
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı

Bilgilendirme Kitapçığı 



Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ailesinin yeni üyeleri,

Aramıza hoş geldiniz. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanma gibi zorlu bir süreci başarıyla atlattınız. Bu 
vesileyle sizleri tebrik etmek istiyorum. 

Sevgili öğrencilerim,

Lise hayatınız biterken üniversite hayatının nasıl olacağı konusunda büyük bir merak içinde olduğunuzu 
biliyorum. Sizleri üniversite hayatına hazırlamak için her yıl olduğu gibi bu yılda Fakültemizi yeni kazanan değerli 
öğrencilerimiz için adaptasyon sürecini destekleyecek çeşitli etkinlikler ile oryantasyon programımızı tasarladık. 
2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi oryantasyon çalışması kapsamındaki etkinliklerimizi online/yüzyüze 
olarak yürüteceğiz. Titizlikle planladığımız etkinliklere katılım göstermeniz sizlerin üniversite yaşamına 
adaptasyonunu kuvvetlendirecektir. Bu sebeple etkinliklerimizi takip etmeyi unutmayınız. 

Oryantasyon programı kapsamında size üniversitemizi tanıtmayı, Fakültemiz hakkında açıklamalarda 
bulunmayı, anabilim dallarımız, öğretim elemanlarımız, öğretmen yetiştirme programlarımız ve öğrencilik hayatı 
boyunca sizlere yardımcı olacak üniversitemizin birimleri ve işleyişleri hakkında bilgilendirmeler yapmayı 
hedefliyoruz. Ek olarak etkinlikler kapsamında danışman öğretim elemanlarınızla tanışacaksınız. Danışman öğretim 
elemanlarınız sizlere öğretmenlik programınız, program kapsamında alacağınız dersler, çeşitli derslerde yapılacak 
etkinlikler ve öğretim elemanları hakkında da ek bilgiler paylaşacaklardır. 

Sizi tarihsel ve kültürel yapının bütünleştiği ve doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran yemyeşil 
kampüsümüzde ağırlayacağız. 

2022-2023 eğitim-öğretim yılınızın büyük başarılarla geçmesini diliyorum.

Prof. Dr.Esra BUKOVA GÜZEL 
DEKAN



Buca Eğitim Fakültesi ’nin  Tarihçesi

• İzmir, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin öğretmen eğitimi açısından en

önemli kentlerinden birisi olmuştur.

• 1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar

verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak

Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve

Buca'nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890'ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk

seçilmiştir.

• İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees

Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime

başlamıştır.

• 1978-1979 İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak

değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

• 2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982'de Dokuz Eylül

Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gelmiştir.



Misyonumuz

Fakültemiz öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel 

standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve 

teknolojik gelişimine katkıda bulunan birer toplum mühendisleri olacak öğretmenleri 

yetiştirmeyi amaç edinmiştir.  



Fakültemizin Akademik  Kadrosu

51 Profesör

55 Doçent

27 Dr. Öğretim
Üyesi 24 Öğretim 

Görevlisi 

26 Araştırma
Görevlisi 



Fakültemizin Akademik Yapılanması

 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

o Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

o Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

o Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

o Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

o Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

o Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

o Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı

 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

o Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

o Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

o Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

o Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

o Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 Matematik Öğretmenliği Programı

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

 ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

o Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

o Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

 Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

 TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

o Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

o Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

o Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

o Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

o Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

o Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

o Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

o Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

o Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

o İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı





Başlangıç Bitiş

10.07.2023 25.08.2023

* Yaz öğretimi takvimi yukarıda belirlen tarihler arasında olmak üzere ilgili birimlerce belirlenecek ve açılacak dersler ilgili birimlerce ilan edilecektir.

** Devlet Konservatuvarı İlköğretim ile Lise Kademesi Akademik Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca yürütülmektedir.

