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2015 yılı “Medeniyet Bülteni”mizde el ve gönül birliği ile kısa sürede gerçek-
leştirdiğimiz heyecan verici faaliyetlerimizden bir demeti sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.

Bu bir yıllık süreçte, bir yandan ailemize yeni fertler katarak güçlenmenin se-
vincini yaşarken, bir yandan da yeni kurulan veya faaliyete geçen akademik 
birimlerimizle, açılışını yaptığımız yeni yerleşkelerimizle, gerçekleştirdiğimiz 
çok sayıda proje, konferans, seminer, söyleşi ve sergi ile gururlandık, büyük 
mutluluk yaşadık.  

Üniversitemizin 2015-2016 akademik yılına yönelik ÖSYM üniversite yerleş-
tirmelerinde öğrenci kontenjanını yüzde yüz doldurarak en çok tercih edilen 
üniversiteler arasında yer alması ve pek çok öğretim üyemizin bu eğitim-öğre-
tim yılında aldıkları çeşitli ödüller de bu mutluluğumuzu taçlandırdı. 

Yeni eğitim-öğretim yılında yeni akademisyenlerin aramıza katılması, yeni li-
sans bölümlerimizin hazırlıklarını tamamlayarak öğrenci kabul etmeye başla-
ması, genişleyerek öğrencilere ihtiyaç duydukları ve hayal ettikleri alanların 
sunulması gibi daha bir çok yeniliğe bültenimizde yer vermeye çalıştık.

“YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri”, ”Akademik Açılış Yılı Törenimiz” çok çeşitli 
alanlardan uzmanları Üniversitemize taşıyan “İSMAM seminerleri”, artık ge-
lenekselleşen “Medeniyet Okumaları” ile sürekli bir yenilenme ve şekillenme 
içinde olan Üniversitemizin 2015 yılı faaliyetlerini daha ayrıntılı bir şekilde 
incelemek için sizleri “Medeniyet Bülteni”mizin sayfalarını çevirmeye davet 
ediyorum.

PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Rektörden
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Medeniyet Haberleri

Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın 10 Aralık 2014 tarihin-

de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak 

göreve gelişiyle birlikte Üniversitemizde yeni bir 

dönem başladı. 7 Şubat 2015 tarihinde ise Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rek-

törümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ile Beylerbeyi 

Sarayı’nda bir görüşme yaptı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü 

maddeleri uyarınca üniversitemize rektör olarak 

atadığı Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman’ın 10 

Aralık 2014 tarihinde rektörlük görevini devralma-

sıyla birlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 

yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

7 Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ı kabul etti. Beylerbeyi Sarayı’nda 
gerçekleşen görüşmede Üniversitemizin gelişme planları ve yerleşke inşaatı 
hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanımız, Üniversitemize her türlü desteği 
vereceğini ifade ederek Rektörümüz Karaman’a başarılar diledi. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
YENİ REKTÖRÜYLE BULUŞTU

Medeniyet Haberleri



www.medeniyet.edu.tr

Üniversite Medeniyet’tir
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Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman açılışta yap-
tığı konuşmada “Medeniyet, ortak kültür havzasına 
sahip milletlerin tarihi tecrübeleri ile şekillenen de-
ğerleri ifade eder. Dünyadaki bütün medeniyetler, 
kendi ilkeleri üzerinde yükselen bir değerler manzu-
mesidir. Bizim medeniyetimiz ise her şeyden evvel 
bir ilim ve irfan medeniyetidir” dedi.

Rektörümüz Karaman, etkinliğin üniversitemizde 
gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek üniversitemize vermiş oldukları destekler-
den dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 
ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine teşekkür ede-
rek sözlerini tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise, İstan-
bul Medeniyet Üniversitesi’nde olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti bildirerek her ay gerçekleştirmeyi 
planladıkları bu toplantılar ile öğrencilerin sadece 
eğitim aldığı konularla ilgilenmelerini değil, düşünce 
ve ruh dünyalarına hitap edecek konuları da göz ardı 
etmemelerini istediklerini belirtti.

YÖK KÜLTÜR-SANAT SÖYLEŞİLERİNDE
MURAT BARDAKÇI KONUĞUMUZDU

YÖK’ün 2015’te düzenlemeye 
başladığı Kültür-Sanat 
Söyleşileri’nin ikincisinde 
gazeteci-yazar Murat Bardakçı 
“Gençlik ve Tarih” söyleşisi ile 
Üniversitemizin konuğu oldu. 
Söyleşiye YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK 
üyeleri, rektörler ile çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci 
katıldı.



Medeniyet Haberleri
4

Son yıllarda tarihe karşı gösterilen ilgi ve alaka-
nın sevindirici olduğunu ifade eden YÖK Başkanı 
Saraç, katılımından ötürü Sayın Murat Bardakçı’ya 
ve etkinliğe ev sahipliği yapan üniversitemiz rek-
törü Prof. Dr. M. İhsan Karaman’a teşekkürlerini 
sunarak konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’de tarih 
alanında yaptığı faaliyetlerle ilkleri gerçekleşti-
ren gazeteci-yazar Murat Bardakçı’nın “Gençlik ve 
Tarih” söyleşisine geçildi.

Gazeteciliği yanında edebiyat, musiki ve tarih ko-
nularında çalışmalar yapan, bu çerçevede eserler 
kaleme alıp birikimini televizyon programlarında 
ve gazetedeki köşesinde halka aktaran Bardakçı, 
tarihle meşgul olmanın bir istek, bir merak, bir 
arzu olduğunu, bu işten zevk almak gerektiğini 
kendi tecrübeleriyle anlattığı söyleşinin sonunda 
yöneltilen soruları cevapladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 
program sonrasında Rektörümüzü 
makamında ziyaret ederek 
Üniversitemizdeki gelişmeler hakkında 
bilgi aldı.
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2015-2016

AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üniversitemiz Güney Yerleşkesi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen törene; Rektörümüz Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman ve Üniversitemiz üst yönetimi başta 
olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşlarının yöneticile-
ri, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğren-
cilerimiz katıldı.

Törende Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakülte-
si Türk Musikisi Topluluğu üyeleri Doç. Dr. Ali Tan, 
Öğretim Görevlisi Sami Dural ve Yrd. Doç. Dr. Seda 
Tüfekçioğlu dinleyenlere bir müzik dinletisi sundu.

Öğrenciler adına konuşma yapan Öğrenci Konseyi 
Başkanı Ertuğrul Yeşilkaya konseyin, üniversite üst 
yönetimi ile öğrenciler arasında köprü vazifesi göre-
rek sorunlara en kısa zamanda çözüm üretmek ama-
cıyla kurulduğunu söyleyerek tüm öğrencilerimizin 
bu topluluğun birer doğal üyesi olduğunu belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman açılış ko-
nuşmasında; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 
‘Yenilikçi’ ‘Girişimci’, ‘Toplum ve Medeniyet Odaklı’, 
‘Uluslararası’ ve en önemlisi ‘Araştırma Odaklı’ ol-
mak üzere beş temel esas üzerine kurulduğunu; 

Üniversitemizde 5 Ekim 2015 Pazartesi 
günü gerçekleşen 2015-2016 
Akademik Yılı Açılış Töreninde açılış 
dersini Mehmet Genç verdi.

Medeniyet Haberleri
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kurulduğu günden bugüne de nitelik ve nicelik ola-
rak gelişerek ciddî mesafeler kat ettiğini ifade etti. 

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tarihî tecrübe-
mizin değer ve düşüncelerinden kök alan, ürettik-
leriyle dünyada yer tutan; güçlü, dirençli ve bilinçli 
bir gövde, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü, 
coğrafyamızı aydınlatan bir yıldız olacaktır” diyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, 2015-2016 eğitim 
yılının öğrencilerimize, mensuplarımıza, ülkemize 
ve milletimize hayırlara vesile olmasını dileyerek 
sözlerine son verdi. 

Mehmet Genç’e 
Üniversitemizden Fahri 
Doktora Diploması 

Ülkemizin ve dünyanın en önde gelen Osmanlı 
iktisat tarihçilerinden Mehmet Genç’e yapmış olduğu 
çalışmalar ve ortaya koyduğu eserler nedeniyle 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nun 
16.09.2015 ve 2015/16 sayılı kararı gereğince 
‘Sosyal Bilimler’ alanında verilen Fahri Doktora 
diploması Rektörümüz tarafından kendisine takdim 
edildi. 

Mehmet Genç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 
kendisine verdiği akademik payeden büyük şeref 

duyduğunu dile getirerek kendi kültürünün deni-
zinde yüzmeyen zihinlerin kreatif olamadıklarını 
gördüğünü ve üniversitemizin de kendi kültürel de-
ğerlerinde yüzen zihinleri hazırlayacağını duymak-
tan çok mutlu olduğunu belirtti. 

