




“Geleceğe yön verecek olan 

                                    sizlersiniz”

“Zirveye ancak 

                  hayal edenler ulaşabilir”

Üniversitemizde; hayatı bilimle anlayacak, her işi 
bilerek ve bilgiyle yönetecek gençler yetiştiriyoruz. 

Seçkin akademik kadromuzla geleceğe
yön verecek olan sizlersiniz.

Sevgili Gençler,
20 milyar doları aşan ticaret hacmi ve 100’ün üzerinde farklı 
sektörde faaliyet gösteren 80 bin üyemizle İzmir’in en 
büyük ailesiyiz. Bu güzel aile size sadece iyi bir eğitim 
olanağı sağlamakla kalmayacak; staj döneminizde,
iş hayatınızda ama en önemlisi zirveye olan yolculuğunuzda 
tüm olanaklarıyla sizlerin yanında olacaktır.



UYGULAMALI YÖNETİM
BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

TIP
FAKÜLTESİ
Tıp (İngilizce)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik (Türkçe)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (YENİ)

LİSANS PROGRAMLARI

İŞLETME
FAKÜLTESİ 
Ekonomi (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Lojistik Yönetimi (İngilizce)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Fizik (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)



LİSANS PROGRAMLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

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

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce)
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) 
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce)

HUKUK
FAKÜLTESİ 

Hukuk (%30 İngilizce) 

GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTESİ 

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
Mimarlık (İngilizce)
Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) 



ÖN LİSANS PROGRAMLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe)
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Türkçe)
Dış Ticaret (Türkçe)
Grafik Tasarımı (Türkçe)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Türkçe)
İç Mekan Tasarımı (Türkçe)
İnşaat Teknolojisi (Türkçe)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe)
Mimari Restorasyon (Türkçe)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)  

ADALET MESLEK
YÜKSEKOKULU

Adalet (Türkçe)

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi (Türkçe)
Fizyoterapi (Türkçe)
İlk ve Acil Yardım (Türkçe)
Optisyenlik (Türkçe)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)
Yaşlı Bakımı (Türkçe)





Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ender YAZGAN BULGUN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

 “İletişim Fakültesi size 

                         renkli gelecek”

“Uluslararası düzeyde 

                            bir eğitim veriyoruz”

İletişim her şeydir. Bu yüzden biz, sadece iletişim 
dünyasında çalışacak uzmanlar değil, hayatın her
alanına entegre olacak, gelecek teknolojilere, iletişimin 
diline yön verecek yetkin iletişimciler yetiştiriyoruz.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde birbirleriyle
bütünlük ve uyum içinde çalışan 5 farklı bölümümüz var.

Endüstri ile yakın iletişim içinde, ortak projeler üreterek genç 
tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz.  Birinci sınıfta öncelikle 

temel tasarım eğitimi veriyoruz. Daha sonraki yıllarda
ise hem bölüm derslerini hem de seçmeli dersleri birlikte 

alma fırsatı sunuyoruz. Onbeşi yabancı uyruklu
55 öğretim elemanımızla  uluslararası

düzeyde bir eğitim veriyoruz.



YABANCI DİL OLANAKLARI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sunduğu İngilizce Hazırlık Programı’nın genel amacı,
öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmayateşvik 
etmektir.

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI
İki yıl boyunca zorunlu olan yabancı dil eğitimi, 3. ve 4. yıllarda seçmeli olarak verilir. İş, kültür, sertifika ve sınav hazırlığı
gibi özel amaçlar için bilgi ve deneyim sahibi olmak isteyen öğrenciler, 3. ve 4. yıllarda seçmeli olarak yabancı dil dersi 
alabilirler.

