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- Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler,

Mimarlık, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri olmak üzere 10 fakülte bünyesinde 40 lisans
programı, 

- Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 enstitüde 60 lisansüstü
program,

- Sağlık Hizmetleri, Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokulda 6
program mevcuttur. 

- Üniversitemizi 106 aktif programla yabancı uyruklu öğrenciler dahil olmak üzere 8000
öğrenciye sahip, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-öğretim

hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla insanlığın

geleceğine katkı sunan bir eğitim-öğretim kurumu haline getirdim. 

  15 Temmuz’da hain darbe girişimine Türk halkının gösterdiği

kahramanlık destanının bir sonucu olarak kurulan ve adını

milli iradeden alan İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne, 21 Ocak

2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

ERDOĞAN’ın tensipleriyle rektör olarak atandım. Kurucu

Rektör olarak göreve başladığım ilk günden itibaren İzmir

Demokrasi Üniversitesi’nin nitelikli yükseköğretim kurumları

arasında hızla yerini alabilmesi için azimle çalışmalarıma

başladım. Görevimin 2. ayında, 4 program ile aktif şekilde

yükseköğretim sistemimize dahil ettiğim Üniversitemizde, şu
anda:

 

- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimiz de dahil olmak üzere tüm fakültelerimizde kendi akademik

kadromuzla 3 yıldır öğrencilerimize bizzat kendi bünyemizde eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz.
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- Üniversitemiz şu anda 240 kişiden oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Tüm fakülte ve

yüksekokullarımızda öğretim üyelerimizin doktora derecesi bulunmaktadır. 

- Eğitim teknolojilerinde güncel yazılım kullanımı ve veri tabanlarıyla kaynaklara erişime

verdiğim öncelik, küresel salgın süresince Üniversitemizin çevrimiçi eş zamanlı uzaktan eğitime

geçen ve kesintisiz bir şekilde eğitimi sürdüren ilk 10 üniversiteden biri olmasını sağlamıştır.

- Örgün eğitimin yanı sıra Sürekli Eğitim Merkezi’ni ilk yıldan itibaren faaliyete geçirerek

öğrencilerin kendisini geliştirmek istediği alanlarda eğitim almasına ve ayrıca Kitlesel Açık Ders

Platformu (Coursera) üzerinden birçok üniversiteden farklı olarak uluslararası geçerliliği olan

resmi sertifikalar almasına imkân sunulmuştur.

4 yıllık görev sürem boyunca, Üniversitemizin kat ettiği gelişmeyi kısaca özetlemek gerekirse: 
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- YÖK’ün endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirme prensipleri dikkate alınarak, tüm ön lisans
programlarımızın eğitimi reel sektörle iş birliği içerisinde ve organize sanayi bölgelerinde
yapılacak şekilde planlanmış ve gerekli iş birliği protokolleri imzalanmıştır.
- Uluslararasılaşmaya verdiğim önem neticesinde; lisans ve lisansüstü düzeylerde 26
üniversiteyle Erasmus+ anlaşması, ayrıca Mevlana, Farabi gibi değişim programları, akademik
iş birliği protokolleri ve birçok üniversiteyle gerçekleştirdiğimiz ikili anlaşmalar ile bu sürece
katkı verilmiştir.
- Öğrencilerimizin kariyer planlarını oluştururken profesyonel yardım almalarını sağlamak
amacıyla Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi etkin hale getirilmiş, bünyemizde
İŞKUR İrtibat Noktası kurulmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin
Yetenek Kapısı Kariyer Platformu etkinliklerine çok sayıda öğrencimizin katılması sağlanmıştır. 

- Mezunlarımızın küresel rekabet ortamında istihdam fırsatı bulmaları ve ekonomik değer

yaratmalarına verdiğim önemden ötürü, yabancı dil öğrenimi önceliklerimiz arasındadır. Bu

amaç doğrultusunda, programlarımızın üçte biri yabancı dilde (İngilizce) eğitim vermektedir. 