Açılış dersinde elli yılı aşkın akademik bilgi biriki-
minden damlaları dinleyicilerin istifadesine sunan 
Mehmet Genç, temel olarak Türklerle İslam arasın-
daki münasebeti ele aldığı konuşmasında Osmanlı 
iktisat tarihi üzerine genel değerlendirmelerde bu-
lundu. Genç’in sıcak ve samimi bir ortamda verdiği 
açılış dersi sonrasında çekilen hatıra fotoğrafı ve 
sonrasında verilen kokteyl ile 2015-2016 akade-
mik yılı açılış tören programı sona erdi.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Haber Bülteni • 2015
7

Medeniyet Haberleri

Türkiye sinemasının farklı dönemlerine ait ve sinema tarihin-
de iz bırakan yirmi filmden en çok akılda kalan imgeleri içeren 
sergi; orijinal film repliklerinden derlenen barkovizyon gösteri-
si eşliğinde gerçekleştirildi.

Toy; sergisinde Eşkıya, Propaganda, Neşeli Günler, Turist 
Ömer, Hababam Sınıfı ve Arabesk gibi birçok unutulmaz film 
afişi ile ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. 

TÜRK SİNEMASININ 
İMGELERLE 100 YILI
AFİŞ SERGİSİ AÇILDI

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Ertan Toy’un 
minimalist bir üslupla yeniden yorumladığı 20 Türk filminin afişlerinden oluşan 
“Türk Sinemasının İmgelerle Yüz Yılı” sergisi 20 Aralık 2014
3 Ocak 2015 tarihlerinde TAK- Tasarım Atölyesi Kadıköy’de sergilendi.

ÜNİVERSİTEMİZDEN
SAMSUN’DA GEBE EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Ebe ve hemşirelerden oluşan 25 kişilik bir gruba verilen 
eğitim  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 
desteklendi. Kursun sonunda Samsun Valisi İbrahim Şa-
hin’in katılımıyla sertifika töreni düzenlendi.

“Bir doğuma hazırlık sınıfı nasıl olmalıdır?” sorusunun de-
taylı bir şekilde yanıtlandığı kurs ile ilgili olarak, Sağlık Bi-
limleri Fakültemizin Hemşirelik Bölümünden Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Coşar Çetin; “İstanbul Medeniyet Üniversitesi ola-
rak doğuma hazırlık eğitimlerini yapacak olan ebe, hemşi-
re ve doktorların da katılabileceği Doğuma Hazırlık Eğitici 
Eğitimi Kursumuzu düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin düzenlemiş 
olduğu Gebe Eğitici Eğitimi Kursu, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (İMUSEM) kapsamında Üniversitemiz Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Coşar Çetin’in koordinatörlüğünde 
24-26 Aralık tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. 
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ÜNİVERSİTEMİZDEN
100. YILINDA 
ÇANAKKALE
SEMPOZYUMU
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman, konuşmasında Çanakkale Des-
tanından geleceğe yönelik çıkarılacak birçok ders ol-
duğunu vurguladı. Karaman bu önemli sempozyuma 
emeği geçen herkesi kutlayarak Zeytinburnu Bele-
diyesi’ne kültürel ve sosyal faaliyetlerde öncü bele-
diyeler arasında yer aldığı için teşekkür etti. 

Çanakkale ile ilgili birçok çalışmaya destek ver-
diklerini belirten Zeytinburnu Belediyesi Başkanı 
Murat Aydın konuşmasında İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’ne teşekkür ederek alanında ses ge-
tiren “Son Kale Çanakkale” adlı filmi, kitap haline 

dönüştürdüklerini; aynı zamanda filmin bu sene 
“100. Yıla” özel olarak DVD’ye de dönüştürüldü-
ğünü ifade etti.

Sempozyumda yer alan Çanakkale Karma Sergisi 
de katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın en 
önemli cephelerinden biri 
olan ve bir ülkenin kaderini 
değiştiren sayılı savaşlar 
arasında yer alan Çanakkale 
Savaşları, Üniversitemiz 
ve Zeytinburnu Belediyesi 
tarafından organize edilen 
‘100. Yıl Sempozyumu’nda 
farklı yönleriyle değerlendirildi. 

“Son Kale Çanakkale” adlı film, 
100. Yıla özel olarak hem kitap hem 
DVD haline dönüştürüldü. 
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Üniversitemiz ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile 
düzenlenen “100 Yıllık Sosyoloji Birikimi Sempozyumu” 
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

SOSYOLOJİNİN
100 YILLIK BİRİKİMİ KONUŞULDU

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Kara-
man’ın açılış konuşmasını yaptığı ve 
üç oturumda gerçekleşen sempoz-
yuma, Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. 
Ümit Meriç,  Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, 
Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Coşkun 
Çakır, Prof. Dr. Mustafa Samastı, Prof. 
Dr. Ahmet Cihan, Öğr. Gör. Mehmet 
Genç, Dr. Necdet Subaşı ve Beşir Ay-
vazoğlu gibi Türkiye’nin seçkin sos-

yolog ve düşünce insanları katıldı. 
Türkiye’deki son yüzyıllık sosyoloji 
disiplininin gelişiminin ele alındığı 
sempozyumda konuşmacıların hem 
sosyolojinin içinden hem de dışından 
olmak üzere farklı perspektifl erden 
yapılan değişim analiz ve yorumla-
maları ilgiyle izlendi. Program so-
nunda Öğr. Gör. Mehmet Genç de bir 
değerlendirme konuşması yaptı.
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Sempozyum, Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Samastı’nın 

oturum başkanlığı yaptığı “Çanakkale Savaşlarında Tıp 

Mensupları” başlıklı oturum ile başladı. Toplam 14 ko-

nuşmacının yer aldığı  sempozyumda ilk gün hipertan-

siyon, diyabet, hiperlipidemi, kalp yetmezliği ve atriyal 

fibrilasyon konuları tartışıldı.

Sempozyumun ikinci gününde “Akılcı İlaç Kullanımı” 

oturumundan sonra Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi.

ÇANAKKALE DESTANI ANISINA
100. YIL TIP SEMPOZYUMU YAPILDI

Tarihin en destansı savunmalarından birisi 
olan Çanakkale Savaşı’nın 100. Yılı anısına 
Üniversitemizin katkıları ile düzenlenen 
“Çanakkale Destanı Anısına 100. Yıl 
Tıp Sempozyumu” 20-21 Mart 2015 
tarihlerinde yaklaşık 200 kişinin katılımı 
ile Çanakkale’de yapıldı.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın “Dinlerde Pey-
gamberlik ve Hz. Muhammed” konulu bir konuşma 
yaptığı programı Rasih Turan sunarken; açılış ko-
nuşmasını Peygamber Efendimizin gençlere verdiği 
değerden bahseden ve gençlerin de Kur’an-ı Kerim 
ve Sünnet’e sarılmaları gerektiği yönünde tavsiye-
lerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Kara-
man yaptı. Öğrenci Konseyi Başkanı Ertuğrul Yeşil-
kaya’nın da kısa bir selamlama konuşması yaptığı 
program, Türkiye Birincisi Hafız Ebubekir Diaby’nin 
okuduğu Kur’an Tilaveti ile devam etti. Program, şi-
irleriyle Kadir Bekar ve ilahileriyle Yusuf Goncagül 
ile ekibinin şiir ve dinletileriyle son buldu. Program 
çıkışında katılımcılara kırmızı gül, kitap ve ayraç he-
diye edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE
KUTLU DOĞUM PROGRAMI

Üniversitemiz Maltepe Yerleşkesinde 20 Nisan 2015 tarihinde
Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) Kutlu Doğumunun 1444. yıldönümüne
özel programda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman bir konuşma yaptı.
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Üsküdar Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikâh Salonu 
yanındaki Havuz Başı Tesisi’nde gerçekleşen iftar 
yemeğine başta Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Kara-
man olmak üzere Rektör yardımcılarımız ve akademik 
ve idari personelimizden birçok kişi aileleriyle birlikte 
katıldı. İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman bir 
konuşma yaparak mübarek Ramazan ayında bir arada 

olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Üniver-

sitemizin kuruluşunun yaklaşık olarak 5. yıl dönümü-

ne denk gelen iftar yemeğimiz bu sebeple daha da 

anlamlı hale geldi” diyerek konuşmasını sürdüren Ka-

raman, “Bu birliktelik vesilesiyle üniversitemizi kuran-

lara, üniversitemize hizmet edenlere ve katkıda bulu-

nanlara teşekkür ederim” dedi.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİMİZLE
KURULUŞUMUZUN 5. YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLADIK

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 
29 Haziran 2015 tarihinde 
düzenlenen iftar yemeği, akademik 
ve idari personelimiz ile ailelerini bir 
araya getirdi.

