
87 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın desteğiyle öğrencilerine ‘Garantili staj’, ‘Küresel bağlantı’ ve ‘Referanslı iş’ fırsatlarını sunan
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin lider eğitim kurumları arasına adını yazdırdı. 8 dilin konuşulduğu kampüsü, yurt dışı
deneyimi bulunan akademisyenleri ve son teknolojiye sahip eğitim altyapısıyla fark yaratan İzmir Ekonomi Üniversitesi, lisans 
programları dikkate alındığında yüzde 97.61’lik kayıtlanma oranıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen 4’üncü vakıf üniversitesi oldu.

20 bin mezunu, 10 bin öğrencisi ve 800 akademisyeniyle büyüme yolculuğunu hızla sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi, projede de 
sınır tanımadı.  110 akademisyenin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerin sayısı 82’ye ulaştı. Bu projelerin 
toplam bütçesi ise 35 milyon lira oldu. Mühendislik, yazılım, otomotiv, medikal ekipmanlar, endüstriyel tasarım, tıp, işletme,
mimarlık gibi farklı alanlarda yürütülen projelerin 36’sının üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleşmesi dikkat çekti.

Şimdiye dek üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde 19 patent alındı; 9 faydalı model, 35 marka, 
13 tasarım tescili gerçekleşti.

Kampüsİzmir projesiyle üniversite - şehir bütünleşmesinin Türkiye’deki ilk modelini oluşturan
İzmir Ekonomi Üniversitesi, başarılarını artırarak devam ettirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü mezunu Melda Akın, 
dünyaca ünlü Forbes şirketi tarafından Orta 
Doğu’nun teknoloji alanındaki en başarılı
10 kadınından biri olarak gösterildi. Yapay 
zeka kullanarak optimizasyon, planlama ve 
tahminleme konularında hizmet sunan 
‘D14.AI’ isimli şirketiyle başarıdan başarıya 
koşan, 20’yi aşkın ülkede faaliyetlerini 
sürdüren Akın, Türkiye’den listeye giren tek 
kişi oldu. Akın, henüz 9 yaşındayken 
babasının kendisine hediye ettiği bilgisayarın 
hayatını değiştirdiğini, çocuk yaşta bilgisayar 
mühendisi olmaya karar verdiğini söyledi.
Şu anda Dubai’de yaşayan Akın, “Üniversit-
ede okurken, otelde resepsiyonistlik yaptım, 
bir yazılım şirketinde çalıştım, öğrencilere 
ders de verdim. Kendimi her açıdan hayata 
hazırlamak için çabaladım. Zorlandığım olsa 
da tutkumdan, hayallerimden vazgeçmedim” 
dedi.

Teknoloji üretti, 
Orta Doğu’da
zirveye çıktı

New York’ta, QReal adında şirket kurarak
“3 boyut ve artırılmış gerçeklik” teknolojisini; 
e-ticaret, moda ve yemek gibi farklı 
sektörlere uygulayan İzmirli girişimciler Alper 
Güler ve Caner Soyer, 5 yılda dünyaca ünlü 
100 marka için proje geliştirdi, uluslararası 
şirketlerin yüzünü İzmir’e çevirmesini sağladı. 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
içeriklerinin geliştirilmesine yönelik yatırım-
lar yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
merkezli Glimpse Group, Güler ve Soyer’in 
önderliğinde 10 kişilik ekip kurarak İzmir 
Bilimpark'ta Ar-Ge çalışmalarına başladı.
Şimdiye dek Google, Sony ve Hyundai gibi 
birçok önemli marka ile çalışma fırsatı bulan 
Güler ve Soyer, “Ülkemizde yeni mezunlar için 
fırsat yaratmak, yeni başarı hikayelerinin 
yazılmasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

İzmir’den New York’a 
uzanan ‘3 boyutlu’

başarı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve 
Biyomühendislik Bölümü’nden yeni mezun 
olan 9 öğrenci, yüksek lisans için 
Almanya’daki 6 farklı üniversiteden kabul 
alarak büyük başarıya imza attı. İleri 
düzeydeki yabancı dilleri, bilimsel 
araştırmaları ve yüksek not ortalamalarıyla 
fark yaratarak Türkiye’deki yüzlerce kişi 
arasından seçilen İEÜ’lü gençler, genetiğin 
farklı alanlarında uluslararası düzeyde 
çalışmalar yapacak. İki yılını Almanya’da 
geçirecek öğrenciler, yurt dışında alanında 
uzman isimlerden ders alacak, burada yeni 
projeler üretecek ve kariyer hedeflerini bu 
tecrübeler doğrultusunda şekillendirecek.

Genetikçilerin
‘Almanya’ başarısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) milli 
yüzücü öğrencisi Emre Sakcı, 50 metre 
kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle ‘Dünya 
Kısa Kulvar’ rekoru kırdı. 2009’dan bu yana 
kırılamayan 25.25'lik dünya rekorunu 
geliştirerek tarihe adını yazdıran Sakcı, 
“Rekoru kıracağıma, bunu başaracak 
gücümün olduğuna inanıyordum. Kendi 
kendimi bu yönde sürekli motive ettim. 
Hedefime ulaştığım için çok mutlu ve 
gururluyum” dedi.

