunda, 
öğrenciler kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir tez yazarlar. Uygulamaya yönelik 
çalışmalar yürütmek isteyen yüksek lisans öğrencileri de, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje 
yürüterek tezlerini bu kapsamda yazarlar. Dolayısıyla programdan mezun olanların, hem piyasaya hem 
de akademik kariyere yönelme olanağı vardır. 

Öne Çıkan Özellikler  

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla 
bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla 
donanacağı hedefiyle kurulmuştur. Farklı konu ve yaklaşımlar arasındaki ilişkilerinin üzerinde durulması 
öğrencilere daha geniş kapsamlı bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Her bir öğrenci; önemli ve yaratıcı 
beceriler, özgün deneyimler ve uzmanlaşmış bilgiyle programdan mezun olacaktır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programımız 3 zorunlu 4 seçmeli ve bir Seminer dersinden oluşmaktadır. Teorik derslerimiz öğrenci 
yoğunluğuna göre Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binası içinde bulunan 10-15 kişilik küçük ölçekli 
toplantı/seminer odalarında ya da 15 kişiyi aşan dersler yine Fakülte binasındaki dersliklerde 
yürütülmektedir. FFD 506 Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu dersi kuram ve uygulamanın bir arada 
yürütüldü bir tasarım stüdyosu dersi olduğu için bu ders için özel planlanmış D411 nolu derslik/stüdyo 
kullanılmaktadır. Ders içeriği ya da niteliğine göre bazı diğer kuramsal derslerde burada 
yapılabilmektedir. Tüm bu dersliklerde yüksek çözünürlüklü projektör, ses sistemi ve kamera sistemi 
bulunmaktadır. Toplantı/Seminer odalarımızda katılımcıların yüz yüze temasını pekiştiren oval masa 
düzeni mevcuttur. Dersliklerde ve stüdyoda çok amaçlı kullanıma izin veren modüler masa düzenleri 
(birlikte ve ayrı kullanım imkanları) kullanılmaktadır. Tüm toplantı, seminer, derslik ve stüdyo 
mekanlarında silinebilir yazı tahtaları ve/veya silinebilir yazı yüzeyleri (özel lamine duvar kaplaması 
ve/veya cam ayırıcı panel) bulunmaktadır. Tüm bu mekanlarda kablosuz internet erişimi, yüksek akım 
elektrik tesisatı ve soketleri ile kablolu projektör bağlantısı imkanları bulunmaktadır. Ayrıca tüm 
mekanlarda depolama amaçlı kilitlenebilir özellikte dolap sistemleri mevcuttur.  

İleriye yönelik altyapı geliştirilmesi hususunda ses ve görümtüleme sistemleri ile modüler masaları içeren 
toplantı/seminer odaları ve son teknoloji ile donatılmış öğrenci tez çalışmaları kullanımına yönelik 
tasarım stüdyolarının program altyapısına katılması hedeflenmektedir.  

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Öğrenciler eğitimleri süresince akademik yayınlar yanında tasarım araştırmaları, tasarım kuramı ve 
tasarım tarihi ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki konferanslara da katılmaktadırlar. 
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Akreditasyon 

Alanında ilk olan programımız için henüz aktif bir akreditasyon yapısı yoktur ancak yurtiçi ve yurtdışı 
gelişmeler takip edilmektedir. Uygun bir akreditasyon sistemi olması durumunda başvuru işin gerekli ön 
hazırlıklar planlanmaktadır. 

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)  

Amaç, Kapsam, Hedef, Misyon, Vizyon 

Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı farklı disiplinlerden gelen yönetici ve yönetici 
adaylarını işletmeciliğin farklı alanlarında, güncel ve uygulamalı eğitimlerle bir üst düzeye taşımaktır.  Bu 
programa başvurabilmek için minimum 3 yıl iş tecrübesi gerekmektedir.  

Öne çıkan özellikler 

Pazarlama, finans, ekonomi, strateji, teknoloji, ve yenilikçilik gibi alanları kapsayan eğitimlerde 
işletmelerin güncel sorunları sosyal medya, etik, dijital dönüşüm gibi farklı boyutlarla ele almaktadır. 
Alanında geniş saha tecrübesine sahip yöneticiler ve akademisyenler tarafından yürütülen eğitimler, vaka 
çalışmaları yöntemiyle uygulamalı beceriler kazandırmaya odaklıdır. Programda öğrenciler, işletme 
yönetimi alanında uygulamalı becerileri farklı çağdaş eğitim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi 
yoluyla almaktadırlar. Program, bölgede bulunan yöneticilerden her yıl artan ilgi görmekte ve bu yönüyle 
iş çevresiyle etkileşime ve ekip çalışmasına uygun bir ortam sağlamaktadır. Yüksek etkileşimli bir 
uygulama yaklaşımı olan programımız bu nedenle sadece Türkçe olarak sunulmaktadır. 

Eğitim Programı ve Gerekli Teknolojik Altyapı 

Programdan mezun olabilmek için toplam 30 yerel kredilik ders (60 AKTS kredisi) ve bir dönem projesi 
alınması gerekmektedir. Program bir akademik yıl içerisinde tamamlanabilmektedir. Programda yer alan 
zorunlu ve seçmeli dersler kredi olarak yarı yarıya dağılmıştır. Zorunlu dersler bir işletme programının 
olmazsa olmazları olarak tasarlanırken, çok sayıda seçmeli ders başta inovasyon, yaratıcı düşünce, risk 
yönetimi, proje yönetimi, yönetim becerileri olmak üzere modern işletmeciliğin gerektirdiği konularla 
desteklenmiştir. 

Seminerler/Konferanslar/Toplantılar 

Program boyunca öğrenciler edindikleri kuramsal bilgileri kendi kariyerlerindeki vakalara uygulama 
yoluyla projeler üretmekte ve sunumlar yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra bitirme projesi çerçevesinde 
sanayi uygulaması veya konu taraması tercih ederek seçtikleri bir konuda derinlemesine çalışma ve 
bunun yazılı ve sözlü olarak sunumunu yapma deneyimi kazanmaktadırlar. 

Akreditasyon 

Programın akredite olduğu bir kurum bulunmamaktadır. 
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