Kuruluşumuzun 5. yıldönümüne 
denk gelen iftar yemeğimiz 
Medeniyet Ailesi olarak 
birlikteliğimize vesile oldu.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KURULDU
20 Ağustos 2015 tarih ve 2015-8052 nolu karar-
name ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı 
Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına karar verildi. 
Karar, 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede ya-
yımlandı. Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, 
yeni kurulan fakültemizin üniversitemize ve kamu-
ya hayırlı olmasını diledi.

2014-2015 tercih döneminde de yüzde yüz do-
luluk oranına sahip üniversitemizde; 2015-2016 
döneminde Edebiyat, Tıp, Fen, Siyasal Bilgiler ile 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine genel kon-
tenjandan 480, okul birincisi kontenjanından ise 13 
kişi ile toplam 493 öğrencimiz yerleşti. Geçtiğimiz 
yıllardaki gibi üniversitemiz bu sene de tüm kon-
tenjanını yüzde yüz doldurarak bir başarıya daha 
imza atmış oldu.

Geçtiğimiz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 
114 devlet üniversitesinden sadece 10 devlet üni-
versitesinin kontenjanını yüzde 100 doldurduğunu, 
bu 10 üniversiteden birinin de İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi olduğunu vurgulayan Rektörümüz 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “2015-2016 eğitim-öğ-
retim döneminde de üniversitemiz kontenjanını 
yüzde 100 doldurarak aynı başarıyı elde etmiştir. 
Bu üniversitemiz adına çok gurur verici bir gelişme. 
Bundan dolayı hem öğrencilerimize hem ailelerine 

üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Kazanan 
öğrencilerimizin mutlu olacakları bir başlangıç yap-
tıklarını düşünüyorum” dedi.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
bölümlerdeki doluluk oranı yüzde 
100’e ulaşan üniversitemize toplam 
493 öğrenci yerleşti. 

Doluluk Oranımız % 100

Kontenjanını yüzde 
yüz dolduran on devlet 
üniversitesinden biriyiz.
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Kongrede, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Refik Korkusuz ile Kongre Başkanı ve 
Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Hakeri de açılış konuşmaları yaptı. Prof. Dr. 
Hakan Hakeri, kongreye ilişkin şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Kongrede sağlık hukukunun geniş 
ve çok kapsamlı konularından ziyade, doğrudan 
tıp hukukuyla ilgili olarak sağlık çalışanlarını ilgi-
lendiren hukuki sorunlar ele alındı. Somut vakalar 
üzerinden sunumlar yapılarak gerek sağlık çalı-
şanlarının somut problemleri, gerekse hukukçula-
rın uygulamada karşılaştıkları sorunlar üzerinden 
tartışma imkânının sağlandığı kongrede ayrıca 
tazminat sorumluluğu, sağlık turizmi hukuku, mali 
sorumluluk sigortası ve disiplin hukuku konuların-
da da kurslar yapıldı.”

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversi-
tesi, Erciyes Üniversitesi ile Medimagazin’in de 
destekleriyle gerçekleşen kongrede; toplam 26 
oturumda 64 tebliğ sunuldu.

Kongrenin açılışını yapan İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen bu toplantının üniversitemiz bünyesinde 
tıp hukuku alanında düzenlenen üçüncü bilimsel 
toplantı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de ilk ve 
hâlen tek Tıp Hukuku yüksek lisans programının 
da İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde bulundu-
ğunu belirtti. 

TIP HUKUKU KONGRESİ’NİN 
ÜÇÜNCÜSÜNÜ YAPTIK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp 
Hukuku Araştırmaları Birimi tarafından 
2-5 Eylül 2015 tarihleri arasında 
Bodrum’da Uluslararası Katılımlı 
Vaka Tartışmalı Tıp Hukuku Kongresi 
düzenlendi. 

Türkiye’nin ilk tıp  hukuku 
enstitüsünü kurmayı hedefliyoruz.
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Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademis-
yen ile üniversitemiz öğrencilerinin katıldığı sempoz-
yum, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hayrunnisa Alan’ın açılış konuşması 
ile başladı. Sempozyumun Orta ve Batı Asya’da sal-
tanat sürmüş yöneticilere sunulan, devlet idaresi, 
teşkilat, yönetici nitelikleri, yöneten-yönetilen iliş-
kileri gibi konulara yer veren eserlerin nüsha ve 
içeriklerinin tespiti ve değerlendirilmesi amacını 
taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Alan, “Bu sempozyum 
ile siyaset kültürümüzün tarihî kaynaklarının gün 
ışığına çıkarılması, var olanların da yeniden yorum-
lanması hedefl enmektedir” dedi.

ORTA VE BATI ASYA’DA YÖNETİM
KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU YAPILDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 
21-23 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Orta ve Batı Asya’da Yönetim 
Kültürü” Sempozyumu Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Üç gün süren programda toplam 13 oturumda 63 bilim insanı bildiri sundu. 

Medeniyet Haberleri



Senato kararında şöyle denildi: 
“Yapılan görüşmeler sonucunda; “DNA Onarımı” alanındaki 
çalışmaları ile bilim dünyasına yapmış olduğu mühim katkı-
dan ve kazanmış olduğu “2015 Nobel Kimya Ödülü”nden do-
layı Üniversitemiz tarafından Prof. Dr. Aziz SANCAR’a takdir, 
teşekkür ve tebriklerin iletilmesine oybirliği ile karar verildi.”

Üniversitemiz Senatosu’nun 16 Aralık 2015 
tarihli oturumunda, oybirliği ile alınan kararla 
Nobel Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz 
Sancar’a takdir, teşekkür ve tebriklerin 
iletilmesine karar verildi. 

SENATOMUZDAN 
AZİZ SANCAR’A TEŞEKKÜR

“I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI 
TOPLUMSAL OLUŞUMUNUN SONU” 
KONFERANSI TAMAMLANDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 
işbirliğinde 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen “I. Dünya 
Savaşı ve Osmanlı Toplumsal Oluşumunun Sonu” başlıklı konferans 
tamamlandı. 
Açılış konuşmalarını; Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve İs-
tanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu ile Üni-
versitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. M. Talha 
Çiçek yaptı. Açılış konuşmalarının ardından ABD, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den katılan çok sayıda konuşmacı; 
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı halklarının yaşadığı tecrübeleri bütün 
yönleriyle ele aldı. 

Savaş döneminin ihmal edilmiş konularına ulus-ötesi bir yaklaşımla ışık tutan 
konferans tebliğlerinde, İttihat-Terakki politikalarından Ermeni tehcirine, Kürt ve 
Rum nüfustan Arap coğrafyasına kadar birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı. 
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MÜNİR ARIKAN’DAN 
BAŞARININ SIRLARINI DİNLEDİK
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın da katıl-
dığı seminer, salonu dolduran öğrencilerimiz tara-
fından büyük bir ilgiyle dinlendi. 1,5 saat boyunca 
tüm dinleyicileri sahneye adeta kilitleyen Münir 
Arıkan, öğrencilerimize akademik hayatlarında ba-
şarıya ulaşmanın çok özel sırlarını verdi. Sıcak ve 
renkli kişiliği, canlı ve espritüel anlatım tarzı, bol 
görselli ve ilgi çekici videolarıyla gerçekleştirdiği 
sunumunda, Arıkan, yaygın yanlışın aksine başa-
rısızlığın motivasyonu kıran değil, tersine yanlış 
seçenekleri eleme yoluyla öğrenmeye güç veren 
bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini anlatarak 
öğrencilere AR-GE faaliyetleri yapmalarını ve her 

şeye keşfeden bir gözle bakmalarını öğütledi. Sıra 
dışı stratejiler geliştirerek farklı olmanın; en önem-
lisi de aramızdaki kardeşlik ve sevgiyi kuvvetlen-
dirmenin ve her zaman takım oyunu oynamanın 
önemini vurgulayan Münir Arıkan, seminerinin 
devamında İslam medeniyetinin geçmişteki lider 
konumu ve üstün başarılarından sonra bugün Batı 
medeniyeti karşısında üretim bağlamında geride 
kaldığını rakamlar ve örneklerle ortaya koyarak söz 
konusu durumun sebeplerine yönelik çözüm öneri-
leri sundu. Seminer, Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ın Münir Arıkan’a hediye ve plaket takdimi 
ile sona erdi.

16 Aralık 2015 tarihinde Üniversitemiz 
Güney Yerleşke Konferans Salonu’nda, 
dünyanın ilk düşünce koçu Münir Arıkan 
tarafından “Başarı Motivasyonu” konulu 
bir seminer verildi. 

İnsan için iki önemli gün vardır: Doğduğu gün ve neden doğduğunu keşfettiği gün.

Başarı, insanın kendi potansiyeline inanması ve kendini bu doğrultuda motive 
etmesiyle başlar.

