
1 
 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

“Sürdürülebilir, Şehirler ve Topluluklar” 

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 

 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar grubu olarak hazırlanan ve kanıtları 

bulunan çalışmaların özeti aşağıda sunulmuştur. 

 Binalara kamu erişimi kapsamında,  

Ege Üniversitesi’nin kültürel değerlerinin ve binalarının büyük çoğunluğu kamuya 

açıktır. Tarihi değer taşıyan binalarını kamuya açar, kamunun ilgisini çekmek üzere 

eğitici atölyeler düzenler.   

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=7719      

https://www.gundemotuzbes.com/etnografya-muzesi-nde-waldorf-bez-bebek-

atolyesi/61168/   

 Kampüsün tamamı endemik bitkilerin bulunduğu bir peyzaj alanı olup, kamuya 

açık doğal miras alanıdır. 

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=5894  

 Etnoğrafya Müzesi (Sergi – Müze) (Ücretli – Ücretsiz erişim) 

https://etnografyamuzesi.ege.edu.tr/  

 Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi (Kalıcı sergi – Müze) (Ücretli erişim)  

https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4623/ka%C4%9F%C4%B1tkitapm%C3%BCze.html  

 50. Yıl Köşkü (Sergi) (Ücretsiz erişim)  

https://www.facebook.com/Eu50YilKoskuSanatGalerisi/  

 Atatürk Kültür Merkezi (Kültürel etkinliklerin düzenlendiği alan) (Ücretli – 

Ücretsiz erişim) 

 https://akm.ege.edu.tr/  

 Tabiat Tarihi Uyg. Araş. Merk. (Doğa ve doğa tarihi ile ilgili objeleri ilk kez 

topluma sunan alan) 

 https://tabiattarihi.ege.edu.tr/  

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=7719
https://www.gundemotuzbes.com/etnografya-muzesi-nde-waldorf-bez-bebek-atolyesi/61168/
https://www.gundemotuzbes.com/etnografya-muzesi-nde-waldorf-bez-bebek-atolyesi/61168/
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=5894
https://etnografyamuzesi.ege.edu.tr/
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4623/ka%C4%9F%C4%B1tkitapm%C3%BCze.html
https://www.facebook.com/Eu50YilKoskuSanatGalerisi/
https://akm.ege.edu.tr/
https://tabiattarihi.ege.edu.tr/
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 Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uyg.Araş.Merk. (Kampüsün bitkisel çeşitlilik 

açısından zenginliğinin tanıtıldığı alan) 

 https://botanik.ege.edu.tr/  

 Lokal binası (Bornova’nın merkezinde bulunan bina halka açık olarak kullanılan 

özel bir işletmedir)  

 Yeşil Köşk: 19. Yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş köşk, Ege Üniversitesi 

bünyesinde halka da açık hizmet veren bir restorandır. 

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=2178  

 Yusuf Vardar – MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi  (Kültürel etkinliklerin 

düzenlendiği alan) 

 https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4617/m%C3%B6tbe.html  

 Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh 

sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji 

bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla 

mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile Kampüs 

içinde tarihi değer taşıyan bir bina YEŞİLAY’a tahsis edilmiş, işbirliği kurulmuş 

olup, halka hizmet verilmektedir. 

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9429  

 

 Kütüphaneler kamu erişimi kapsamında, 

Kampüs içinde bulunan Kütüphane basılı materyallerini kamuyla (ücretli erişim)  

üniversitenin veri tabanını ve üniversitenin yayınlarını üniversite personeli ve 

öğrencileriyle (ücretsiz erişim) paylaşır.    

             https://kutuphane.ege.edu.tr/ . 

 Müzelere kamu erişimi kapsamında, 

Üniversite kültürel etkinliklerin kamuyla paylaşıldığı etkileşim alanıdır. Alanlar tarihi 

değer taşıyan binalardır Kampüste binalarda kalıcı sergiler ile açık alanda sanat eserleri 

bulunmaktadır. Kampüs içinde kalıcı sergilere yer verir.  

https://www.sondakika.com/haber/haber-izmir-de-yarismali-heykel-calistayi-nin-

eserleri/   

https://edebiyat.ege.edu.tr/files/edebiyat/icerik/Edebiyat%20Fakultesi_Eski_Eser_Kolek

siyonu.pdf  

 

https://botanik.ege.edu.tr/
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=2178
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4617/m%C3%B6tbe.html
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9429
https://kutuphane.ege.edu.tr/
https://www.sondakika.com/haber/haber-izmir-de-yarismali-heykel-calistayi-nin-eserleri/
https://www.sondakika.com/haber/haber-izmir-de-yarismali-heykel-calistayi-nin-eserleri/
https://edebiyat.ege.edu.tr/files/edebiyat/icerik/Edebiyat%20Fakultesi_Eski_Eser_Koleksiyonu.pdf
https://edebiyat.ege.edu.tr/files/edebiyat/icerik/Edebiyat%20Fakultesi_Eski_Eser_Koleksiyonu.pdf


