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Yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin mekânlara, 

eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri 

konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları 

yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl “Engelsiz Erişim ve Engelsiz 

Eğitim” temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri 

sahiplerini buldu. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 

Öğretmenliği programı Görme Engelli öğrencilere yönelik 

yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 4 

üniversiteden birisi oldu. Haberin devamı için tıklayınız... 

 
 

  
 
 
 
 

Dünyanın ilk sanal baskı resim bienalinde 

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dizar Erivan Zencirci baskıresim eseri ile yer 

aldı. Doç. Dr. Erivan Zencirci, “Dünyanın ilk sanal baskıresim bienalinde yer almaktan onur 

duymaktayım” dedi. Haberin devamı için tıklayınız. 

EÜ, “En İyi Altın Çağ Üniversiteleri” arasında 4’üncü sırada 

 
Times Higher Education’un (THE) açıkladığı 2020 

yılının “En İyi Altın Çağ Üniversiteleri” arasında Ege 

Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 4’üncü sırada 

yer aldı. 50 yıldan fazla, 80 yıldan az sürede faaliyet 

gösteren üniversitelerin değerlendirilmesi ile 

oluşturulan listede Ege Üniversitesi, 4’üncülüğü 

Ankara Üniversitesi ile paylaştı. Haberin devamı için tıklayınız. 

EÜ, “Engelsiz Program Nişanı” oldu almaya 
hak kazanan 4 üniversiteden birisi 
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Kalem Dergisi 184. sayısı 

Ege Üniversitesi’nin etkinliklerini, gelişmeleri ve değişimleri her ay 

büyük bir titizlilikle hazırlanan kalem dergisinin bu ayki sayısına 

buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

Ege Ajans’tan Haberler 

Ege Üniversitesiyle ilgili en güncel haberlere ulaşmak 

isterseniz lütfen tıklayınız. 

 

 

 

İzmir Polen Alerji Bülteni 

Ege Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 

ortak çalışması ile başlatılan Polen Alerji Bülteni İzmir 

Pilot Çalışması 10.04.2019 da faaliyete geçmiştir. Ege 

Üniversitesi Bornova Kampüsü ve Meteoroloji 2. Bölge 

Müdürlüğü (Güzelyalı) 'ne kurulan polen yakalama 

cihazları vasıtasıyla haftalık polen örnekleri 

alınmaktadır. Haftalık polen örnekleri ve Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü’nden gün içerisinde periyodik olarak 

alınan  hava durumu tahminleri,  Üniversitemizce geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla 

değerlendirilip , astım ve alerji hastaları için tahmini     günlük polen maruziyet riski 

hesaplanmaktadır.Haftalık polen bülteni için tıklayınız. 

 

 

https://egekitap.ege.edu.tr/files/kalem184/
https://egeajans.ege.edu.tr/
https://youtu.be/2-xjuS5udmM


 

 

          Online Mezun Sohbetleri 

Mezunlarımız Üniversitemizin öğrencileri ve aday 

öğrencilerimiz olan lise öğrencileri için okudukları 

bölümleri anlattılar. Bu keyifli videoları siz de izlemek 

isterseniz   burayı tıklayabilirsiniz 

 
  
 
 
 

 
Mezunlarımızın Kaleminden… 
 

Ege Üniversitesi’nin değerli mezunları gerek makalelerini 

gerekse hazırladığımız soruları cevaplayarak Ege 

Üniversite’li ve Ege Üniversite’li olmayı hayal eden 

gençlerimize ışık tutuyorlar.Ege Üniversitesi’nin 

sınıflarında okumuş, kantinlerinde oturmuş, yeşil 

kampüsün ağaç gölgelerinde sohbetler etmiş, belki de en 

güzel yaşlarının anılarını burada biriktirmiş 

mezunlarımızın kaleminden Ege Üniversitesi’ni  okumak 

isterseniz burayı tıklayabilir siz de bu sayfa da yer almak 

isterseniz burayı tıklayabilirsiniz. 

 

Ege’li Firmalar… 

Ege Üniversitesi’nin değerli mezunları birçok firma ve kuruluşta kariyerlerini 

sürdürmektedir.Mezunlarımızın iş hayatındaki başarılarını sitemizde ilan ederek 

öğrencilerimizle ve mezunlarımızla paylaşmaktan gurur duyacağız. 

Ege Mezunu olarak çalıştığınız firmanızın/kurumunuzun da burada yerini almasını istiyor 

iseniz Ege'li firma başvuru formu’nu doldurarak Ofisimize iletebilirsiniz.. 

 

 

https://mezun.ege.edu.tr/?page_id=2410
https://mezun.ege.edu.tr/?post_type=tp-testimonial
https://mezun.ege.edu.tr/?page_id=1617
https://mezun.ege.edu.tr/?page_id=3171


 

 
                       
                      Mezun Kart Avantajları 
           
 

    
 
Mezun Kartı uygulamasıyla, mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmek, iletişimimizin 
ve  Üniversitemizin çeşitli imkanlarından faydalanmasının devamlılığını sağlamak 
hedeflenmektedir. 

Mezun Kartı Olanakları: 

-Kampüse 7/24 giriş-çıkış kolaylığı 
-Sosyal Tesis olanaklarından personele uygulanan aynı indirimden faydalanabilme 
*Lokal, Kit Vak, Konuk Evi, Kış Bahçesi, Havuz, Spor Salonları 
–Merkezi Kütüphaneden faydalanabilme  

-Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi %20 oranında mezun kart 
sahiplerine indirim imkanı 
-Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi EGESEM eğitimerinde %10 mezun kart sahiplerine 
indirim imkanı 

-Mezun Kart sahiplerine özel olarak kurumsal indirim için lütfen tıklayınız. 

Mezunlarla İlişkiler Ofisi 
Tel:0 232 311 38 56 /311 21 45 

https://mezun.ege.edu.tr/?page_id=1302
Tel:0