Motivasyon; görünürde hiçbir ümit yokken başarı arzusu ile pes etmeden çalışma 
enerjisidir.

Seminerden Birkaç Altın Öğüt

Medeniyet Haberleri
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İstanbul’dayız, medeniyetin beşiğindeyiz, yeni nesil 
bir devlet üniversitesiyiz, “Edebiyat”ın ve “Edebiy-
yat”ın üretildiği bir yerdeyiz... Daha ne olsun? İnsan 
ve toplum bilimleri şehir ister; şehirdeyiz, sade-
ce kuru bir öğretim değil, yoğun bir edebî etkinlik 
içindeyiz... İnsan ve topluma ilişkin olgu ve olayla-
rı süreklilik kavramı içinde ele almaya çalışıyoruz. 
Geçmişi biliyor; şimdiyi anlıyor ve yetiştirdiklerimiz 
ve yazdıklarımızla geleceği belirlemeye çalışıyoruz. 
Düşünmek yola çıkmaktır, yolda olmaktır, hatta yol 
olmaktır... Biz de yol olduk, yoldaş bekliyoruz...

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU

2015-2016’daki yenilikler: 

Öncelikle Güney Yerleşkesi’ndeki yeni binamıza 
taşındık. Bu durum hem Üniversite hem de Fakül-
te ölçeğinde kurumsal kimliğin oluşması açısından 
önemlidir. Fakültemizin akademik kadrosu bölümle-
rimizden gelen talepler doğrultusunda şekillendirildi. 
Mevcut mensuplarımızdan kimi yüksek lisans, kimi 
doktora çalışmalarını tamamladı; kimi de doçentlik 
unvanlarını aldı. Bazı mensuplarımız TÜBİTAK ya da 
yurt dışı bursları kazanarak bilgi ve görgülerini art-
tırmak maksadıyla ülke dışında çeşitli üniversitelere 
gittiler. Diğer bir yenilik ise üst yönetimin kararı ile li-
sans seviyesinde tüm bölümlerimizin eğitim-öğretim 
dilini Türkçe yaparak %30 yabancı dil garabetinden 
kurtulduk. Bunun yerine her bir bölümün akademik 
kadrosu yeterli ve ehil ise Türkçe program yanında 
%100 İngilizce program açılmasına imkân sağlandı. 
Yine Ülkemizin önde gelen filozofl arından Prof. Dr. Ş. 
Teoman DURALI Felsefe bölümümüzde yüksek lisans 
ve doktora dersleri vermeye başladı.

2016-2017’deki yenilikler: 

Hâlihazırda Fakültemizde, Felsefe, Tarih ve Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümleri lisans ve lisans-üstü eğitimle-
rini sürdürüyorlar. Gelecek yıl, yani 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılında Sosyoloji ve Bilgi-Belge Yönetimi 
bölümleri lisans eğitimlerine başlayacaklar. Yeni açı-
lacak bölümlerin hem akademik kadroları güçlendi-
rildi, hem de müfredat programları hazırlandı; bunlar 
yakında Fakültemizin web sayfasında ilan edilecek-
ler... Ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın desteklediği Uluslararası Osmanlı Araş-
tırmaları başlığı altında Sosyal Bilimler Enstitümüzün 
yürüttüğü bir yüksek lisans programı başlattık. Diğer 
güzel bir haber de gelecek yıl, ülkemizin önde gelen 
filozofl arından Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN’ın Felse-
fe bölümümüzde lisans dersleri vermeye başlayacak 
olmasıdır.

Öğrenciler neden İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ni tercih etmeli?

Her şeyden önce bizatihi adımızdan dolayı... İstan-
bul, medeniyet, üniversite ve edebiyatın bir arada 
bulunduğu başka bir “Fakülte” olmadığından dolayı... 

PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fa-
kültesi, Felsefe Bölümü. 1966 yılında Ankara’da 
doğdu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1989). Ürdün Üniver-
sitesi’nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi Enstitü-
sü’nde (Halep) bilim ve matematik tarihi üzerinde 
araştırmalar yaptı (1990-1992). Yüksek lisans 
çalışmasını İ.Ü. Bilim Tarihi Bölümü’nde (1993); 
doktorasını, İ.Ü. Felsefe Bölümü’nde tamamladı 
(1998). Oklahoma Üniversitesi’nde (ABD) saha-
sıyla ilgili araştırmalar yaptı (2001-2002). 2005 
yılında doçent oldu. McGill Üniversitesi, İslam 
Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim üye-
si olarak bulundu, proje danışmanlığı yaptı ve 
kıdemli araştırmacı olarak çalıştı (2008-2011). 
Fazlıoğlu hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim 
üyesidir (2011-…). Fazlıoğlu, felsefe-bilim tarihi 
ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğun-
laşmakta, özellikle bu yapıların İslam-Anadolu 
Selçuklu-Osmanlı-Türk medeniyet tarihi içerisin-
deki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak 
incelemekte ve yayınlar yapmaktadır.

İstanbul, Medeniyet, Üniversite ve 
Edebiyatın Bir Arada Bulunduğu
Başka Bir “Fakülte” Yok
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TIP FAKÜLTEMİZİN YENİ ÖĞRENCİLERİ 
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ TÖRENLE GİYDİ

Üniversitemiz Güney Yerleşkesi Konferans Salo-
nu’nda yapılan törene; Rektörümüz ve üst yöneti-
mimizin yanı sıra Tıp Fakültemiz öğretim üyeleri ile 
çok sayıda öğrencimiz aileleriyle birlikte katıldı.

Tıp Fakültemiz öğrencileri adına kısa bir konuşma 
yapan öğrencimiz Ömer Murat Göktaş, “Yeni Nesil 
Devlet Üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi’nde öğrenci olmaktan gururluyuz. Bugün 
giydiğimiz beyaz önlüklerimizle hekimlik ailesine 
ilk adımımızı atacağız.” dedi.

2015-2016 eğitim-öğretim 
dönemiyle birlikte Tıp Fakültemizde 
öğrenime başlayan toplam 136 
öğrencimiz için 25 Kasım 2015 
tarihinde “Tıp Fakültesi Önlük 
Giyme Töreni” gerçekleştirildi.

Medeniyet Haberleri

Törende Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin yanı 
sıra Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı da 
öğrencilerimize önlük giydirdi.
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TIP FAKÜLTEMİZİN YENİ ÖĞRENCİLERİ 
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ TÖRENLE GİYDİ

Samastı: Beyaz önlük, 
tıbbın saygınlığını, şerefini 
ve sorumluluğunu temsil 
etmektedir.
Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Samastı, 
konuşmasında “Önlük giymek yola başlamak, yolda 
olmak anlamına gelmektedir. Ancak bu yol, oldukça 
zorlu ve meşakkatli bir yoldur. Bu yola başlamış olan 
siz değerli öğrencilerimiz artık bizim meslektaşımız-
sınız. Bunun için son derece mutlu ve gururluyuz.” 
diyerek öğrencilere beyaz önlüğün, yani hekimlik 
mesleğinin şeref ve itibarını yitirmemesi için bazı 
tavsiyelerle birlikte başarı dileklerinde bulundu. 

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman; “Siz de-
ğerli öğrencilerimiz, bugün burada yeni bir hayata 
adım atıyor, hayatınızı yeni bir ideale adıyorsunuz. 
Aramıza hoşgeldiniz!” diyerek Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi’nin sağlık eğitimine çağdaş bir anlayış ve 
evrensel bir bakış kazandıracak özgün bir tıp fakül-
tesini oluşturmak, bugünden geleceği yakalamak 
adına kurulduğunu belirtti. Rektörümüz Karaman, 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Temel ve önce-
likli sorumluluğumuz, nitelikli sağlık insan gücünü 
yetiştirmek ve evrensel tıbbın gelişimine katkı sağ-
layacak, ülkemizin tıbbi birikimini ileriye taşıyacak 
bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır. İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilere 
bilgiye ulaşma yollarını kullanma ve kendi kendine 
öğrenme alışkanlığı kazandırılması, diğer bir deyişle 
balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek, önce-
likli görev anlayışımızdır.”

“Beyaz önlükleriniz üzerinizden hiç çıkmasın. Yüre-
ğiniz de önlüğünüz de hep tertemiz ve bembeyaz 
kalsın” diyen Rektör Karaman, konuşmasına; tıbba 
başladığı ilk gün annesinin kendisine yaptığı “Allah 
size hep iyi olacak hastalar versin!” duasını öğrenci-
ler için yaparak son verdi. Tören, öğrenciler ile aka-
demisyenlerin toplu fotoğraf çekiminin ardından 
verilen kokteyl ile sona erdi. 