3 
 

Önceleri "E.Ü. Balkanlar ve Anadolu Giysileri Müzesi" adıyla faaliyete geçen, 2010 

yılından beri Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi olarak anılmaya başlanan, bir 

üniversite bünyesinde Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa açılan ilk kurum müzesi olma 

özelliğini taşıyan “EÜ Etnoğrafya Müzesi” mevcuttur. Müzede Anadolu, Trakya Yöresi 

ve Balkan ülkelerinin geleneksel giyim kuşamlarının yanı sıra bileklikler, tokalar, kadın 

tepelikleri gibi takı ve aksesuarları da sergilenmekte olup, müze kamuya açıktır.   

https://etnografyamuzesi.ege.edu.tr   

Dünya kültür tarihinin son 2000 yılının vazgeçilmez demirbaşları kağıt ve kitabın uzun 

soluklu yolculuğunu farklı kültürlerden örneklerle ziyaretçilere sunmak üzere, bilgi ve 

görselleriyle her eğitim düzeyindeki öğrencilere seslenen, Türkiye’de ilk olmasının yanı 

sıra, konunun bu boyut ve zenginlikte ele alındığı bir üniversite müzesi olarak da 

uluslararası alanda benzersiz konuma sahip olan “Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap 

Sanatları Müzesi” mevcuttur.  Müzede kalıcı sergiler de bulunmaktadır – Süleyman 

Saim TEKCAN)  

https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4623/ka%C4%9F%C4%B1tkitapm%C3%BCze.html  

Rektörlük bahçesinde bulunan ve 2005 yılında Restorasyonu yapılan 50. Yıl Köşkü,  

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmasının yanısıra birçok sergiye ev 

sahipliği yapmakta olup, kamuya açık sergi alanıdır.   

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=7537  

https://www.mahalligundem.com/doc-dr-ekin-boztas-tan-grafik-tasarim-sergisi/30889/  

https://www.facebook.com/Eu50YilKoskuSanatGalerisi/  

Şehrin merkezinde gerek Ege Üniversitesi'nin gerekse Ege ve İzmir yöresinin bilimsel 

ve sanatsal etkinliklerinin yapıldığı Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi mevcuttur. 

 https://akm.ege.edu.tr/  

Ege Üniversitesi’nin kültürel kimliğinin bir parçası olarak, sanatı kampüse taşıyarak 

tüm Egeliler’e ve özellikle üniversiteli gençlere kültür ve sanatla iç içe, dinamik bir 

kampüs ortamı yaratmayı hedefleyen Yusuf Vardar – MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi 

kampüs alanında mevcuttur.  

 https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4617/m%C3%B6tbe.html  

 

Ege Üniversitesi’nde bulunan Tabiat Tarihi Müzemizin sergi alanları ve galerilerine 

kamusal erişim sağlanmaktadır. 2019 yılında Ege Üniversitesi personeli ve öğrencileri, 

https://etnografyamuzesi.ege.edu.tr/
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4623/ka%C4%9F%C4%B1tkitapm%C3%BCze.html
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=7537
https://www.mahalligundem.com/doc-dr-ekin-boztas-tan-grafik-tasarim-sergisi/30889/
https://www.facebook.com/Eu50YilKoskuSanatGalerisi/
https://akm.ege.edu.tr/
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-4617/m%C3%B6tbe.html
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asker, polis, şehit ve Gazi aileleri, Engelli ve 65 yaş üstü gelenlere (ücretsiz erişim); 

Anaokulu, İlk, Orta, Lise öğrencileri ve öğretmenlerine (ücretli erişim) sağlanmaktadır. 

2019 Eğitim ve öğretim yılı içinde Tabiat Tarihi Müzemiz; Anaokulu, İlkokul, Lise, 

Üniversite öğrencileri ve toplumun her kesiminden yaklaşık 460 okuldan 17.000 kişi 

tarafından ziyaret edilmiştir. Müzemizin amacı toplumun her kesiminin eğitim ve 

öğretimine katkı sağlamak, doğa sevgisi ve doğa bilincini aşılamak ve doğa 

bilimcilerini yetiştirmesine katkı sağlamaktadır. 

  https://tabiattarihi.ege.edu.tr/  

 

 Tabiat Tarihi Sergi koleksiyonunun topluma tanıtılması adına 2019 yılında 

aşağıdaki projeler ücretsiz olarak yürütülmüştür. 

