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2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yoksulluğu ortadan 

kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek 

hedefiyle, 2030 yılında tamamlanmak üzere bir yol haritası belirlenmiştir. Bu yol 

haritasında tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde 

düzenlenen 17 alanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) belirlenmiştir ve bu 

amaçlar bir eylem çağrısına dönüştürülmüştür. Ege Üniversitesi, bu kalkınma 

amaçlarından biri olan “Yoksulluğa Son” doğrultusunda, hedeflemiş olduğu 

faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bu konuda tüm dünyada 2030 yılına kadar hedeflenen 

önceliklere göre eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarında hizmetlerine 2021 

yılında da devam etmiştir. Öncelikle 2021 yılında üniversitemizde 59,916 öğrenci 

öğrenim almış, gelir düzeyi düşük olduğu için maddi yardım alan öğrenci sayısı 

11,989 olmuştur. Kredi ve Yurtlar Kurumu 7,835 öğrenciye burs ve kredi sağlarken, 

belediye, çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından da bu destekler 

yürütülmüştür. Aileleri düşük gelirli 629 öğrenciye yemek bursu, 6 öğrenciye barınma 

bursu sağlanmıştır. MEDİKO tarafından 9,028 öğrenciye sağlık hizmeti, 823 

öğrenciye diş tedavisi, 1,522 öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.  

Üniversitemizin farklı birimlerinde gelir düzeyi düşük 703 öğrenci için eğitim 

döneminde ekonomik olarak desteklenebilmesi için kendilerine kısmi zamanlı çalışma 

olanağı sağlanmıştır. Onkoloji hasta yakınlarından hastasının yanında kalmak 

isteyen ancak konuk evinin ücretlerini ödeyemeyenler için Askıda Oda uygulaması 

yapılmıştır. Ege Üniversitesi kampüsünün farklı bölümlerinde; öğrencilerin, 

çalışanların, misafirlerin ve hastaların sık kullandığı noktalara arıtmalı su sebilleri 

konulmuştur. Sürdürülebilir bir kampüs yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre 

bilincinin oluşturulması için yapılan “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi” 

kapsamında kampüs içi kullanıma açık bisiklet uygulaması olan paylaşımlı bisiklet 

sistemi tekrar hayata geçirilmiştir Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen 1,368 

sosyal sorumluluk projesinin 650’si yoksulluk ile dolaylı veya dolaysız olarak 

ilişkilendirilmiştir. Ege Üniversitesi, örnek çalışmaları ile hem kentin hem de ülkemizin 

gereksinimlerini anlayan ve bu konudaki faaliyetleri ile çözüm üreten misyonunu 

başarıyla yürütmektedir. Gün geçtikçe daha geniş tabanlı ve kapsayıcı çalışmaların 

organize edilmesi, sadece yoksulluğun giderilmesi ile kalmayıp sosyal, kültürel ve 

ekonomik gelişmeye katkı sağlayıcı etkinlikler, eğitimler ve projeler ile insanların 

nitelik kazanması ile devam edecektir. Ayrıca 2021 yılında Ege Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından çeşitli sertifika eğitimleri ve toplumsal 
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farkındalık eğitimleri verilmiş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli 

sempozyum, konferans ve paneller düzenlenmiştir. Bu eğitimlerden 62 tanesi 

ücretsiz olarak 21,835 kişinin faydalanması ile gerçekleştirilmiştir. Ücretli 5 eğitimden 

de 302 kişi faydalanmıştır. Aynı dönemde EGESEM ve Ege Üniversitesi Bilim 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) iş birliğinde 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 arasında da EBİLTEM tarafından girişimci adaylarına altyapı 

desteği ve mentorluk hizmeti veren NuvEGE Kuluçka Merkezi, TÜBİTAK destekleri 

kapsamında yürütülen BİGG-Ege programı kapsamında girişimcilere şirket kurmaları 

aşamasında destek, EGE Teknopark ve EBILTEM iş birliğinde 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 

sağlamak sayılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 


