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EGE ÜNİVERSİTESİ 

“Yoksulluğa Son” Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 

 

Ege Üniversitesi, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek amacıyla 

yoksullukla mücadeleyi ve bu konuda sürdürülebilir çalışmalar yapmayı 

önemsemektedir. 2030 yılına kadar ulusal tanımlara ve önceliklere göre tüm 

boyutlarıyla yoksul olarak tanımlanan her yaştan kadın, erkek ve çocuk oranını en az 

yarıya indirme hedefi doğrultusunda Ege Üniversitesinin yoksullukla mücadele 

kapsamında 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda belirtilen konuları 

kapsamaktadır; 

Öğrenimine devam edebilmek için temel hizmetlere ihtiyaç duyan öğrencilere Kredi 

ve Yurtlar Kurumu, çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından verilen 

burs/kredi işlemleri koordine edilmiş ve yürütülmüştür. Bu kapsamda 2019-2020 

Eğitim-Öğretim yılında burs/kredi verilen toplam öğrenci sayısı 24571’dir. Aynı 

dönemde 9 öğrenci barınma bursu, 681 öğrenci ise yemek bursu ile desteklenmiştir. 

Gelir düzeyi düşük öğrencilere temel hizmetler (sağlık, barınma, beslenme, 

psikolojik danışmanlık) verilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı’na bağlı olan  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği’nde 

6259 kişiye sağlık hizmeti ve 256 danışana psikolojik destek verilmiştir. Aynı dönemde 

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde de 320 öğrenciye sağlık hizmeti 

verilmiştir. 

Ege Üniversitesi Hastane kampüsünde, Onkoloji Hastanesi’ne yürüme mesafesinde 

yer alan KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 62 kişi “Askıda Oda” 

uygulaması ile ücretsiz olarak konuk edilmiştir. 

Gelir düzeyi düşük öğrencilerin eğitim döneminde ekonomik olarak 

desteklenebilmesi için kısmi zamanlı çalışma olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda 2020 

yılında toplam 799 öğrenci desteklenmiştir. 
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Yerel halkın talebi üzerine ilgi duyulan alanlarda meslek edindirici ve hayat boyu 

öğrenim kapsamında kişisel gelişimi destekleyici seminerler verilmektedir. Bu 

kapsamda 2020 yılında Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından 

çeşitli sertifika eğitimleri ve toplumsal farkındalık eğitimleri verilmiş, sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında çeşitli sempozyum, konferans ve paneller 

düzenlenmiştir. Aynı dönemde EGESEM ve Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) işbirliğinde genel katılımlı (açık-online) 

girişimcilik dersleri verilmiştir.  

Yerel halkın ilgi gösterdiği alanlarda eğitim ve kaynak sağlayarak, finansal/sosyal 

açıdan sürdürülebilir iş başlatma konusunda sağlanan destekler: EBİLTEM tarafından 

girişimci adaylarına altyapı desteği ve mentorluk hizmeti veren NuvEGE Kuluçka 

Merkezi, TÜBİTAK destekleri kapsamında yürütülen BİGG-Ege programı kapsamında 

girişimlere şirket kurmaları aşamasında destek, EGE Teknopark ve EBILTEM 

işbirliğinde yürütülen Teknokariyer Programı altında teknopark  firmalarında öğrenci ve 

girişimcilere istihdam, EBIC-Ege projesi ile kurulu şirketlerin uluslararası pazarlara 

açılması ve istihdamı artırması için rehberlik eğitimleri ve üniversiteyle işbirliği 

imkanları sağlanmıştır. 

2020 yılında EGESEM koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek 

Fabrikası işbirliği ve Ege Meslek Yüksekokulu desteğiyle Meslek Fabrikası Eğitimleri 

düzenlenmiştir. 

Ege Üniversitesi, çok sayıda insanın en temel insani gereksinimlerini karşılama 

mücadelesi içinde olduğu günümüz koşullarında yoksulluğu tüm boyutlarıyla etkin bir 

biçimde azaltmak için farklı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar; 

başta gelir düzeyi düşük öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili ayni ve 

nakdi destekler olmakla birlikte yoksullukla mücadelede toplumun farklı boyutlarda 

desteklenmesi amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayıcı 

etkinlikler, eğitimler ve projelerdir. Bundan sonraki süreçte de Ege Üniversitesi hem 

bölgesel hem de ulusal boyutta yoksullukla mücadelede çalışmalarına güçlü bir inanç ve 

paylaşımla devam edecektir. 
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