Karaman: Beyaz önlükleriniz üzerinizden hiç çıkmasın. 
Yüreğiniz de önlüğünüz de hep tertemiz ve bembeyaz kalsın.
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G20’NİN ARDINDAN ÜNİVERSİTEMİZDE
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE FİNANSAL 
PİYASALAR TARTIŞILDI

Üniversitemiz Güney Yerleşkesi Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen iki oturumluk konferansta Türkiye 
ekonomisinin geleceği, küresel ekonomi ve finansal 
piyasaların durumu; Türkiye’nin önde gelen ekono-
mistleri, bürokratları ve uzmanları tarafından tartışıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kavas, Borsa 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Ulussever 
ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Akademi 20 Plat-
formu Sözcüsü Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin’in açı-

lış konuşmalarını yaptığı konferansa; SETA Ekonomi 
Direktörü Doç. Dr. Sadık Ünay, İstanbul Medipol Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Karahan, DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SPK Eski Başkanı Prof. 
Dr. Vedat Akgiray, BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Aziz 
Turhan, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Ali Verçin, TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Faruk Aysan ile TCMB Meclis Üyesi Doç. Dr. 
Lokman Gündüz konuşmacı olarak katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Ülkemiz 
yükseköğretiminin yükselen değeri olan İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi olarak bilimsel toplantılara 
ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” 
diyerek başladığı konuşmasında şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Geçtiğimiz Kasım ayında Antalya’da 
dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ve dönem 
başkanı olarak G20 zirvesine ev sahipliği yapan Tür-
kiye; dünyanın düşük gelirli ülkelerinin sorunlarına 
eğilmesiyle fark yaratmış; “kapsayıcı ve sağlam bü-
yüme” sloganıyla onların sesi ve vicdanı olmuştur.”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
ev sahipliğinde Siyasal Bilgiler 
Fakültemizin organize ettiği 
“G20’nin Ardından Türkiye Ekonomisi 
ve Finansal Piyasalar” konferansı 
24 Aralık 2015 tarihinde yapıldı. 

Medeniyet Haberleri
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SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. AHMET KAVAS

 2015-2016’daki yenilikler: 

 » Fakültemiz öğrencilerine Üniversitemizin Güney 
Yerleşkesinde yer alan yeni binamızda hizmet 
vermeye başladık.

 » İktisat Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü-
nün %30 İngilizce lisans programı öğrencileri 3. 
sınıftaki eğitimlerine devam ederken, söz konu-
su programlar %100 Türkçe lisans programlarına 
dönüştürülmüştür. 

 » Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde %30 
İngilizce lisans programı açılmış ve programa öğ-
renci alımı gerçekleşmiş olup öğrenciler hazırlık 
sınıfındaki eğitimlerine devam etmektedirler. Bu 
program da diğerleri gibi %100 Türkçe Lisans 
programına dönüştürülmüş olup Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümünde ayrıca %100 İngilizce 
lisans programı açılmıştır.

 » İşletme Bölümünde %100 Türkçe lisans programı 
açıldı.

 » Fakültemizin çok profesyonel olan akademik kad-
rosu 3 Profesör, 5 Doçent, 11 Yardımcı Doçent ve 
1 Uzman ile daha güçlü bir hale getirilmiştir.

 2016-2017’deki yenilikler: 

 » İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %30 
İngilizce lisans programlarından ilk mezunlarını ve-
receklerdir.

 » Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %100 İn-
gilizce Lisans programına; İktisat Bölümü, Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü, İşletme Bölümü ve Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi Bölümü %100 Türkçe lisans 
programlarına ilk öğrencilerini alacaklardır.  

Öğrenciler neden İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tercih etmeli?

Fakültemizin öğretim kadrosunu oluşturan öğretim 
üyelerinin ülkemizin devlet ve özel üniversitelerinde 
görev yapan, alanlarında yetkin akademisyenlerden 
seçilmesi ve büyük bir çoğunluğunun tezlerini yurt dı-
şında tamamlamaları sebebiyle yabancı dillerinde çok 
iyi seviyede bulunmaları; yeni bir üniversite kimliğiyle 
tüm teknik donanımların en son teknolojik imkânlara 
göre temin edilmesi; kampüsün konumunun hem Ana-
dolu hem Avrupa yakasından gelecek olanlar için kolay 
ulaşılır olması; disiplinler arası eğitime ağırlık vermesi 
ve öğrencilerini buna yönlendirmesi, mevcut öğrencile-
rimiz kadar yeni öğrencilerimiz için de tercih sebebidir.  

PROF. DR. AHMET KAVAS

1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’ni bitirdi. 1988 yılı Eylül ayında, Türkiye Di-
yanet Vakfı’nın verdiği yüksek lisans ve doktora 
bursunu kazanarak Fransa’ya gitti. 1991 yılında, 
Paris Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bi-
limleri Bölümü’nde yüksek lisans tezini bitirdi. 
Kavas, 1996’da doktora tezini tamamladı. 2008 
yılında hem profesör hem de T. C. Başbakanlık Mü-
şaviri oldu. 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölüm baş-
kanlığı görevini sürdürmekte olan Kavas, 2012-
2015’te Türkiye’nin Çad Büyükelçisi olarak görev 
yapmıştır. 2015’te Üniversitemiz Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 

İktisat Bölümü ile Uluslararası İlişkiler 
Bölümünün %30 İngilizce lisans 
programı öğrencileri 3. sınıftaki 
eğitimlerine devam ederken, söz konusu
programlar %100 Türkçe lisans 
programlarına dönüştürülmüştür.
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YENİ BİNALARIMIZA TAŞINDIK
2015 - 2016 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte 
Güney Yerleşkemizde inşası tamamlanan De-
kanlıklar (A Blok /2655 m2), Akademik Ofisler 
(B Blok /1915 m2) ve Dersliklerin (C Blok /4900 m2) 
yer aldığı Kampüs Bloklarımız öğrencilerimize 

ve üniversite personelimize kapılarını açtı. Yeni 
binalarımızda lisans ve yüksek lisans sınıfl arının 
yanı sıra yemekhane, ferah bir bahçe, kafeterya, 
kütüphane, konferans salonu, amfi ve kantin bu-
lunuyor.

2015 yılı Ekim ayında Güney Yerleşkemizde 3 yeni yerleşke 
bloğumuzun inşaatının tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte 

Güney Yerleşkemizin çehresi değişti. 

YERLEŞKEMİZ BÜYÜYOR!

Yerleşkemiz
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GÜNEY 
YERLEŞKEMİZDEKİ 
KÜTÜPHANEMİZ 
HİZMETE GİRDİ

Fiziki altyapısını geliştirmeye hız kesmeden 
devam eden Üniversitemizin, Güney Yerleşkesi 
C Blok 1. katta yer alan kütüphanesi hizmete 
girdi. 269 metrekare alanda, 122 öğrencimize 
çalışma ortamı sağlayan kütüphanemiz hafta içi 
08.00-23.00 ile hafta sonları 10:00-18:00 sa-
atleri arasında hizmet veriyor.

GÜNEY 
YERLEŞKEMİZDEKİ 
ÖĞRENCİ 
YEMEKHANESİ 
VE KANTİNİ DE 
HİZMETE BAŞLADI
Üniversitemiz Güney Yerleşke C Blokta 
yer alan öğrenci yemekhanesi ve kan-
tini 2015-2016 eğitim öğretim yılının 
başından bu yana öğrencilerimize ve 
personelimize nezih bir ortam sunuyor.



Güney Yerleşke Rektörlük binasında 
yeni yapılan yemekhanemizde 
yemeklerimiz artık kendi mutfağımızda 
pişiyor. Bu yenilikle birlikte 
yemekhanemizde yemek yiyen kişi 
sayısı 300’den 900’e yükseldi.

Kuzey Yerleşkeye yapılan 3 katlı 
prefabrik yapı ile akademik ve 

idari ofis ihtiyaçları büyük ölçüde 
karşılanmış oldu.

TOKİ işbirliği ile master planımız 
yenilendi. 

Merkezi Laboratuvar 
Projesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakülte Binası 

Yerleşkemiz
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Güney yerleşke etrafında çevre duvarı yapımı 2016 Mayıs ayı sonunda 

tamamlanacak. Bu şekilde Güney yerleşkenin fiziki güvenlik problemleri 

ortadan kaldırılmış olacak. Daha düzenli ve temiz bir çevreye kavuşacak 

olan Güney Yerleşkemizde yeni otopark alanları da açılacak. 

Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları sürüyor. 750’si Akfırat Yerleş-

kesine olmak üzere yaklaşık 1200 ağaç dikildi. 

Merkezi Laboratuvar projesi ihale edildi ve yakın zamanda inşaatına baş-

lanacak. Toplam alanı 20.635,49 m² olan Merkezi Laboratuvar Projesi 

Kuzey Yerleşkede inşa edilecek olup Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp, Deney 

Hayvanları, Tütün vb. birçok alanda hizmet verecek laboratuvarları kap-

sıyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakülte binası projelendirilmeye başlandı. 