*** Kayıt yenileme tarihleri Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından ilan edilecektir.

Başlangıç

03.10.2022

Başlangıç

03.10.2022

Başlangıç

03.10.2022

Bitiş Başlangıç Bitiş

17.02.2023

24.02.2023

23.06.2023

7.07.2023

9.07.2023

20.02.2023

14.07.2023

27.01.2023

03.02.2023

Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları ARA TATİL

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

10.01.2023 03.02.2023 06.02.2023 17.02.2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1 DÖNEM 2 DÖNEM 3 DÖNEM 4 DÖNEM 5 DÖNEM 6

06.02.2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

I. Yarıyıl Dersler ARA TATİL II. Yarıyıl Dersler Yılsonu-Bütünleme  Sınavları

Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

20.01.2023 05.06.202323.01.2023 03.02.2023 26.05.2023 23.06.2023

03.10.2022 09.01.2023 10.01.2023

Bitiş Başlangıç Bitiş

01.06.2023 02.06.2023

09.01.2023 10.01.2023 03.02.2023 06.02.2023 17.02.2023 20.02.2023 01.06.2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ve ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

I. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları ARA TATİL II. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları

Bitiş Başlangıç

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

I. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları ARA TATİL II. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları YAZ OKULU

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç

02.06.2023 21.07.2023

Başlangıç Bitiş

23.06.202303.02.2023 06.02.2023 17.02.2023 20.02.2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

I. Yarıyıl Dersler II. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu-Bütünleme  Sınavları

Bitiş Başlangıç

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç

Bitiş Başlangıç Bitiş

09.01.2023 20.02.2023 01.06.2023 02.06.2023 14.07.2023

19.09.2022 20.01.2023 12.09.2022 20.01.2023 29.08.2022 20.01.2023 05.09.2022

Bütünleme 10.07.2023

Yarıyıl tatili 06.02.2023 17.02.2023 23.01.2023 03.02.2023 23.01.2023 03.02.2023 23.01.2023

Final

1.Yarıyıl (Güz)

30.01.2023 23.06.2023 27.02.2023

24.07.2023

03.10.2022

Kayıt yenileme tarihleri 2022-2023 Güz       22.08.2022-16.09.2022        2022-2023 Bahar       16.01.2023-13.02.2023        

3.07.2023

11.07.2022

18.08.2023 31.07.2023 04.08.2023 24.07.2023 28.07.202314.08.2023

28.07.2023 10.07.2023 14.07.2023 03.07.2023 07.07.2023
2.Yarıyıl (Bahar) 20.02.2023 30.06.2023 06.02.2023 16.06.2023 06.02.2023 09.06.2023



Öğrenci İşleri Duyuruları
 Üniversitemizin web sayfasından Buca Eğitim Fakültesi- Öğrenci İşleri sayfasına girildiğinde bütün

yönetmeliklere ulaşılabilir. Okumanız işleyişi ve haklarınızı öğrenmeniz sizin açısından yararlı olacaktır.

 Burslar ile ilgili duyurular öğrenci işleri duyuru panolarına asılır, müracaatlar için panoları takip ediniz.

 DEBİS ve not görme ekranlarını sık sık takip etmeniz gerekiyor çünkü sizinle ilgili önemli bir konuda öğretim

elemanlarından veya öğrenci işlerinden mail gelmiş olabilir.

 Güz yarıyılı ders programlarınız ve her dersi hangi şubeden alacağınız DEBİS ekranlarınıza yansıtılmıştır.

Şubelerinizi buradan öğreniniz.

Öğrenci Kimlik Kartları (Akıllı Kart)

 Akıllı kart her kayıt yaptıran öğrenciye verilir.

 Öğrenciler mezun oluncaya kadar geçerlidir ve kartın öğrenim süresi boyunca saklanması

gerekmektedir.

 Akıllı Kart elektronik bir kart olup e-cüzdan, üniversite kimliği özelliğini birlikte taşımaktadır.

 Karta para yüklenerek DEÜ.’ye bağlı yemekhane, kantin vb. yerlerde kullanılabilir.

 Öğrenci kimlik kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda: Öğrenci İşleri bürosundan alınacak

matbu başvuru formu emniyet Müdürlüğüne onaylattırılarak, 20 tl ücretin bankaya yatırıldığına dair

dekont ile birlikte öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.



Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği
 Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri

hariç 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür.

 Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

 Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu veya yılsonu sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları birlikte

yerine getirmesi gerekir;

 Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az

%70 (yüzde yetmiş)'ine katılmış olması,

 Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi

çalışmalarının en az %80 (yüzde seksen)'ine katılmış olması,

 derse ait bütün çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması gerekir.

 Bir ders ile uygulaması veya laboratuarı ayrı değerlendirilebilir. Bir sınavda soruların ağırlık yüzde

oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı

öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

 Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan “sınav tutanağı” sınavın sonunda

yetkili makama verilir.

 Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar.

Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

 Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik

kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı da

olmayan öğrenciyi, sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler.

 Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje ve benzeri diğer

çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan,

yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir

öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

 Bir sınavın ya da çalışmanın sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin çalışmasını ilgili öğretim

elemanına teslim etmiş olmaları gereken tarihten itibaren, en geç 20 (yirmi) gün içinde olmak kaydı

ile, en geç derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur.

 Bir sınavın, ya da çalışmanın sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece

maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, fakülte dekanlığına bir dilekçe ile yapılır.



Ders Notları ve Başarı Durumu 

 Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda öğrencinin daha önce almadığı

derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 1.80 genel not

ortalamasını tutturmuş olması gerekir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi

veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde

bulundurularak yapılır.

 Ortalamaya Katılmayan Notlar: Y- Yetersiz   B- Başarılı

 Geçici Notlar: D- Devamsız E- Eksik

PUAN YARIYIL DERS NOTU KATSAYI 

90-100 AA 4.00 

85-89 BA 3,50 

80-84 BB 3,00 

75-79 CB 2,50 

70-74 CC 2,00 

65-69 DC 1,50 

60-64 DD 1,00 

50-59 FD 0,50 BAŞARISIZ 

49 VE ALTI FF 0,00 BAŞARISIZ 

 Daha önce başka bir üniversitede alıp başarılı olunduğu için “muaf” olunan derslerin notları

ortalamaya katılır.

Raporlar 

 Ara sınavlar zamanında hastalık nedeniyle alınan sağlık raporlarının (özel doktordan ve İzmir dışından

alınan raporlar geçersizdir) rapor bitiminden itibaren 5 iş günü içinde dilekçeyle birlikte öğrenci işlerine

teslim edilmesi gerekmektedir. Girilemeyen ara sınav yerine mazeret sınav hakkı tanınır. Yarıyıl Sonu ve

Bütünleme Sınavları için alınan raporlar geçersizdir.  Yarıyıl sonu ve Bütünleme sınavları için mazeret

sınavı bulunmamaktadır.

 Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılırlar ve hiçbir sınava giremezler.

 Her ne şekilde olursa olsun, bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, devam

yönünden derse girdiği saatler veya sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan

mazeret sınav haklarından yararlanamazlar.

 Rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini

yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.



Tek Ders Sınavları 

 Eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için, yaz

okuluna devam eden öğrencilere, yaz okulu sınavlarının bitim tarihinden itibaren,

 Yaz okuluna devam etmeyen öğrencilere ise, ilgili yarıyılsonu veya yılsonu, varsa bütünleme sınavlarının

bitim tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün sonra olacak şekilde, tek ders sınavı açılabilir.

Bir öğrencinin; 

a) Bir başka yükseköğretim kurumunda asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir yükseköğretim kurumundan

çıkarma cezası aldığı durumlarda kaydı silinir. 

Bunun dışında kayıt silme yapılmamaktadır. 



Askerlik İşlemleri
 Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin askerlikle ilgili evrakları öğrenci işleri tarafından gerekli

birimlere iletilir.

 Okul bitene kadar öğrencinin askerlikle ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrenci Askerlikle İlgili Bir Sorun Yaşadığında Yapması Gerekenler 

 Fakültemize kayıt yaptıran tüm erkek öğrencileri için askerlik şubelerine öğrenci işleri bürosu

tarafından otomatik olarak tecil belgeleri gönderilmektedir. Mezun oluncaya kadar tekrar askerlik tecil

belgesi gerekmemektedir.

 Ancak; şubeden aranılması veya bir sorun olması durumunda öğrenci işleri web sayfasından veya

danışmadan matbu bir form alınarak, doldurulur ve büroya teslim edilir.

Kayıt (Hak) Dondurma

Kayıt (hak) dondurma işlemleri için geçerli mazeret (sağlık, askerlik, maddi yetersizlik) belgesinin 1 ay 

içinde öğrenci işlerine sunulması gerekmektedir. 

Yatay Geçişler

 Yatay geçiş duyuruları web üzerinden (YÖK ve DEÜ web sayfasında) yapılır.

 Duyurular yılda bir kez

 Temmuz-Ağustos ayı içerisinde YÖK tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

 Başvuruların şahsen yapılması gerekir.

 Öğrenci seçiminde başarı ortalaması ve ÖSYS puanları esas alınır.

 Yatay geçiş yapmak istenilen üniversiteye başvuru yapılması gerekmektedir.