- YÖK’ün Gelecek Projesi’ni dikkate alarak belirlenen öncelikli alanlar ışığında akademik

uzmanlaşmaya dönük, yükseköğretim sisteminin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirme

hedefiyle, öğrencilerin araştırma projelerinde yer alması ve öğrenci kongreleri düzenlemesi

tarafımdan teşvik edilmiştir. 100/2000 Programı kapsamında burslu öğrencilerimiz

bulunmaktadır. İlerleyen dönemde öncelikli alanlarda bu sayının arttırılması amaçlanmaktadır. 
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- Mezunlarının istihdam oranlarını bir üniversitenin en önemli başarı kriteri görmemden dolayı,

bu konuya ayrı bir önem verdim. Bu doğrultuda eğitim-öğretim planlarının ilgili disiplinin modern

gerekleri ve teknolojik gelişimleri dikkate alınarak oluşturulması sağlanmıştır.



- Üniversitemiz bünyesinde Akademik Performans Değerlendirme ve Geliştirme Birimi

kurulmuş ve öğretim üyelerinin proje başvurularına destek verilmiştir. Öğretim üyelerimiz

tarafından 32'si TÜBİTAK, 15'i Avrupa Birliği ve 18'i BAP başta olmak üzere 100’e yakın

proje görevi sürdürülmektedir. Ayrıca 30 proje başvurumuz da değerlendirme aşamasındadır.

- AB Erasmus+ 2020 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik

Ortaklık Projesi’ne yapılan 256 proje başvurusundan kabul edilen 32 proje arasından Sıfır
Atık-Avrupa'da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin
Geliştirilmesi adlı projemiz, KA2 Yükseköğretim İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında da

yapılan 136 proje başvurusundan kabul edilen 19 proje arasından Geleceğin Kod Yazarları
İçin Oyun Tabanlı Öğrenme Yoluyla Algoritmik Düşünme Becerilerinin Kazandırılması

adlı projemiz Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülmeye uygun görülmüştür.

  Akademik kadronun oluşturulmasında nicelikten çok niteliğe önem vermemden dolayı

Üniversitemiz ulusal ve uluslararası akademik performans ölçümlerinde dikkate değer

başarılara imza atmıştır: 

- Her yıl Doktora Tezi Ödülü kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal

ve Beşeri Bilimler alanlarında verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne 2020 yılında Fen ve

Mühendislik Bilimleri  alanında öğretim üyemiz layık görülmüştür. Öğretim üyemize ödülünü

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi vermiştir.
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- Bunların doğal sonucu olarak Yükseköğretim Kurulu’nun 2019 Yılı Üniversite İzleme

ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre, Üniversitemiz öğretim elemanı başına düşen

ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısında ilk beş üniversiteden biri

olmuştur.

- Eğitim-öğretime başladığı günden bu yana tüm programlarında %100 doluluk oranına

ulaşması Üniversitemizin başarıları ile bilinen ve tercih edilen bir üniversite olduğunu

göstermektedir.
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- Üniversitemiz Tıp Fakültesi alanında bir ilk olan Uluslararası Multidisipliner Tıp
Kongresi'ni gerçekleştirmiştir. Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi, Türk Tarih Kurumu iş birliği

ile Üniversitemizce gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak Üniversitemiz, 23 uluslararası
kongre ve sempozyumun, 300'ün üzerinde ulusal sergi, panel, konferans gibi akademik

etkinliklerin düzenlenmesine ve üç uluslararası akademik derginin yayımlanmasına öncülük

etmiştir.

- Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan 2019 yılı anket sonuçlarına göre;

Üniversitemiz idari personel memnuniyetinde ilk sırada, akademik personel memnuniyetinde

ise ilk dört içerisinde yer almıştır.

- Üniversite yönetiminden duyulan memnuniyetin bir sonucu olarak, Üniversitemiz içinden
yeni dönemde rektörlük başvurusu yapan bir başka öğretim üyesi bulunmamaktadır.