Kuzey Yerleşkemizi ikiye bölen arazi, üzerindeki bina ile birlikte kamu-

laştırıldı. Bu bina eğitim binası olarak tadil edilecek. Tadilatın 2016-2017

eğitim dönemine yetiştirilmesi hedefl eniyor.

Spor Toto ile yapılan sponsorluk protokolü kapsamında Güney Yerleşke-

mizde bir adet futbol sahası, iki adet voleybol/basketbol sahası ve iki 

adet tenis kortundan oluşan spor kompleksi projelendiriliyor. Yeni eğitim 

dönemine bu sahaların yapımının da tamamlanmış olması hedefl eniyor.

Akfırat Yerleşkemizdeki binanın Teknopark olarak faaliyete geçmesi için 

proje hazırlanıyor.

Pendik ilçesinde 42.000 m2’lik bir arazi Üniversitemize tahsis edildi. Üni-

versitemizin Pendik yerleşkesini teşkil edecek bu arazinin yakın zaman-

da projelendirme çalışmalarına başlanacak. 

2016 VE SONRASINDA
NELER OLACAK?

Yerleşkemiz
26
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KÜTÜPHANE PROJEMİZİ ÖNE ALDIK

Size göre üniversitemizin öne çıkan, onu diğer üni-
versitelerden ayıran en önemli özellikleri nelerdir? 
Rektörünün gözünden İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi nasıl bir üniversite? 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, henüz ergenlik çağ-
larını yaşayan, hantallaşmamış, genç ve dinamik bir 
devlet üniversitesi. Şehrimizde en büyük sorun olarak 
tarif ettiğimiz ulaşım imkânları bakımından; özellikle 
toplu taşıma araçlarıyla çok rahat ulaşılabilen, mer-
kezi bir konumda şehir içi bir kampüse sahip olması 
da öğrencilerimiz bakımından büyük bir avantaj. Aynı 
zamanda Üniversitemiz, çok seçkin ve üstün nitelikli 
bir öğrenci profiline sahip. Bunun yanında dünya stan-
dartlarında, yine üstün nitelikli, çok kaliteli, verimli, 
genç ve dinamik öğretim üyelerimiz, akademisyen 
kadromuz mevcut. Bunlarla birlikte yenilikçi ve giri-
şimci bir üniversite olmanın bütün özelliklerine sahip 
olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, kuruluşundan 
itibaren araştırma ve geliştirme faaliyetlerine özel bir 
önem vermekte. Bunun bir göstergesi olarak; Üniver-

sitemizde, şu anki mevcut durumunda bile, lisansüstü 
eğitim gören öğrenci sayısı, toplam mevcudumuzun 
yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Yine İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi, çağdaş üniversite kavramı-
na uygun olarak, özel sektör, kamu, sivil toplum ve 
yerel yönetimler işbirliklerine son derece açık ve bu 
tür partnerlerle birlikte projeler yapan bir üniversite 
olması bakımından geleceği şekillendirmeye aday gö-
zükmektedir. 

2015 yılının Üniversitemiz açısından bir değer-
lendirmesini sizden alabilir miyiz? 2015 yılı sizce 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi için başarılı bir yıl 
mı oldu? 

2015 yılı Üniversitemiz için oldukça verimli ve dinamik 
bir yıl olarak sayılabilir. Özellikle eğitim yılı başına ye-
tişen Güney Kampüsteki yeni eğitim-öğretim binamız, 
akademik ve öğretim üyesi bloklarımız, Üniversitemi-
zin eğitim faaliyetlerine çok ciddi bir ivme kazandırdı. 
Buradaki konferans salonumuz, eğitim yılı boyunca ve 

Üniversitemizin 2015 yılındaki gelişmelerini ve yakın gelecekteki 
projelerini Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’dan dinledik.

Rektörümüzle
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halen, son derece aktif ve çok verimli bir şekilde kul-
lanılmaya devam ediyor. Böylece üniversitenin gerek 
öğrencileri için, gerekse de başka kurumlarla müşte-
reken faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağla-
mış oluyoruz. Yine 2015 yılı içerisinde yeni kampüs 
projemizin, kalıcı kampüs projemizin plan tadilatları 
yapılmak suretiyle ilk yapılacak olan Merkezi Araştır-
ma Laboratuvarı’nın bütün projeleri tamamlanmış ve 
2016’nın hemen başlarında da ihale sürecine girilmiş-
tir. Birinci binanın başlamasıyla birlikte süratle, arka 
arkaya diğer binalarla birlikte kısa sürede kampüsün 
tamamlanmasına çalışılacaktır. 

2014 yılı sonu itibariyle 165 olan öğretim üyesi sayı-
mız, 2015 yılında kadromuza yeni katılan hocalarımız-
la birlikte yaklaşık iki katına çıkmıştır. Yine 2015 yılın-
da daha önce eğitime devam eden bölümlere ilaveten, 
Fen Fakültesi’nde ve Mühendislik Fakültesi’nde birer 
diploma programı da hizmete girmiştir. Böylece biz 
2015 yılını; gerek akademik kadro, gerek öğrenci sa-
yısı, gerek kampüs yerleşimlerinin zenginleşmesi ve 
çeşitlenmesi bakımdan son derece verimli bir yıl ola-
rak değerlendiriyoruz. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 2015 yılı içeri-
sindeki önemli akademik başarıları arasında 2 men-
subumuzun Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü kazan-
masını; birçok öğretim üyesi hocalarımızın   TÜBİTAK 
ve benzeri kurumlardan aldıkları projeleri ve bu arada 
çok önemli bir gösterge olarak uluslararası bir sınıf-
landırma olan Webometrics sınıflamasında Türkiye’de 
kendilerine en çok atıf yapılan 5000 akademisyen 
arasında 45 öğretim üyemizin yer almasını sayabiliriz. 
Bu, ülkemizdeki birçok köklü üniversitenin bu yıl içeri-
sinde ulaşamadığı önemli bir başarı çıtasını yakalamak 
anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki yıllara yönelik olarak Üniversitemiz 
için hedefleriniz, projeksiyonlarınız nelerdir? 

Önümüzdeki yıllar için İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi’nin en önemli hedefi, kalıcı kampüs projemizin en 

hızlı ve en güzel şekilde tamamlanmasıdır. Bu kampüs 
birimleri içerisinde, biz bir ilim ve kitap medeniyeti ol-
duğumuzdan yola çıkarak, kütüphane projemizi özel-
likle öne almaya çalışıyoruz. Bir yandan da akademik 
ihtiyaçlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde 
tutarak, fakülte binalarının yapımına geçiyoruz. Yine 
zengin akademik kadromuzu, gerek yurt içi gerek 
yurtdışından nitelikli öğretim üyeleriyle takviye etme-
ye devam edeceğiz. Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan 
Eğitim Merkezimizi bugüne kadar olduğundan daha 
aktif bir hale geçirerek gerek kendi mensuplarımız, 
gerekse kamuoyu ve diğer paydaşlarla eğitim-öğre-
tim ilişkilerimizi daha zenginleştirerek sürdüreceğiz. 
Bütün bunların sonunda yenilikçi ve girişimci, genç, 
dinamik bir devlet üniversitesi olarak, önümüzde kısa, 
orta ve uzun vadeli hedefleri tamamlamak ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’ni önce ülkemizin, daha sonra 
da dünyanın seçkin, sayılı üniversiteleri arasında gör-
mek en önemli idealimizdir. 

Gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel 
olarak Üniversitemizi tercih edecekler için tavsiye-
leriniz nelerdir? 

Biz, henüz fiziki imkânları ve mekânları kısıtlı da olsa, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin çok köklü bir üni-
versite olacağına ve büyük bir vizyona sahip oldu-
ğuna inanıyoruz. Bugünden itibaren üniversitemize 
katılacak olan gerek öğrencilerin, gerekse akademik 
ve idari personelin de bu düşünce ve bu bakış açısıy-
la hareket etmesi; katıldıkları kurumun, yani İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nin sağlam bir aidiyetini taşı-
maları ve burada geçirdikleri süre içerisinde kurumla 
bütünleşerek adeta ikinci bir yuva, ikinci bir aile olarak 
görmeleri, en önemli beklentimiz ve tavsiyemizdir. 
Başarının anahtarının da içinde bulunulan kurumla 
bütünleşmek, sahiplenmek ve aidiyet kazanmak oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Önümüzdeki yıllar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin en önemli hedefi, 
kalıcı kampüs projemizin en hızlı ve en güzel şekilde tamamlanmasıdır. 
Bu kampüs birimleri içerisinde, biz bir ilim ve kitap medeniyeti olduğumuzdan 
yola çıkarak, kütüphane projemizi özellikle öne almaya çalışıyoruz.