Rekora yüzdü,
tarihe adını yazdırdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık 
Bölümü mezunu Bengisu Özpirinççi (32), 
doktora için gittiği Portekiz’de kendi 
markasını kurdu, genç yaşında birçok önemli 
projeye imza atarak ülkenin gözde 
mimarlarından biri oldu. Portekiz Mimarlar 
Odası’na kayıtlı ilk Türk olarak tarihe geçen 
Özpirinççi, Lizbon’daki tarihi binaların 
yeniden inşa edilmesinden büyük çaplı 
konut projelerine kadar çok sayıda 
çalışmada görev alarak Türkiye’yi başarıyla 
temsil etti. Lizbon Teknik Üniversitesi İnşaat 
Bilimleri Fakültesi’nde doktora yapmayı da 
sürdüren Özpirinççi, Portekiz’deki başarısını 
Avrupa’nın diğer ülkelerine hızla yaymayı 
hedefliyor. 

Portekiz’in
‘İzmirli’ gözdesi

Henüz 8 yaşında konuşma bozukluğu 
başlayan ve tüm girişimlerine rağmen sorunu 
çözülemeyen İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) 
Birtan Demirel, zorluklar karşısında pes 
etmedi, dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’ne 
uzanan başarı öyküsüne imza attı. Ortaokul 
ve lisede, bildiği soruyu yanıtlamak için 
parmak kaldırmaya bile çekinen Demirel, 
azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını 
kanıtlayarak deneysel psikoloji departmanında 
doktora yapmak için geçtiğimiz yıl Oxford’a 
kabul alan tek Türk oldu. İEÜ Marka İletişimi 
Yüksek Lisans Programı mezunu Demirel, 
İngiltere’de konuşma bozukluğuna etkili bir 
çözüm bulmak için çalışacağını söyleyerek,
“Konuşma ve beyin laboratuvarında çalışarak 
deneysel terapi metotları geliştirmeye 
çalışacağım. Kariyerimin bu aşamasında; 
zararsız, ağrısız ve cerrahi müdahale 
gerektirmeyen beyin uyarıcı teknikleri 
üzerine odaklanacağım” dedi.

Azmin sonu
Oxford’a çıktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nden bu 
yıl mezun olan Aslı Melike Soylu, Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler 
Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu. 24 
üniversiteden toplam 54 öğrencinin yarıştığı 
İngilizce kategorisinde zirveyi kimseye 
bırakmayan Soylu, birincilik ödülünü İzmir’e 
getirdi.

24 üniversite
yarıştı, birincilik

İzmir’e geldi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp 
Fakültesi öğrencisi Dilge Kocabaş,
30 ülkeden 130 üniversitenin yer aldığı, 
merkezi Belçika’da olan Avrupa Tıp 
Öğrencileri Birliği’nde (EMSA) ‘direktörlük’ 
görevine seçildi. 6 farklı başlık altında 
faaliyetlerini sürdüren EMSA’nın ‘tıp bilimi 
direktörlüğünü’ üstlenen Kocabaş, toplum 
sağlığını ilgilendiren bilimsel araştırmalar 
yapılmasından öğrencilerin eğitim 
ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok 
çalışmayı koordine edecek, bunlara ilişkin 
projeler geliştirecek. İzmirli Kocabaş, 
böylesine önemli bir göreve seçilmenin 
gurur verici olduğunu söyleyerek, “EMSA, her 
yıl iki farklı ülkede kurultay yaparak tıp 
öğrencilerini bir araya getiriyor. 
Etkinliklerden birinin ülkemizde, hatta 
İzmir’de yapılması için girişimde 
bulunacağım. Farklı ülkelerden tıp 
öğrencilerini konuk etmeyi çok isterim” dedi.

Avrupalı tıp
öğrencilerine

İzmirli direktör  

Çocukluğundan itibaren babası gibi pilot 
olmanın hayalini kuran İzmir Ekonomi 
Üniversiteli (İEÜ) Buse Köksal, tutkusundan 
bir an olsun vazgeçmeyerek hedefine ulaştı, 
babasıyla aynı kokpitte buluştu.
Henüz 6 yaşındayken babasına ait pilot 
üniformasını giydiği günleri aklından 
çıkaramayan, çalıştığı şirketten bile istifa 
ederek pilotluk eğitimi için Amerika’nın 
yolunu tutan Köksal, azmin elinden hiçbir 
şeyin kurtulamayacağını kanıtladı. Babası 
Ufuk Köksal ile aynı hava yolu şirketinde 
çalışarak Almanya, Avusturya ve Hollanda 
gibi dünyanın birçok noktasına birlikte uçan 
Buse, "Hayallerimin peşinden gitmeye 
üniversite sıralarında karar verdim. Çok 
istediğim mesleği babamla birlikte 
yapabildiğim için çok mutluyum. İlk 
uçuşumda, babamın telsizden ‘İyi inişler 
kızım’ demesini hiçbir zaman 
unutmayacağım” diye konuştu.

Aile kokpiti