  Eğitim-öğretime ait gelişimimiz yukarıda kısaca özetlenmiştir. Kanaatimce, bir üniversitenin

temel görevi; eğitim-öğretimin ardından, yapacağı bilimsel araştırmalarla ülkemizin teknolojik,

sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak olmalıdır. Bu temel hedef doğrultusunda:
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- Savunma Sanayi Müsteşarlığı-İzmir Demokrasi Üniversitesi, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay
Sanayi arasında "Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı" imzalanmıştır. 
- Türkiye’nin gözde sanayi merkezlerinden İzmir Kemalpaşa OSB’de TEKNOKENT kurulması
konusunda gerekli girişimler başlatılmıştır.

Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversite Sanayi İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sinir Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (kurulum aşamasında)

Spor-Sağlık, Egzersiz,  Fiziksel Aktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi (kurulum

aşamasında)

- Üniversitemiz, İzmir’in ilk Yapay Zekâ ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin yanında aşağıdaki araştırma merkezlerini kurarak faaliyete geçirmiştir:
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- Ülkemizin başarılı sağlık çalışmaları içerisinde yer alacak uzman doktorları, sağlık

personellerini yetiştirebilmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına,

Üniversitemiz, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile afiliye edilerek ortak kullanım

protokolü imzalanmıştır.
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- 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Üniversitemizin demokrasiye olan inancını ve

bağlılığını gösteren üç yıldır gerçekleştirdiğimiz Demokrasi Yürüyüşü ve etkinlikleri ile milli ve

manevi duyguların güçlendirilmesinde öncü olduk.

  Üniversitelerin bir diğer görevi de sahip olduğu bilimsel, kültürel ve sosyal zenginliğini

topluma katkı sağlayacak etkinlikler yoluyla paylaşmak, topluma hizmet etmek ve toplumsal

farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu şiardan yola çıkarak:
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- Devletimizin Afrin’e terörü bitirmek üzere başlattığı, Zeytin Dalı Operasyonu’ndaki

Mehmetçiklerimize destek vermek adına Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyası’nda bulunduk ve bu

farkındalığı yıllar içerisindeki diğer bağış etkinlikleriyle bir gelenek halinde getirdik.

- 2019 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Prof. Dr. Fuat

Sezgin Yılı ilan edilmesiyle, onu anlamak ve gelecek nesillere birikimini aktarmak için yıl

boyunca sergi, panel, konferans gibi etkinlikler düzenledik ve Fuaye Alanımıza da adını

verdik. 
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- İzmir Adliyesi’ne yapılan menfur saldırıda tek başına kahramanca çarpışarak PKK terör

örgütünün hain planını bozan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda şehit olan

mübaşir Musa Can’ı anmak, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan

kahramanlarımızı yüceltmek ve onlara dair farkındalığın yükseltilmesini sağlamak amacıyla her

yıl “Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Töreni” düzenledik.
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- Üniversitemiz Salon Futbolu ve Voleybol takımlarının gösterdiği ekip başarıları yanında

öğrencilerimizin bireysel sporlarda da dereceleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 4. Uluslararası

Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Büyükler Full Contact branşı +70 kg kategorisinde

Avrupa Şampiyonluğu; Büyük Erkekler Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda

70 kg kategorisinde Türkiye Birinciliği; 11. Üniversitelerarası MuayThai Şampiyonası'nda

üçüncülük dereceleri elde etmiştir.

- Üniversitemiz, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde; Kodlama ve Robotik, Uygulamalı Yapay

Zeka, Çocuk Değerlendirme, Konkordato, İş Sağlığı ve Güvenliği, Psikodrama Yaşantı Grubu,

Aile Danışmanlığı eğitimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda sertifika programları düzenledik

ve toplamda 450 sertifika ve katılım belgesi verdik. Bunun yanı sıra lisansüstü eğitimde iş
birliği yapmak üzere Memur Sendikaları Konfederasyonu ile protokol imzaladık.
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- Üniversitemiz, 2020 yılında 116 üniversiteden yapılan 841 başvuru arasından ilk 10’a girerek

“Engelsiz Üniversite” adayı oldu. 

- Üniversitemizin İzmir Valiliği ile ortaklaşa yürüttüğü “Aramızda Engel Yok: Parmaklarım

Sesin Olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Tıp Fakültesi öğrencilerimize işitme

engelli vatandaşlarla rahat iletişim kurup onlara daha iyi tedavi olanakları sunmalarını

sağlamak amacıyla işaret dili eğitimi verdik.