1. Minik Adımlarla Doğa Müzesini Gezelim Projesi 

2. Müzede Doğayı Öğreniyorum Projesi 

3. Müzede Doğayı Keşfedelim Projesi 

4. Müzenin İçinde Doğa Bizimle Projesi 

5. Doğa Tarihinde Yolculuk Projesi 

6. Mutlu Anlar Projesi 

7. Toplumu Biyoloji Hakkında Bilgilendirmek ve Farkındalık Yaratmak 

Projesi 

8. Sokak Hayvanları Hepimizin Projesi 

9. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa 

ilişkin faaliyetler ücretsiz olarak yürütülmüştür. 

  

 Yeşil alanlara kamu erişimi kapsamında; 

Tamamı endemik bitkilerin bulunduğu bir peyzaj alanı ve doğal miras alanı olan 

Kampüsü kamunun kullanımına açar.   

2019-2023 yılı stratejik plan 42. Sayfada belirtildiği gibi  

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/GhjAu+Ege_Universitesi_2019-

2023_Stratejik_Plani_Revize_.pdf  , kampüs içi yeşil ve açık alanlara halk ücretsiz 

olarak erişebilir. 

“Her Mevsim Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Kampüs”  hedefi ile projeler yürütür ve 

kamuya açık hale getirir.  https://egeajans.ege.edu.tr/?p=6450  , 

https://www.milliyet.com.tr/ege/hedef-her-mevsim-yesil-kampus-2820547   

https://tabiattarihi.ege.edu.tr/
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/GhjAu+Ege_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Revize_.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/GhjAu+Ege_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Revize_.pdf
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=6450
https://www.milliyet.com.tr/ege/hedef-her-mevsim-yesil-kampus-2820547
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“Dünya Yeşil Üniversiteler- GreenMetric” sıralamasında son yılda 84 basamak  birden 

yükselen   Ege Üniversitesinin yeşil alanları belirli çalışmalar ve kullanımlar 

kapsamında  kamuya açıktır.  https://egeajans.ege.edu.tr/?p=11837   

Halka hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi kampüs içinde yer almaktadır.  

https://dent.ege.edu.tr/   

Halka hizmet veren Tıp Fakültesi kampüs içinde yer almaktadır. 

  https://med.ege.edu.tr/   

Kampüste gerçekleşen Mezuniyet Törenlerine öğrencilerin aileleri katılmakta olup, 

kampüsün yeşil alanları halkın birçok fotoğraf çekimine zemin hazırlamaktadır.   

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9279   

Kampüs içinde bulunan Kültür Merkezleri, Müzeler ve Fakültelerin sergi alanları ile 

konferans salonlarını ziyarete gelen misafirler kampüsün yeşil alanlarını 

gezebilmektedir. 

 https://egeajans.ege.edu.tr/?p=8807   

MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Kurum kuruluşların etkinliklerinin 

katılımcıları kampüsün yeşil alanlarını gezebilmektedir. 

http://izmir.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/135011/gencler-arasi-kultur-ve-sanat-

yarismalari-basladi.aspx   

Kamuya açık olan Spor Tesislerinin üyeleri kampüsün yeşil alanlarını 

kullanabilmektedir. 

https://sksdb.ege.edu.tr/tr-3675/kultur_ve_spor_hizmetleri_sube_mudurlugu.html 

https://ege.edu.tr/a-2812/.html   

3000'den fazla bitki örneğinin bulunduğu Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi halka açık 

bir yeşil alandır. 

 https://botanik.ege.edu.tr/tr-5517/iletisim.html  

 Sanat ve miras katkısı kapsamında; 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen tek 

seferlik programlar bulunmaktadır. Bu performanslar kamuya açıktır. 

https://konservatuvar.ege.edu.tr/a-411/etkinliklerimizden_ornekler_(2018_-_2019_-

_2020_-_2021).html 

https://egeajans.ege.edu.tr/?p=11837
https://dent.ege.edu.tr/
https://med.ege.edu.tr/
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9279
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=8807
http://izmir.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/135011/gencler-arasi-kultur-ve-sanat-yarismalari-basladi.aspx
http://izmir.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/135011/gencler-arasi-kultur-ve-sanat-yarismalari-basladi.aspx
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-3675/kultur_ve_spor_hizmetleri_sube_mudurlugu.html
https://ege.edu.tr/a-2812/.html
https://botanik.ege.edu.tr/tr-5517/iletisim.html
https://konservatuvar.ege.edu.tr/a-411/etkinliklerimizden_ornekler_(2018_-_2019_-_2020_-_2021).html
https://konservatuvar.ege.edu.tr/a-411/etkinliklerimizden_ornekler_(2018_-_2019_-_2020_-_2021).html
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 Kültürel mirasın korunması kapsamında; 

Kültürel mirasın kaydedilmesi ve korunması adına aşağıdaki projeler yürütülmüştür 

yürütülmeye devam etmektedir.   