Yüzde Yüz İngilizce
ve Tam Burslu
Osmanlı Araştırmaları 
Yüksek Lisans Programımız

OSMANLI’YA 
BÜTÜNCÜL 
BAKIŞ

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında öğrenci ka-
bul etmeye başlayacak olan yeni “Uluslararası 
Osmanlı Araştırmaları” Yüksek Lisans programı-
mız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ve onun ardından 
bıraktığı miras gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dı-
şında birbirleriyle çok sınırlı iletişim ve etkileşime 
sahip çeşitli bölge çalışmaları (area studies), disip-
linler ve anabilim dalları arasında paylaştırılarak ele 
alınmaktadır. Ülkemizde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Felsefe, Bilim Tarihi, Sosyoloji ve benzeri disiplinler, 
Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Müessesele-
ri ve Medeniyeti Tarihi gibi anabilim dalları, yurt dı-
şında ise Türkoloji, Arabistik, Balkan Araştırmaları ve 
benzeri bölge çalışmaları, Osmanlı tarihi ve mirasının 
belirli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmakta ve bilgi 
üretmektedir. Programımız bir yandan bu parçalan-
mışlığa alternatif olarak Osmanlı tarih ve mirasını bir 
bütün olarak ele alırken, diğer yandan da Türkiye’de-
ki mevcut Türkiye merkezli Osmanlı tarihi çalışma-
larının sınırlarını ve ufk unu genişletip Osmanlı’nın 
Türkiye-dışı bölgelerini de kapsayacak bir vizyonla 
ele almayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Osmanlı ba-
kiyesi Arap, Afrika ve Balkan ülkelerinden öğrencile-
rin programa katılımları özellikle teşvik edilmekte ve 
muhtelif burs imkanlarıyla bu öğrenciler desteklen-
mektedir. Söz konusu coğrafyadaki Osmanlı geçmi-
şini en iyi inceleyecek kişilerin, gerek dil yeterlilikleri 
ve gerekse coğrafyayı tanımaları yönüyle yine bu 
bölgelerin öğrencileri olduğunu düşünmekteyiz. Bu 
öğrencilerin hem İstanbul’daki Osmanlı arşivlerini, 
hem de geldikleri yerlerin yerel kaynaklarını kullana-
rak yapacakları çalışmalar, bir yandan bizim Osmanlı 

tarihini daha geniş bir perspektiften anlamamıza im-
kân tanırken, diğer yandan da Osmanlı geçmişinin bu 
öğrencilerin geldikleri ülkelerin ulusal anlatılarındaki 
yerlerini daha bilimsel bir temele kavuşturmalarına 
imkân tanıyacaktır. Türkiye’den yahut dünyanın di-
ğer bölgelerinden arzu edenler de eğitim masrafl arı 
kendilerine ait olmak üzere programımıza müracaat 
edebilmektedirler.

Türkiye’de ve dünyada benzer programlar var mı? 
Bizim programımızın farkı veya özgünlüğü nedir? 

Elbette dünyada Osmanlı araştırmalarını da kapsa-
yan pek çok lisansüstü program mevcuttur. Örne-
ğin Amerika Birleşik Devletleri’nde Orta Doğu / Ya-
kın Doğu Araştırmaları merkezleri, yıllardır Osmanlı 
tarihi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri 
vermektedirler. En bilinenlerinden, Harvard Üni-
versitesi’nin Center for Middle Eastern Studies, 

Yeni yüksek lisans programımızla ilgili Program Koordinatörü ve Edebiyat 
Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı’dan bilgi aldık.

Osmanlı Araştırmaları
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Princeton Üniversitesi’nin Near Eastern Studies, 
Chicago Üniversitesi’nde Near Eastern Languages 
and Civilizations gibi merkezlerini zikretmeliyiz. 
Bunun gibi Avrupa üniversitelerinin de köklü bir 
Osmanlı çalışmaları geçmişi vardır. Buralarda da, 
Türkoloji enstitüleri (örneğin, Berlin Üniversite-
si’nde Institut für Turkologie) gibi kurumlar bün-
yesinde Osmanlı tarihi alanında yüksek lisans ve 
doktora dereceleri verilegelmiştir. Bizim programı-
mızın farkı doğrudan ve sadece Osmanlı çalışma-
larına odaklanıyor olmasıdır. Şüphesiz, karşılaştır-
malı perspektiflerin bakışımızı zenginleştireceğini 
kabul ediyoruz; ancak Osmanlı İmparatorluğu tari-
hini Orta Doğu, Yakın Doğu, Batı-dışı gibi katego-
rilerin ötesinde değerlendiriyor ve bütün eğitim 
programımızı Osmanlı’ya hasretmiş bulunuyoruz. 
Kısacası, dünyada Osmanlı çalışmaları daha geniş 
bir havuzun içerisinde bir parça iken bizde merkez-
de konumlanıyor.  

Programa başvuru koşulları nelerdir? 

Öğrenciler programa başlayacakları esnada bir lisans 
derecesine sahip olmak durumundalar. Program dili 
İngilizce olduğu için öğrencilerin İngilizce yeterlili-
ğine sahip olmaları gerekmekte. Bunun dışında, ya-
bancı öğrencilerin derslere başlamadan önce Türk-
çe yeterliliğini de elde etmeleri gerekiyor. Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sağladı-
ğı Türkiye Burslarıyla programımıza gelecek olan ya-
bancı öğrencilere söz konusu burs programı bir yıl üc-
retsiz olarak Türkçe öğrenme imkânı da vermektedir. 
Bunların yanında Türkiye’den müracaat edecek öğ-
renciler için ALES’ten en az 70 alma şartı aranmakta. 
Osmanlı çalışmalarının, farklı disipliner alt yapıdan 
gelen araştırmacıların orijinal katkı yapabileceği bir 
alan olduğunu düşündüğümüz için farklı alanlardan 
mezun olanların programa müracaat etmelerine bir 
sınırlama getirmedik. Öğrencilerimizde, her şeyden 
önce, Osmanlı araştırmalarına entellektüel bir merak 
olmasını beklemekteyiz...

Program müfredatı hakkında kısaca bilgi verebi-
lir misiniz?

Müfredatı Osmanlı tarihinin hemen her alanını ku-
şatabilecek biçimde tasarlamaya gayret gösterdik. 
Hakikaten de eğitim kadromuz Osmanlı tarihinin 
çok farklı alanlarında uzmanlığı olan bir kadrodur. 
Osmanlı kültür tarihi, entelektüel tarih, sosyal-eko-
nomik tarih, iktisat tarihi,  kadın tarihi gibi oldukça 
geniş bir alanda akademik yayınlar gerçekleştirmiş 
olan bir öğretim üyesi kadrosu ile eğitime başlıyoruz. 

Müfredatı oluştururken İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi’nin öğretim üyesi kadrosunun yanı sıra, İstan-
bul’un sunduğu geniş imkânları da değerlendirmeye 
yönelik bir yaklaşımla hareket ettik.

Programın öğrenciler için kazanımları neler olacak?

Programda öğrenciler, hem İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nin saygın eğitim kadrosundan dersler 
alacaklar, hem de İstanbul’daki diğer saygın üniver-
sitelerin eğitim kadrolarından istifade edebilecek-
ler. Programda ders verecek hocalarımız, yoğunlukla 
üniversitemizin Tarih Bölümü’nün öğretim üyeleri. 
Ancak Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü, Uluslararası 
İlişkiler Bölümü gibi bölümlerimizden de akademis-
yenler programımız kapsamında ders/ler verecekler. 
Dolayısıyla öğrencilerimiz interdisipliner bir progra-
ma dahil olacaklar. Üniversitemiz dışından İstanbul 
Şehir Üniversitesi’nden, Marmara Üniversitesi’nden, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden de öğretim üyeleri 
eğitim kadromuzda bulunuyor. Programımızdaki ho-
caların özgeçmişlerine ve ders programımıza bakıl-
dığında hocalarımızın doktoralarını Türkiye’nin yanı 
sıra ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda 
gibi ülkelerden aldıkları ve dolayısıyla buralardaki 
Osmanlı Tarihi alanındaki birikimi de tevarüs ederek 
programımıza aktardıkları görülecektir. Öğrencilerin 
kazanımı, İstanbul’daki ve dünyadaki köklü Osmanlı 
araştırmaları birikimlerinin sentezini edinmek ola-
caktır.

Bu programdan mezun olanlar hangi alanlarda 
çalışabilir? 