Detaylı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
http://sfl.ieu.edu.tr/tr

İtalyancaİspanyolca ÇinceRusçaAlmanca FransızcaJaponca

İZLE



Prof. Dr. Y. Hakan ABACIOĞLU

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

“Tıp Fakültemiz 

              size iyi gelecek”

“Sağlık Bilimleri Fakültemiz size 

                           çok yönlü gelecek”

Hekim olmak; özel olmak, seçkin olmaktır.  Bu yüzden de 
bizler bir yandan nitelikli tıp eğitimi verirken bir yandan da 
“Yaşam Biçimi Tıbbı” ve “Gezegen Sağlığı” gibi yeni 
kavramları eğitim programlarına ekleyen ilk tıp fakültesiyiz. 
Araştıran, sorgulayan, ekip çalışmasını önemseyen, tıbbın 
kadim değerlerine sahip iyi hekimler yetiştirmek için 
buradayız.

Artan ulusal ve küresel ihtiyaçlar karşısında ideal sağlık 
düzeyine ulaşmak, bunu korumak, gerektiğinde tedavi 

etmek, kaliteli bir yaşam sürmenin en önemli belirleyicisidir.
Bu hizmet kalitesini yakalamada üniversitemizin tüm 

imkânlarının etkin şekilde kullanıldığı eğitim sürecinde 
sizlerin de yer almanızı bekliyoruz.



AKADEMİK OLANAKLAR

ULUSLARARASI NİTELİKTE DİPLOMA
Diploma Eki etiketiyle öğrencilerin aldıkları diplomaların uluslararası tanınırlığı olduğu belgelenmektedir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)
Üniversiteye kayıt oldukları bölüm dışında,
başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans ya da ön lisans diplomasına
sahip olmak üzere sürdürülen öğretim programıdır. Çift anadal için ekstra bir ücret talep edilmez.

Detaylı bilgi için;
http://oim.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-programlari-cap

YAN DAL PROGRAMLARI (YDP)
Üniversiteye kayıt oldukları bölüm dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, 
başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır.

Detaylı bilgi için;
http://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp

İZLE

İZLE



Prof. Dr. Melda SUR

Hukuk Fakültesi Dekanı

“Fen-Edebiyat Fakültemiz size 

                                    doğru gelecek.”

Doğa ve Sosyal Bilimler hayatı anlamımızı sağlar. 
Çağdaş bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayacak 

çalışmalar yaparak geleceğimizin inşası ile ilgili
hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Doğayı, insanı ve

aralarındaki ilişkiyi merak eden, araştıran, eleştiren ve
soru sormaktan korkmayan bilim insanları yetiştiriyoruz.



ERASMUS
FRANSAİSVEÇ

ROMANYA MACARİSTANYUNANİSTANİRLANDA

BELÇİKA

ESTONYA

İRLANDA

DANİMARKA SLOVENYA SLOVAKYAİSPANYAALMANYAROMANYA FİNLANDİYAİNGİLTERE

DANİMARKAHOLLANDALETONYA HIRVATİSTAN

ALMANYA

İTALYA
İSVEÇ

ÇEK CUMHURİYETİBULGARİSTAN HIRVATİSTAN
MAKEDONYAİNGİLTERE LİTVANYAÇEK CUMHURİYETİ PORTEKİZPOLONYAAVUSTURYA BELÇİKA

İzmir Ekonomi Üniversitesi; Almanya’dan Amerika’ya, Fransa’dan Japonya’ya, dünyanın saygın üniversiteleri ile yapmış 
olduğu akademik işbirlikleri ve Avrupa’da 175’ten fazla üniversite ile yapmış olduğu ERASMUS öğrenci değişim programı 
anlaşmaları ile öğrencilerine yurtdışında eğitim olanakları sağlamaktadır.

Erasmus anlaşması yaptığımız üniversitelerin detaylı bilgisi için
Uluslararası İlişkiler Ofisi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
http://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus_anlasmalari

ULUSLARARASI İMKANLAR



Prof. Dr. Makbule İlgi ŞEMİN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

 “İlk tercih edilen 

                      olacaksınız”

“Meslek yaşamınızda 

                   size şanslı gelecek”

Kaliteli sağlık hizmeti ancak iyi yetişmiş sağlık uzmanları 
tarafından verilebilir. Bizler sekiz ayrı programda, yüksek 
teknoloji ve uzmanlık gerektiren operasyonları yöneten 
sağlık ekiplerinin ayrılmaz parçaları olan nitelikli sağlık 
teknikerleri yetiştiriyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’muzda en yeni teknolojilere vakıf  eğitmen-
lerimiz ile bire bir etkileşim ve bol uygulama fırsatı ile 
uzmanlaşacak, ilk tercih edilen olacaksınız.