İzmir Efsaneleri BAP Projesi 

 https://avesis.ege.edu.tr/proje/714e8017-b3cd-4966-a0b7-0facce2ed1ce/izmir-

efsanelerinin-derlenmesi-ve-inclenmesi   (Tamamlanmış) 

Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-II: Bir Yolculuk Hikayesi  

BAP Projesi 

 https://avesis.ege.edu.tr/yayin/0d6b9dd8-5ca9-45dc-a6a4-f8ceaadfb432/kent-ve-

seyyah-evliya-celebinin-gozuyle-izmir-ve-cevresi-ii-bir-yolculuk-hikayesi   

(Tamamlanmış) 

Efeler Yolu Projesi 

 https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9700   (Devam ediyor) 

Kültürel Bir Miras Olarak Nevruz Kutlamaları: Türk Dünyasına Yönelik Bir İnceleme 

ve Model Önerisi, BAP Projesi, 

 https://avesis.ege.edu.tr/proje/2f7d90c2-fb26-4bfc-87dd-899fafb4363e/kulturel-bir-

miras-olarak-nevruz-kutlamalari-turk-dunyasina-yonelik-bir-inceleme-ve-model-onerisi 

(Tamamlanmış) 

Bir kültürel miras olan tarhananın geleneksel ekolojik bilgi aracılığı ile nesiller arası 

aktarımı Kemalpaşa örneği, BAP Projesi, 

 https://avesis.ege.edu.tr/proje/ec60022f-d663-4ef9-ba1c-b88943a06d0e/bir-kulturel-

miras-olan-tarhananin-geleneksel-ekolojik-bilgi-araciligi-ile-nesiller-arasi-aktarimi-

kemalpasa-ornegi (Tamamlanmış) 

 

 2019 yılı üniversite harcaması 

Strateji geliştirme daire başkanlığından alınan 2019 yılı faaliyet raporu 95. sayfası, 

https://sgdb.ege.edu.tr/files/sgdb/icerik/2019faliyetraporu.pdf  

 Sürdürülebilir uygulama hedefleri kapsamında 

Yaya öncelikli bir kampüstür Kampüsün 4 farklı noktasına 25 kilometre uzunluğunda 

tartan zemin yürüyüş ve koşu yolu yapılmıştır. 

 https://ege.edu.tr/a-2812/.html   

https://avesis.ege.edu.tr/proje/714e8017-b3cd-4966-a0b7-0facce2ed1ce/izmir-efsanelerinin-derlenmesi-ve-inclenmesi
https://avesis.ege.edu.tr/proje/714e8017-b3cd-4966-a0b7-0facce2ed1ce/izmir-efsanelerinin-derlenmesi-ve-inclenmesi
https://avesis.ege.edu.tr/yayin/0d6b9dd8-5ca9-45dc-a6a4-f8ceaadfb432/kent-ve-seyyah-evliya-celebinin-gozuyle-izmir-ve-cevresi-ii-bir-yolculuk-hikayesi
https://avesis.ege.edu.tr/yayin/0d6b9dd8-5ca9-45dc-a6a4-f8ceaadfb432/kent-ve-seyyah-evliya-celebinin-gozuyle-izmir-ve-cevresi-ii-bir-yolculuk-hikayesi
https://egeajans.ege.edu.tr/?p=9700
https://avesis.ege.edu.tr/proje/2f7d90c2-fb26-4bfc-87dd-899fafb4363e/kulturel-bir-miras-olarak-nevruz-kutlamalari-turk-dunyasina-yonelik-bir-inceleme-ve-model-onerisi
https://avesis.ege.edu.tr/proje/2f7d90c2-fb26-4bfc-87dd-899fafb4363e/kulturel-bir-miras-olarak-nevruz-kutlamalari-turk-dunyasina-yonelik-bir-inceleme-ve-model-onerisi
https://avesis.ege.edu.tr/proje/ec60022f-d663-4ef9-ba1c-b88943a06d0e/bir-kulturel-miras-olan-tarhananin-geleneksel-ekolojik-bilgi-araciligi-ile-nesiller-arasi-aktarimi-kemalpasa-ornegi
https://avesis.ege.edu.tr/proje/ec60022f-d663-4ef9-ba1c-b88943a06d0e/bir-kulturel-miras-olan-tarhananin-geleneksel-ekolojik-bilgi-araciligi-ile-nesiller-arasi-aktarimi-kemalpasa-ornegi
https://avesis.ege.edu.tr/proje/ec60022f-d663-4ef9-ba1c-b88943a06d0e/bir-kulturel-miras-olan-tarhananin-geleneksel-ekolojik-bilgi-araciligi-ile-nesiller-arasi-aktarimi-kemalpasa-ornegi
https://sgdb.ege.edu.tr/files/sgdb/icerik/2019faliyetraporu.pdf
https://ege.edu.tr/a-2812/.html
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 Kampüs içinde öğrencilerin ulaşımları için ring araçları mevcut olup periyodik 