 Fakültemizde bölüm değiştirme (bölümler arası yatay geçiş), çift anadal-yandal uygulamaları yoktur.



Öğrenci Değişim Programları

 Erasmus programı kapsamında öğrencilere yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil

olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer

katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim desteği

sağlamaktadır.

 Bu amaca ulaşmak için iki ana unsur öğrencilerin herhangi bir okulda aldıkları derslerin denkliği ve

finansmandır.

 Bu programa katılan üniversiteler değişim programı ile kendilerini ziyaret eden öğrencilerden öğrenim

harcı almamayı kabul ederler ve kendi derslerinin denklik sistemini belirlerler.

 Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların öğrencileri, ilgili kurumun ULUSLARARASI

İLİŞKİLER BİRİMİNE (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ/BÜROSU), BİR SONRAKİ AKADEMİK DÖNEM

İÇİN başvuru yaparlar.

 Değişime hak kazanan öğrenciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını

yaparlar.

 Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini geliştirmeye dönük çalışmalar

yapmaları ve genel not düzeylerini olabildiği kadar yüksek tutmalarında fayda vardır.

 Genel başarı ortalaması, değerlendirmenin yapıldığı dönem itibariyle 2.5/4.00 veya 75/100 düzeyinin

altında olan öğrenciler değişim için başvuramazlar.

 Başvurabilen öğrencilerin, yüksek öğretim kurumlarınca seçilmesinde kullanılacak ağırlıklı

değerlendirmede başarı düzeyi (%50), yabancı dil durumu (%35) ve mülakat (%15) etkili olmaktadır.

 Gidilen ülkedeki öğrenim harcından muaf olmanın dışında bu programdan yararlanan öğrencilere yol

masrafı olarak 500 € ve aylık 300 € yardım sağlamaktadır.

 Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. Dolayısıyla, önlisans, lisans, yüksek lisans

yahut doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılım söz konusudur.

Erasmus Programı 

 Erasmus programı, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak üzere hazırlanan Avrupa Birliği’nin

genel eğitim projesi olan Socrates projesinin yüksek öğrenim alanındaki alt projesidir.



Erasmus Aktiviteleri 

 Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM)

 Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility - TS)

 Değişimin Organizasyonu (Organisation of Mobility - OM)

 Yoğunlaştırılmış Programlar (Intensive Programmes - IP)

 Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD)

 Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Networks - TN)

Farabi Değişim Programı 

 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının

dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından

ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 Öğrenci değişim programları ile ilgili iletişim

o Erasmusla ilgili olarak Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurulabilir.

 Konuyla İlgili Linkler

o http://www.ua.gov.tr/

o http://europa.eu.int/comm/education/SOCRATES.html





Öğrenci Toplulukları

Üniversitemizde, öğrencilerimizin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, ilgi alanlarını arttırmalarını 

ve sosyal gelişimlerini destekleyecek pek çok öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ilgilerini çeken 

bir veya birden fazla öğrenci topluluğunda yer alabilirler. Öğrenci toplulukları ile ilgili koordinasyon üniversitemiz 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri 

Adres   : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Alsancak/İZMİR 

Telefon : 0 (232) 412 16 65 

Faks     : 0 (232) 412 16 66 

Web sayfası: http://sks.deu.edu.tr/tr/anasayfa/ 

E-posta: topluluk@deu.edu.tr 

mailto:topluluk@deu.edu.tr


Kütüphane

Fakülte Kütüphanemiz 

 Kütüphanenin çalışma saatleri sabah 8:30 akşam 21:00 (okul açıkken), sabah 8:30 akşam 17:30 (okul

kapalıyken)

 Kütüphaneye üye olmak için öğrenci kimlik kartı ve fotoğrafla başvurular yapılabilir.

 Üye olan öğrenci en fazla 2 kitap alıp 15 gün içerisinde aldığı kitapları iade etmesi gerekir.

 Kitapların iadesi geciktiğinde her gecikme günü için belirlenen para bedelinin ödenmesi gerekir.

 Kütüphanedeki kitapların kullanıldıktan sonra görevliler tarafından yerleştirilmesi için masaya bırakılması

gerekir ayrıca araştırmalarda bilgisayardan tarama yapılabilir.



DEÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 

Üniversitemizin Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphanemiz 

 Türkiye’nin sayılı en büyük kütüphaneleri arasında yer almaktadır,

 Elektronik ve süreli yayınlarda abonelik ile kitap koleksiyonu çok zengindir,

 Dünya standartlarına uygun, ISO9000 kalite belgesi bulunmaktadır.

 Kütüphane 7/24 açıktır.

Merkez Kütüphanemiz 

 Uygulama BEF kütüphanemiz ile aynıdır.

Kitap salonu, süreli yayın salonu, gazete ve magazin salonu yanı sıra konferans salonu, gör-işit salonları, proje

ve toplantı salonları, araştırma salonları, bilgisayar laboratuvarları, kafeterya, ücretsiz sinema gösterimi tüm

öğrenci ve öğretim üyelerimizin yararlanmasına açıktır.



Öğretim Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Öğretim Teknolojileri Araştırma ve 

Geliştirme Laboratuvarı akademisyenlerin ve lisans/lisansüstü öğrencilerinin eğitim odaklı projelerinde 

kullanabilecekleri öğretim teknolojilerini araştırma, geliştirme ve uygulama fırsatı bulabilecekleri bir 

laboratuvar olarak kurulmuştur. Öğretim Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı bünyesinde üç 

boyutlu yazıcı, robotik geliştirme kiti, hologram, sanal gerçeklik gözlüğü ve benzeri teknolojiler yer 

almaktadır. Fakültemiz bünyesinde yer alan her bölümün kullanımına açık olan laboratuvarımızdan 

akademisyen ve araştırmacı öğrencilerimizin projeleri kapsamında etkili, verimli, şeffaf ve etik bir biçimde 

yararlanabilmesi ve araç-gereç güvenliği amacıyla randevu sistemi ile hizmet verilecektir. Talep edilmesi 

halinde öğrenci, akademisyen ve lisansüstü öğrencilere var olan öğretim teknolojileri ile ilgili Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretim elemanları tarafından mentörlük desteği sağlanmaktadır Detaylı bilgi 

için http://bef.deu.edu.tr/tr/otarge/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

http://bef.deu.edu.tr/tr/otarge/


Çok Amaçlı Okuma Salonu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Çok Amaçlı Okuma Salonu lisans 

öğrencilerinin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim odaklı olarak kullanabilecekleri 

hologram, kablosuz internet bağlantısı ve modern çalışma ortamına sahiptir. Şu an için mesai saatleri 

içerisinde (akıllı kart ve kamera sistemi hizmete girdikten sonra zaman sınırı olmaksızın) hizmet verecek 

olan Çok Amaçlı Okuma Salonu her bölümün kullanımına açık olup salonumuzdan öğrencilerimizin 

etkili, verimli, şeffaf ve etik bir biçimde yararlanabilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 

akademisyen ve lisansüstü öğrenciler hologram teknolojisini kullanmak için yararlanabilir. Talep 

edilmesi halinde hologram teknolojisi ile ilgili mentörlük desteği ve rehberlik koordinatörler tarafından 

sağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için http://bef.deu.edu.tr/tr/okumasalonu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://bef.deu.edu.tr/tr/okumasalonu/


Hayat Boyu Ögrenme Kapsamında Yürütülen Ücretsiz, 
Milli Eğitim Onaylı Sertifikalı Kurslar 

Buca Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimize sadece çeşitli branşlarda öğretmenlik eğitimi vermekle kalmıyor 

aynı zamanda onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda Buca Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız işbirliği 

çerçevesinde açtığımız sertifikalı kurslarla çok yönlü yetişmelerinin arayışı içindeyiz. 2023 Eğitim Vizyonu’nun 

temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, 

bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme hedefine Buca Eğitim Fakültesi 

olarak katkı sağlamaya ve gençlerimizin ilmen, fikren ve ruhen doyuma ulaşmalarına zemin hazırlamaya 

çalışıyoruz. Kursların ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı olması talebi daha da artırmaktadır. Öğrencilerimiz, 

açılan kurslarda hem boş zamanlarını değerlendirmekte, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. 

Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği kapsamında öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve niteliklerinin 

artırılması maksadıyla şimdilik on farklı alanda yürütülen kurs programlarının sayısı ve çeşitliliğinin artırılması 

gelen taleplere ve imkânlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.  



Periyodik olarak tekrarlanan bu kurslarda öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre kayıtları alınmakta 

ve kendilerini keşfetmeleri, ilgilendikleri alanlarla ilgili donanımlarını artırmaya dönük çalışmalara 

katılmaları teşvik edilmektedir. 2022-2023 Öğretim yılında da kurslarla ilgili çalışmalar planlandığı biçimde 

devam edecektir. 