- Üniversitemizde 37 sosyal, 26 mesleki olmak üzere; toplam 63 öğrenci topluluğu

bulunmaktadır.
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- Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde atölyelerimizi açarak, üretime başladık.



- Covid-19 salgını sebebiyle evde kalınan bugünlerde otizmli bireylerin hayatlarına renk

katmak, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak, ailelere motivasyon sağlamak ve toplumsal

farkındalık oluşturmak amacıyla “İZOT Evden Otizm Festivali” başta olmak üzere öğrencimiz

Beril Zorlu tarafından verilen ev konseri gibi kapsayıcı etkinlikler düzenledik.

- 3 yıllık süre zarfında Üniversitemiz kütüphanesini geliştirmek adına attığımız adımların

sonucu olarak; Yükseköğretim Kurulu’nun 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel

Raporu’na göre Üniversitemiz yayın alımı harcamasının bütçeye oranının en yüksek olduğu

üniversite olmuştur. 

- “Bağımlılıkla Mücadele” kapsamında uluslararası stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladık.
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• Tahsis Edilmiş Toplam Alan= 383.878 m2

• Açılmış Olan Toplam Yol Uzunluğu= 5,02 km.

• Yapılan İstinat Duvarları= A Blok Yükseklik: 6,40 m. Uzunluk: 63,5 m. B Blok Yükseklik:

6,25 m.Uzunluk: 22 m. D Blok Yükseklik: 5,00 m.Uzunluk: 12 m.

•  Bina Kapalı Alan m2’leri = Birinci Derslik Binası: 2.170 m2 İkinci Derslik Binası: 1.850 m2

Ofis Binası: 708 m2 Kafeterya Binası: 250 m2 Yemekhane Binası : 662 m2

-Üniversitemiz Uzundere Yerleşkesi'ne yapılan tüm binaların projeleri Mimarlık Fakültesi

öğretim üyelerimiz tarafından çizilmiş, yerleşke yol çalışmaları belediye ve Devlet Su İşleri

tarafından gerçekleştirilmiş ve kısıtlı imkanlarla merkezi dersliklerimiz tamamlanmıştır. 
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3 yıl süresince 10 fakülte, 3 yüksekokul ve 3 enstitüde 40 lisans, 6 önlisans, 60 yüksek lisans

ve doktora programı ile 100 adet araştırma projesini yürüten kısa zamanda hızlı ve önemli

gelişme göstermiş olan Üniversitemiz, ülkemizin sevilen yarışma programlarında yarışmacılara

sorulan soru oldu.
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Kurulduğumuz günden bu yana gelişimimiz ulusal medyada dikkat çekti. 

- Üniversitemizin kadın istihdamının desteklenmesi ve farkındalığına yönelik çalışmaları ulusal

medyada büyük yankı uyandırdı.



2.1. Yapay Zekâ Alanında Öncü Üniversite
Dünyadaki teknolojik gelişmeler, tüm sektörlerin ve iş
olanaklarının yapay zekâ ve veri analitiğine yönelmesini zorunlu

hale getirmiştir. İzmir’in ilk “Yapay Zekâ ve Veri Analitiği

Uygulama ve Araştırma Merkezi” Üniversitemiz bünyesinde

kurulmuştur. Tıp ve mühendislik alanlarının ara kesitinde faaliyet

gösteren Merkezimizin önemi, küresel salgın sürecinde çok daha

belirgin hale gelmiştir. Bu kapsamda, tüm eğitim ve öğretim

süreçlerinin desteklenmesine yönelik arttırılmış gerçeklik

uygulamalarına dayalı içerik hazırlanması ile araç ve yöntemlerin

geliştirilmesinin yanında yapay zekaya dayalı radyoloji

çalışmalarının yapılması ve uygulamaya geçirilebilecek ürünlere

dönüştürülmesi ile Üniversitemizin bölgesel etkinliğinin

arttırılmasını hedeflemekteyim.