İyi olmak kolay, zor olan adil olmaktır. 
Adalet sisteminin iyi ve hızlı işleyebilmesi bu alanda 

nitelikli  insanların çalışmasına bağlıdır. Bizler bilgi 
birikimleri ve mesleki becerileri ile fark yaratacak, adalet 
sistemimizin doğru, verimli ve etkin çalışmasına önemli 

katkılar sağlayan çok değerli uzmanlar yetiştiriyoruz. 
Adalet Meslek Yüksekokulu’muzda alacağınız eğitim, 

Türkiye’nin en kıymetli akademisyenlerinden yararlanarak 
elde edeceğiniz uzmanlık, meslek yaşamınızda 

size şanslı gelecek.

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü



LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2021-2022 
Akademik Yılı öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

ÖDEME BİLGİLERİ
Öğretim ücretleri; nakit, online ve kredi kartına taksitlendirme yapılarak ödenebilmektedir. Öğretim ücretleri iki eşit 
taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi ders kayıtlarından önce 
akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

Nakit ödemeler Yapı Kredi şubelerinden olup, üniversitenin anlaşmalı bankalarının kredi kartı sahiplerine (Axess, Bonus, 
Maximum, World, Ziraat) isteğe bağlı olarak (banka koşullarına göre vade farkı eklenerek) 12 aya kadar taksitlendirme 
yapılabilmektedir.

* 2021-2022 öğretim yılında üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ön lisans (2 yıllık) öğrencileri İngilizce hazırlık eğitimi için 
(isteğe bağlı veya zorunlu) kayıt oldukları programın ücretini ödeyeceklerdir.
** Öğretim ücretlerine KDV dâhildir. 

Hukuk Fakültesi

İngilizce Hazırlık Sınıfı *(isteğe bağlı veya zorunlu)

Bölüm/Program Adı                                                                        Ücretler**

Mühendislik Fakültesi

Tıp Fakültesi

Mimarlık Bölümü  

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Diğer Lisans (dört yıllık) Programlar 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Adalet Meslek Yüksekokulu      

Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim Programları) 

Meslek Yüksekokulu (Türkçe Programlar ve

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı)

63.560 TL 

53.810 TL 

57.040 TL

75.250 TL

57.040 TL

57.040 TL 

63.560 TL 

53.810 TL

24.010 TL 

24.010 TL

21.330 TL

22.590 TL 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 



“İşletme Fakültemiz size 

     küresel bir vizyon kazandıracak”

Eğitiminizi planlerken akademik niteliğimize
önem gösteriyoruz. Toplumsal sorunlar konusunda

duyarlı, yenilikçi ve iş dünyasıyla güçlü ilişkiler içerisinde
olacağınız bir eğitim veriyoruz.

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN

Mühendislik Fakültesi Dekanı

“Mühendislik Fakültemiz size 

                             heyecanlı gelecek”

Mühendislik yaşamı biçimlendirmek, ihtiyaç duyulan
her şeye form kazandırmaktır. Küresel dünyanın
sürekli gelişen beklentilerini karşılayacak teknolojik 
donanıma ve yetkinliğe sahip, hayalleriyle geleceğe yön 
verecek mühendisler yetiştiriyoruz.

Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI

İşletme Fakültesi Dekanı



İZLE

Ayrıntılı bilgi için yönergeyi inceleyebilirsiniz.
http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

BURSLAR VE İNDİRİMLER 

ÖSYS Bursu / İndirimi  (%100, %50, %25)
Burslardan ve indirimlerden yararlanma süresi, azami süreler kadardır. Bu süreler Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 
ön lisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.
Burslar ve indirimler bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Akademik Başarı İndirimi 
Akademik Başarı İndrimi, kayıtlı olunan bölümün güz ve bahar dönemlerinde üstün başarı gösteren öğrencilere 
yönergede yer alan koşulları sağlaması halinde verilir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi
İlk yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden
%50 oranında indirim uygulanır.