Fakültemiz Etkinliklerinden Kesitler



Öğrenci Konseyi
 Öğrenci Konseyi DEÜ öğrencilerini tüm platformlarda temsil etmek ve üniversite yönetimine öğrencileri

katmak amacı ile hareket eden bir kurumdur.

 İlk önce her sınıf kendi temsilcisini seçer. Seçilen bu sınıf temsilcileri bir araya gelerek Bölüm/Program

Öğrenci Temsilciler Kurulunu oluşturur. Bölüm/Program Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanları bir araya

gelerek Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciler Kurulunu oluşturur.

 Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanları bir araya gelerek DEÜ. Öğrenci Konseyini

oluşturur.

 Oluşan bu Öğrenci Konseyi kendi aralarından bir Başkan ve 3 Başkan Yardımcısı seçer. Ayrıca Dokuz Eylül

Üniversitesi Öğrencilerinden birini Genel Sekreter olarak seçerler. Seçilen bu 5 kişi Öğrenci Konseyi

Yürütme Kurulunu oluşturur.

 Seçilen tüm bu kurullar kendi aralarında periyodik olarak olağan toplantılarını yaparlar ve kendi

birimlerindeki tüm Üniversite Yönetim Kurulu Toplantılarına da öğrencileri temsilen katılır ve görüşlerini

bildirirler.

Nasıl Sınıf Temsilcisi Olunur? 

 İlk önce bölümünüzden ya da

 Öğrenci Konseyinden yeni yönergeyi isteyip incelemelisiniz.

 Temsilciliğe adaylık için gerekli şartların sizde var olup olmadığını kontrol etmelisiniz

 Daha sonra bölümünüzden adaylık başvuru belgesini alıp doldurmanız gerekli (Adaylık başvuruları

bölümlere yapılacaktır).

 Adaylık başvurunuz kabul edildiği takdirde propaganda faaliyetlerine başlayabilirsiniz.

 Seçimler Bölümün belirttiği gün ve saatte sınıflarda yapılacaktır. Seçimler kapalı oy açık sayım sistemine

göre yapılacaktır.

 Öğrenci Konseyinin resmi web sitesi adresi: http://kisi.deu.edu.tr/ogrenci.konseyi



 Kişisel gelişim seminerleri

 Anlayarak hızlı okuma kursu,

 KPSS

 Temel, orta, ortaüstü ve ileri düzey dil eğitimi programlari (Ingilizce, Almanca, Fransızca)

 Bilgisayar eğitim programları:

o 3D Studio Max, Autocad 3D, Autocad 2D, Bilgisayarlı Grafik Tasarım, Web Tasarımı, Temel Bilgisayar

Eğitimi,

o Network Sistem Uzmanlığı Sertifika Programı

o Bilgisayar Programcılığı ve İnternet Teknolojileri Sertifika Programı

 DESEM sinemaları öğrencilere ücret karşılığında ve ücretsiz film gösterimleri ile hizmetinizdedir.

Temel hedefi, uzman akademik kadrosuyla, öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ve personeli 

olmak üzere, tüm halka kaliteli eğitim vermektir. Bu maksatla yabancı dil, bilgisayar ve diğer kişisel 

gelişim eğitimleri verilmektedir. Ayrıca firmalara talepleri doğrultusunda; yönetim, işletme, kalite 

eğitimi v.b. gibi özel eğitim programları düzenlenmektedir. 

Desem toplantı salonları ve fuayeleri ile toplantılara, kongrelere ve seminerlere her türlü alt yapısıyla 

(kokteyl, yemek, cafe-break) ev sahipliği yapabilmektedir. 

Tel: 232.422 29 46 - 4121085- 4121086 - 4121089- 4121091 

Web: http://www.deu.edu.tr/desem 

E-mail: desem@deu.edu.tr 

Adres: Cumhuriyet Bul. No:144 35210 Alsancak- İzmir 



 B.E.F. Dış Hat Numarası 420 48 82-83 

 Rektörlük Santral 412 22 22 

 DEÜ Tıp Fakültesi    412 22 22 

Sosyal Medyada Buca Eğitim Fakültesi

facebook.com/deubef 

@BucaEgitimDEU 

@Deu_EgitimF
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