1. İklim Değişimine Dirençli Üniversite
Yarattığı ve yaratacağı etkiler ile insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel,

ekonomik, sosyal tehditlerden birisi olan iklim değişimini kurumsal önceliklerimizden birisi

olarak kabul edip sadece Üniversitemizin değil, tüm ülkemiz üniversitelerini de kapsayan

“İklim Değişimi Komisyonu”na öncülük etmeyi hedeflemekteyim. Ayrıca kampüs alanımızın

yeni yapılanma sürecinde oluşunu bir avantaj olarak değerlendirip; yağmur suyu yönetimi,

kent ısı adası etkisinin giderilmesi, karbon tutma potansiyelinin geliştirilmesi, atık yönetimi,

yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi gibi ekosistem tabanlı iyi örnek

uygulamalarının geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini planlamaktayım. Bu bağlamda

Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü olan İzmir kentinin iklim değişimi kapsamındaki

dönüşümünde, Üniversitemizin rol model olmasını hedeflemekteyim.

2. YÖK’ün “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” doğrultusunda “Uluslararası

tanınırlığı olan seçkin bir araştırma üniversitesi olma” vizyonuyla öncelikli üç gelişim alanı

planlamış bulunmaktayım.

 Tüm bunların ışığında, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları ve sunduğu nitelikli eğitim-
öğretim hizmetleriyle, toplumsal gelişime öncülük eden, sorumluluk sahibi mezunlarıyla
insanlığın geleceğine katkı sunan ve uluslararası tanınırlığı olan seçkin bir araştırma
üniversitesi olmayı amaçlayan Üniversitemizin hedefleri doğrultusundaki projelerimiz aşağıda
sunulmuştur.
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2.2.İlaç Geliştirebilen Üniversite
COVID-19 salgınının küresel düzeydeki etkisi göz önünde bulundurularak İzmir’de faaliyet

gösteren üniversiteler ile imzalanan protokoller çerçevesinde sürdürülen ilaç geliştirme ve

farmakokinetik çalışmalarını bir adım ileriye taşıyabilmek ve çevre sorunları ile iklim krizinin

tetikleyebileceği gelecek salgınlara hazırlıklı olabilmek için İlaç Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi’nin kurulmasını hedeflemekteyim.

2.3. Uluslararası Tanınırlığı Olan Üniversite
Üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınırlık kazanması amacıyla, tüm eğitim programlarının

denkliklerinin alınması, bu çerçevede akreditasyon süreçlerinin tamamlanması öncelikli

hedeflerimdendir. Tüm hazırlıklarımız bu doğrultuda yapılmış olup, ilk mezunların verilmesini

takiben gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 
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3. Toplumsal Gelişime öncelik eden bir üniversite olma hedefiyle öncelikli iki gelişim alanı

planlamış bulunmaktayım.

3.1. Engelsiz Üniversite
Üniversitemizde kurulma aşamasında olan Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

bünyesinde “Eğitsel Tanıma ve Değerlendirme Birimi” ile “Özel Eğitim Uygulama Birimi”nin

faaliyete geçmesi planlanmaktadır. İlgili birimlerde hem ülkemizde hem de dünyada

kullanılmakta olan güncel uygulamalardan yararlanılarak modern program ve modellerin

geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Açılacak merkez aracılığı ile

özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim hizmeti sunulacak, alanda çalışan

uzmanlar ile bölgeye hizmet edilecek ve ulusal ve uluslararası düzeyde öncü olacak proje ve

etkinlikler yapılacaktır.

3.2. Çocuk Odaklı Üniversite
Ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklara verdiğim önem çerçevesinde 2020 yılının

başında kurduğumuz Çocuk Üniversitesi (Uygulama ve Araştırma Merkezi) kapsamında

çocukların becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve bu amaçla çocuklara ihtiyaç duydukları

alanlarda eğitim ve destek hizmetleri vermeyi hedeflemekteyim. Merkezin kurumsal

kapasitesinin geliştirilmesi ve çocuklarımızın bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem

çözme, açık fikirli olma ve etkili iletişim kurma gibi becerilerinin desteklenmesi ile çocukların

toplumsal hayata entegrasyonuna yönelik etkinlikleri önceliklerim arasında belirlemiş
bulunmaktayım.
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