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi
Üniversiteye “Ücretli” kontenjandan yerleşen öğrencilerden aşağıda yer alan şartları sağlayanlara, her bir üyelik için bir 
kere olmak üzere İzmir Ticaret Odası için %25 oranında, İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası için %15 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

a) İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan,

b) Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması şartlarının hepsini sağlayan,

c) Gerçek kişilerin ve tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına, Ticaret Odası Üyeleri indirimi sağlanır.



İNDİRİMLER

Sporcu İndirimi
Spor alanında üstün yetenekli öğrencileri İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, Üniversite takımında yer alarak
kendi branşında İzmir Ekonomi Üniversitesini temsil etmek üzere, Üniversitemiz tarafından burs ve indirim yönergelerinde 
belirlenen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla İEÜ Sporcu İndirimi uygulanmaktadır. Bununla birlikte Üniversitemiz ile
Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Üniversitemiz tarafından burs ve indirim
yönergelerinde belirlenen koşullarla, yönergede belirtilen  spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen 
milli sporculara Üniversitemiz tarafından burs ve indirim yönergelerinde belirlenen koşullarla "Gençlik ve Spor Bakanlığı
Milli Sporcu İndirimi" verilebilmektedir.

Tüm sorularınız için İEU Spor Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir,
spor@ieu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Temel Bilimler Tercih İndirimi
Sosyoloji, Matematik ve Fizik temel bilim alanlarını desteklemek amacıyla verilir. Üniversitemizin Sosyoloji, Matematik ve
Fizik bölümlerine YKS sınavı ile %50 İndirimli kontenjandan yerleşen öğrencilerden Sosyoloji bölümü için EA puan türünde, 
Matematik Bölümü için SAY puan türünde,  Fizik Bölümü için SAY puan türünde Senato tarafından belirlenen Türkiye 
sıralamasında olanlara İzmir Ekonomi Üniversitesini ilk 10 tercihlerinde göstermeleri halinde %50 YKS indirimlerine ilaveten 
%25 oranında Temel Bilimler Tercih İndirimi uygulanır. Temel Bilimler Tercih İndirimi almaya hak kazanan öğrenciler öğretim 
ücretlerini toplamda %75 oranında indirimli olarak öderler.

Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi
Mimarlık bölümünde öğrenim görmek isteyen başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla verilir. Üniversitemizin Mimarlık 
bölümüne YKS sınavı ile %25 İndirimli kontenjandan yerleşen öğrencilerden SAY puan türünde Senato tarafından
belirlenen Türkiye sıralaması içinde olanlara %25 YKS indirimlerine ilaveten %25 oranında Mimarlık Bölümü YKS Başarı 
İndirimi uygulanır. Mimarlık Bölümü YKS Başarı İndirimi almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretlerini toplamda
%50 oranında indirimli olarak öderler.

Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş İndirimi
Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören kardeşlere, ebeveynlere, çocuklara ve
eşlere güz ve bahar dönemlerindeki öğretim ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanır.

İZLE

Ayrıntılı bilgi için yönergeyi inceleyebilirsiniz.
http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75



İZLE

Ayrıntılı bilgi için yönergeyi inceleyebilirsiniz.
http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Mensup İndirimi
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi
Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, öğretim ücreti üzerinden %25 
oranında indirim uygulanır.

Uluslararası Öğrenci Bursu
Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek 
isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen burstur. Uluslararası öğrenci bursunun kapsamı ve kontenjanları, Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.

Doğan Turhan Bursu
Lojistik Yönetimi bölümü başarılı öğrencilerini ödüllendirmek ve daha fazla çalışmaya teşvik etmek amacıyla her yıl
Doğan Turhan anısına belirli oranlarda burs verilmektedir.