saatlerde kampüsiçi ulaşımı sağlamaktadır   

https://ege.edu.tr/tr-8187/merkez_yerleske_haritasi.html    

https://www.izmir.gazetesi.com.tr/egitim/universite-kampusune-ring-araci-h2191.html   

 Merkez yerleşke içerisinde öğrencilerin ücretsiz ulaşımlarını sağlamak amacıyla 

yerleşke içerisinde bisiklet yolları ve UNIBIKE bisikletler bulunmaktadır Ayrıca 

bisiklet yolları yapılmıştır.  

Yaya olarak ulaşımın önceliklendirilmesi ve sürdürülebilir ulaşımın (yürümek, 

bisiklet veya diğer motorsuz taşıtlar, minibüs havuzları, araba havuzları, servis otobüsü 

veya toplu taşıma, motosiklet, scooter veya moped veya elektrikli araçlar) sağlanması 

için kampüs içerisinde gerçekleştirilen eylemler aşağıda sıralanmaktadır. 

Bu anlamda kampüs içine yerleştirilen haritalarla yaya ulaşımının kolaylaştırılması 

planlanmıştır. Yine yaya güvenliğinin sağlanması ve kampüs içinde motorlu taşıt 

hızlarının kontrol altına alınması için hız kesici tümsekler yerleştirilmiştir. 

Bisiklet yollarının daha görünür olası ve kullanımının teşvik edilmesi için bisiklet 

yolları ve yatay işaretlemeler boyanarak görünür hale getirilmiştir. Ayrıca Metro 

çıkışına yeni bisiklet park yerleri inşa edilmiştir. 

 Sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi kapsamında 

Sürdürülebilir işe gidip gelme için (yürümek, bisiklet, veya diğer motorsuz taşıtlar, 

minibüs havuzları, araba havuzları, servis otobüsü veya toplu taşıma, motosiklet, 

scooter veya moped veya elektrikli araçlar) ölçümler ve hedeflerin belirlenmesi. 

Kampüs içinde elektrikli araç şarj istasyonu faaliyet göstermektedir. 

 Kampüste yaya önceliği kapsamında 

Ege Üniversitesi Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi yürütülmektedir.  

https://ege.edu.tr/a-23/ege_universitesi_yaya_oncelikli_yesil_kampus_projesi.html   

Ayrıca kampüs içinde yayaların kolay geçişini sağlamak için hız tümsekleri, 

yayaların güvenli ve kolay hareketi için yaya kaldırımları, yaya geçitleri ve 

bilgilendirme levhaları mevcuttur. 

 

 Gelişimi planlamak-yeni inşa standartları kapsamında 

Ege Üniversitesinin gelişim ve dönüşüm hedefleri ile misyon ve vizyonu doğrultusunda 

gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla masterplanı hazırlanmış ve tüm 

https://ege.edu.tr/tr-8187/merkez_yerleske_haritasi.html
https://www.izmir.gazetesi.com.tr/egitim/universite-kampusune-ring-araci-h2191.html
https://ege.edu.tr/a-23/ege_universitesi_yaya_oncelikli_yesil_kampus_projesi.html
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personelleri ile paylaşılmıştır Kurum içi ve kurum dışı paydaşlardan gelecek olan 

önerilerle son şeklini alacaktır.  

https://www.haberler.com/eu-den-yillik-degerlendirme-ve-master-plan-tanitim-

12726019-haberi/   

https://ege.edu.tr/a-

896/ege_universitesi_kampus_master_plani_hazirlaniyor.html 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yerinde yenileme çalışmalarını yürütür.  

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ege-universitesi-hastanesi-yerinde-yenilenecek-

/1596959  
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