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Sevgili Öğrencimiz, 

 

Uzun ve yoğun bir çalışma döneminin ardından girdiğiniz ÖSYS sınavlarında gösterdiğiniz başarınız için sizleri ve 

bu süreç boyunca en büyük destekçiniz olan ailenizi candan kutluyorum. Üniversitenize hoş geldiniz.  

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, çağdaş bir üniversite ortamı bulacaksınız. İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi olarak 

bizler, eğitimde farklılık yaratmayı ve uluslararasılaşmayı en önemli önceliklerimiz arasında değerlendiriyor ve 

küresel bakış açısına sahip mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Öğrenci odaklı bir eğitim politikasını benimseyen 

üniversitemiz, bu yaklaşımı doğrultusunda öğrencinin öğrenime aktif katılımını sağlayarak bilginin kalıcı hale 

getirilmesini, gerek öğretim planlarında yer alan uygulamalı dersler gerekse de meslek kuruluşlarına bağlı kurum 

ve şirketlerle ortak gerçekleştirilen projelere öğrencilerin dahil edilmesiyle öğrencilerin eğitimleri boyunca sanayi 

ve iş dünyası ile iç içe olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda mezunlarına uluslararası geçerlikte diploma sağlamayı amaçlayan 

üniversitemiz, Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve yükseköğretim kurumlarına uluslararası güvenilirlik 

sağlayan, üniversitelerdeki eğitim kalitesinin bir ölçütü kabul edilen “Diploma Eki Etiketi” ile “AKTS Etiketi”ni 

(Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi) almıştır. Öğretim dilinin İngilizce olmasının yanı sıra öğrencilerine sunduğu 

2. yabancı dil öğrenme olanağı sayesinde uluslararası platformda etkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 

üniversitemiz, Avrupa Dil Eğitimi Denetleme Konseyi (EAQUALS) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sürecini 

başarı ile tamamlayarak hâlihazırda EAQUALS Yabancı Dil Eğitiminde Kalite Belgesine sahip olan tek Türk 

üniversitesidir. 

 

TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı “Girişimci ve Yenilikçi 

Üniversite Endeksi”nde üniversitemiz, 35. sıradan 28’e yükselerek bir başarıya daha imza attı. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan araştırmada böylelikle İzmir Ekonomi Üniversitesi Ege Bölgesi’nden 

38,95’lik puanla listeye giren tek vakıf üniversitesi olmayı, üst sıralara yükselerek, sürdürdü.  

 

Üniversitemiz, ODTÜ URAP (University Ranking by Academics Performans) Laboratuvarı tarafından yapılan 

“Üniversitelerimizin Dünya Sıralamalarında Genel ve Alan Bazlı Durumu-2014 Raporu”nda Türkiye’den sadece 23 

üniversitenin girebildiği listede dünyadaki ilk 500 sıralamasında yer  aldı. Türkiye’den Dünyadaki ilk 500 üniversite 

içine giren iki vakıf üniversitesinden biri olduk.  

 

Ülkemizin en seçkin üniversitelerinden olan İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesine katılmanız vesilesi ile sizi ve 

ailenizi bir kez daha kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Kesin kayıtlarınız 01-05 Eylül 2014 tarihleri 

arasında, belirlenen günlerde yapılacaktır.  

 

 

Prof. Dr. Oğuz ESEN  
Rektör  
 
 

 
 
 

Her bölüm için ayrı kayıt tarihleri belirlenmiştir. Öğrenci numaraları https://thor-
oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/new_stu.php adresinden öğrenilebilecektir.  
 
Adayların kesin kayıt işlemleri için on-line olarak kayıt formlarını doldurmaları gerekmektedir. Kayıt Formlarını doldurmaya 
başlamadan önce Üniversitemiz web sitesinde 
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/5192_1405943277.pdf adresinde yer alan "Kayıt ve Öğretim 
Bilgileri"ni dikkatli bir şekilde incelemeniz önerilmektedir.  
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