Dikey Geçiş İndirimi
Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olarak “Dikey Geçiş Sınavı” ile lisans programlarımıza kayıt olan
öğrencilere %25 oranında indirim uygulanır.

Derece İndirimi
Eş dereceler de dahil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans 
ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans 
programlarına kayıtlananlara; meslek yüksekokulu birincisi olan önlisans mezunlarından Üniversitemizin lisans programlarına 
Dikey Geçiş Sınavı ile kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri üzerinden %100 oranında 
indirim uygulanır.

Lisans Mezun İndirimi
Lisans programından mezun olanlara yüksek lisans ve doktora eğitimi için öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.



Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTÜRK

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER

Meslek Yüksekokulu Müdürü

“Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

           Bölümümüz size enfes gelecek”

“Meslek Yüksekokulu

                  size güçlü gelecek”

Mutfak sanatları özgün lezzetleri yüksek estetikle 
buluşturmaktır. Kültürümüzün, coğrafyamızın ve doğal 
güzelliklerimizin bize sunduğu mutfak zenginliklerini 
dünyanın en seçkin restoranlarında, otellerinde ve yaşam 
alanlarında sunacak ünlü şefler yetiştiriyoruz.

Dünyada meslekî ve teknik eğitimde tarihi başarılara imza 
atmış kurumların başarılarının sırrı, sahanın ve dönemin 

ihtiyacı olan eğitim programları tasarlamalarıdır. Başarıya 
ulaşan yol güçlü bir arz ve talep ilişkisi kurabilmektir.
Öngörülü ve rekabetçi bir yaklaşımla sahada karşılığı 

bulunan toplam 19 farklı programda ana eleman 
niteliğinde nitelikli ara elemanları şimdiden yetiştiriyoruz.

İZLE
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KAMPÜSTE YAŞAM

Akıllı Kampüs
Akıllı Kampüs; Blackboard ve Panopto sistemini kapsar.
Panopto sistemi sınıf ortamında anlatılan derslerin kayıt altına alarak daha sonra öğrencilerin bu video kayıtlarını 
izleyebilmesine olanak tanıyan bir platformdur. Ders tekrarı yapmak veya canlı katılım sağlanamayan dersleri telafi etmek 
için öğrenciler bu kayıtları bilgisayar veya mobil cihazlarından diledikleri yerde diledikleri zaman tekrar izleyebilmektedir.

Blackboard Learn, öğrencilerin ders materyallerine çevrimiçi olarak ulaşmalarını sağlayan bir araçtır. Ders materyalleri ve 
ek kaynaklar öğretim elemanları tarafından Blackboard sistemine yüklenir ve öğrencilerin bu kaynaklara zaman ve mekân 
sınırlaması olmadan kolayca erişimi sağlanır. Üniversitemizde kullanılan Blackboard Collaborate aracı, öğretim elemanları 
ve sınıf arkadaşlarınızla sanal bir sınıfta bir araya gelerek, uzaktan eğitim kapsamında olan derslerinize interaktif bir 
şekilde katılabilmeniz için tasarlanmıştır.

Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş 75’den fazla öğrenci
kulübü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yeni bir kulüp açılmasını talep ettiği takdirde yeterli kontenjan sağladıktan
sonra yeni bir kulüp açabilir. Kulüpler, üniversitemiz tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin yararlanabilecekleri; dans salonu, tenis kortu ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Ayrıca Amerikan 
futbolu, tenis, basketbol, yelken, su altı, dağcılık ve trekking gibi çeşitli spor alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri 
de mevcuttur.

Mezunlarla İlişkiler Ofisi 
Mezunlarla İlişkiler Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda 
bulunmak, mezunlarımız arası dayanışma ve iletişimi sağlamak, ’İzmir Ekonomi’ ruhunu yaşatmak adına çalışmalar 
yapmaktadır. Mezun Bilgi Sistemi ve CV Bankası sayesinde mezuniyet sonrasında da sistem üzerinden kişisel, akademik 
ve iş bilgilerinizi güncelleyebilir, özgeçmişinizi yükleyebilir, sisteme kayıtlı firmaların iş ilanlarını takip ederek başvuru 
yapabilirsiniz.
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Kız ve erkek yurt binalarımız üniversite kampüsü içindedir.



İZMİR TİCARET ODASI (İZTO)

İzmir Ticaret Odası, 1885 yılında şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş. Odanın kuruluş 
amacı bugün de devam ediyor. Ülkenin tarım ve sanayi ürünlerini 1889 yılında Paris Fuarı’nda İZTO tanıtır. Bugün de İzmir
ve Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil eden ilk akla gelen meslek örgütü İZTO’dur. 

20 yıl önce İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı; Ege Bölgesi’nin ilk Vakıf Üniversitesi olan İzmir Ekonomiyi kurdu. Amaç yine aynı; 
İzmir’in sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlamak, küresel ölçekte iş yapacak, başarılı olacak güçlü nesiller yetiştirmek.
Bunun içindir ki;  İzmir Ekonomililerin her meselesini 85 bin üyeli İZTO’nu  ilk önceliğidir. Her mezunun işiyle, her öğrencisinin 
stajıyla, kariyer planlamasıyla, projesiyle İZTO yönetimi bire bir ilgilenir, çözüm arar, bulur. 
Bu nedenledir ki; İzmir’in tamamı ‘’kampüsizmir’’dir. 

İZLE
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Çınarlar,�karakterini�kök�saldığı�topraklardan�alır.
İzmir’de�yeşeren,�serpilen,�gelişen,�büyümeye

sağlıklı�şekilde�devam�eden�bir�eğitim�çınarıyız.

İzmir�gibi�girişimci,�yaratıcı,�yenilikçi,�tutkulu,
hoşgörülü�ve�özgür�ruhluyuz.

Kampüsümüzde�üst�seviyede�8�dil�öğretilir
ve�konuşulur.�Eğitim�dilimiz�İngilizce�ve�“dünyanın

en�seçkin�üniversitelerinde�akademik�kariyer�yapmış�
olmak”�ön�koşulunu�yerine�getirmiş�eşsiz�bir�eğitim�

kadromuz�var.

Türkiye’de�ve�54�ülkede�başarıları�ile�göz�dolduran,
her�biri�ile�gurur�duyduğumuz�20�bin�mezunumuz�var.�

10�bin�öğrencimiz,�dolayısıyla�10�bin�projemiz�var.

Bizim�için�ve�İzmir�Ticaret�Odası�için
sen�de�eşsiz�bir�değersin,�özelsin.

Hayatı�bilimle�anlamak,�bilgi�ile�yönetmek
istediğinin�farkındayız.�Bunun�için�sana

İzmir�Ekonomi’de�yer�var.�Çünkü�bu�çınarın�

her�biri�ile�gurur�duyduğumuz�20�bin�mezunumuz�var.�her�biri�ile�gurur�duyduğumuz�20�bin�mezunumuz�var.�
10�bin�öğrencimiz,�dolayısıyla�10�bin�projemiz�var.10�bin�öğrencimiz,�dolayısıyla�10�bin�projemiz�var.

20. Yaşımızı
Gururla Kutluyoruz

Gen l e r ind e Izmi r va r ’’ .
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TESLA
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Blok

A
Blok

M
Blok

Yurt

Konferans
salonu

GY

Sakarya Cad. Sakarya Cad.

A Blok
Ana Bina
Konferans Salonu
Yemekhane
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi

K Blok Kütüphane
İletişim Fakültesi

M Blok Derslikler

TESLA Teknoloji, Mühendislik ve Bilim Laboratuvarı

UYBYO Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

GY Genç Yaratıcı İletişim Hizmetleri Ajansı

C Blok
Derslikler
Sağlık ve Bilim Laboratuvarları
İşletme Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu

D Blok Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

E Blok Yabancı Diller Yüksekokulu

KAMPÜS PLANI