Programımız, uzun vadeli akademik kariyer plan-
laması yapan öğrencilere yönelik olarak tasarlan-
mıştır. Üniversitemizi Osmanlı Çalışmaları alanında 
merkezi bir konuma yerleştirme çabalarımızın bir 
uzantısı olarak yakında açacağımız doktora progra-
mıyla öğrencilerimize eğitimlerini üniversitemizde 
sürdürme imkanı sunacağız. Doktora eğitimlerinin 
sonunda ise öğrencilerimizin gerek Türkiye’deki ve 
gerekse yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üye-
si olarak görev alabilecek şekilde yetişmiş olmasını 
amaçlıyoruz. Programın eğitim dilinin İngilizce olma-
sı, mezunlarımızın kariyerlerini hem Türkiye’de hem 
de yurt dışında sürdürmelerinde onlara avantaj sağ-
layacaktır. 

* Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Yüksek Lisans Programı   
 hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin:
 http://sosyalbilimlerenstitusu.medeniyet.edu.tr/tr/programlar/ 

 tezli-yuksek-lisans/uluslararasi-osmanli-calismalari-tezli
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ENTELEKTÜEL BİR AMME HİZMETİ 

“Medeniyet Okumaları” hakkında genel bilgi vere-
bilir misiniz? Bu seminer dizisinin çıkış noktası ne 
idi? Ne zaman ve nasıl doğdu? 

“Medeniyet Okumaları” aslında anonim bir ortamda 
doğdu. Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Çiçekler 
ve bir kısım hocamız birlikte oturur iken kendi ara-
mızda hem ilmî bir etkinlikte bulunup kendimizi ye-
tiştirelim, hem de “efk âr dağıtalım” dendi... Sonuçta 
önce bir konuyu yaklaşık bir saat kadar konuşalım, 
akabinde de Fakültemiz mensubu sanatkâr hocala-
rımızdan musiki dinleyelim kararı çıktı. Okuma görevi 
bana verildi; ben de elimden geleni yapmaya çalış-

tım; hemen peşinden de “Efk âr Saati”... İlk yıl Malte-
pe’de Kınalı-zâde Âli Çelebî’nin Ahlâk-i Âlâî adlı ese-
rinin giriş kısmını birlikte okuyup anlamaya çalıştık. 
İlk yılın verimli geçtiğini görünce ikinci yıl Taşköp-
rülü-zâde’nin Miftâh el-saâde ve misbâh el-siyâde 
adlı eserinin ilk kısımlarını inceledik. Üçüncü yıl İbn 
Haldûn’un Mukaddime adlı eserini okumaya başladık 
ancak sağlık nedenleriyle yarıda bırakmak zorunda 
kaldık. Dördüncü yıl, Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman, Medeniyet Okumaları’nın Üniversitemizin 
dışa dönük bir faaliyeti olarak yapılmasının daha iyi 
olacağını düşündüğünü ifade etti. İlk üç yıl dışarıdan 
katılım olmakla birlikte çok azdı; çünkü amaç içe dö-
nük bir etkinlikti. Bunun üzerine bir düzenlemeye 
gittik. Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı bu programı yürütme-
yi üstlendi ve bir grup genç meslektaşımızla birlikte 
Medeniyet Okumaları’nı örgütlediler. Üniversite lisans 
ve lisansüstü öğrencileri hedef kitle olarak belirlenip 
“Osmanlı Klasik Dönem Türk Düşüncesi Tarihi” konusu 
seçildi. Hem kamuoyuna duyuruldu; hem kayıt alın-
dı hem de katılım belgesi verildi. Her şeyiyle çok iyi 
bir okuma gerçekleştirdik; okuma internet üzerinde 
erişime açıldı, hem dinlendi hem de ders malzemesi 
olarak kullanıldı. Bunun üzerine bu yıl aynı etkinliği 
tekrar ettik, başlığı “İslam Felsefe-Bilim Tarihine Gi-
riş” olarak belirledik. Güney Yerleşkesi’ndeki Konfe-
rans Salonu bu anlamda çok iyi bir imkân oldu. 

Edebiyat Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile 
Üniversitemizde artık bir gelenek haline gelen “Medeniyet Okumaları” 

hakkında konuştuk. 

Medeniyet Okumaları

Ihsan Fazlıoglu ile
Medeniyet Okumaları

.
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İlk ders 500’ü aşkın katılımcıyla gerçekleşti. Arka-
daşlarımın verdiği bilgiye göre tüm şartlara uyarak 
belge almaya hak kazanan 120’yi aşkın katılımcı 
dostumuz var... Ayrıca okumalar internet ortamına 
da konulacak...

“Medeniyet Okumaları”na kimler, nasıl katılabi-
liyor? Program ne kadar sürüyor? Katılımla ilgili 
genel bilgi verebilir misiniz?

İlke olarak program her kesime açık... İnternet üzerin-
den kayıt olunuyor; o kadar. Kayıt da güvenlik nede-
niyle alınıyor. Başka hiçbir şey istenmiyor. Program 
on beş günde bir yapılıyor ve bir yıllık ders dönemi 
boyunca ortalama 15 okuma gerçekleştiriliyor. Der-
se devam hususu her sunumda alınan imza çizelge-
siyle takip ediliyor. 15 dersin en az 10’una devam 
eden katılımcıya bizzat Rektör Hocamızın imzası ile 
“Katılım Belgesi” veriliyor. Son dersin bitiminde Rek-
tör Hocamız başta olmak üzere üst yönetimin katılı-
mıyla belgeler takdim ediliyor; bir de küçük resepsi-
yon veriliyor.

“Medeniyet Okumaları”nın katılımcılar için ne gibi 
çıktıları var? 

Her şeyden önce entelektüel bir etkinlik... İstan-
bul’daki bir üniversitede hiçbir karşılık beklemeden 

yapılan bir amme hizmeti bu. Hem verilen seminerin 
içeriği katılımcıları zenginleştiriyor, hem de benzer 
dertleri olan insanları bir araya getirip entelektüel 
bir sosyalleşme, toplumsallaşma sağlıyor. Aynı ya da 
yaklaşık konulara ilgi duyan insanlar birbirini tanı-
yor. Bu yalnızca yapılıp bırakılmıyor; katılım belgesi 
ile de tescilleniyor; böylece kısmî bir tüzel kişilik de 
kazanıyor etkinlik... Dostlar bir oluyor, bir yürüyor en 
azından... Kolay değil, akşamüzeri birbirini tanıma-
yan yüzlerce insan bir araya gelip bir konuyu takip 
ediyor; buna ilmî zikir de diyebilirsiniz... Bu müşte-
reklik aklı zenginleştirir; zihni biler; hafızayı donatır... 
Daha ne olsun..!

Önümüzdeki dönemde “Medeniyet Okumaları” 
için neler planlıyorsunuz? 

Henüz düşünüyoruz; nihaî bir karara varmadık. 
Meslektaşlarımla müzakere edeceğim; ondan son-
ra bir karara varırız sanıyorum. Mevcut tecrübemizi 
değerlendireceğiz; katılımcılardan da geri bildirim 
alacağız; en nihayet en faydalı ne olabilir diye dü-
şüneceğiz. Bu çerçevede nihaî bir karar olmasa da 
Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’si, Anadolu’da kurucu bir 
metin olarak, okunabilir... 
Görelim Mevlâ’m neyler / Neylerse güzel eyler.
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2015 “İLK”LERİN YILI OLDU

2015 yılında Üniversitemizin gerçekleştirdiği 
uluslararası işbirliği faaliyetleri hakkında kısaca 
bilgi alabilir miyiz? 

2015 yılı Üniversitemizin uluslararasılaşma strate-
jileri doğrultusunda büyük ilerlemelerin kaydedil-
diği bir yıl oldu diyebiliriz. Daha önceki yıllarda, bi-
lindiği gibi, farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası 
akademik işbirliği anlaşmaları yapılmıştı. 2015 yılı 
daha çok uluslararası değişim programlarına yönel-
diğimiz bir yıl oldu. Örneğin, 2015-2016 akademik 
yılı için Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hare-
ketliliği Proje başvurumuz kabul edildi ve hibemizi 
aldık. Bu, üniversitemizin Erasmus+ Hareketlilik 
faaliyetlerine ilk defa katılması anlamına geliyor. 
Erasmus+ Programı hibe desteğinden maksimum 
düzeyde faydalanabilmek amacıyla kısa sürede 13 
farklı ülkeden 25’e yakın üniversite ile Erasmus+ 
kurumlar arası ikili değişim anlaşmaları imzaladık. 

Üniversitemizi bilimsel ve akademik alanda ileri taşıyacak uluslararası 
işbirliklerinin hayata geçirilmesi ve uluslararası öğrenci ve personel 

değişim programlarının yürütülmesi için büyük gayret gösteren Uluslararası 
Ofis Sorumlumuz İlknur Yıldız Koca ile 2015 yılının faaliyetlerini ve yakın 

gelecekte planlanan işbirliklerini konuştuk. 

İlk defa bu yıl Üniversitemiz adına Erasmus+ personel 
hareketliliği kapsamında yurt dışına giden Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Murat Tümay 
Polonya Katowice School of Economics’de ders 
verirken.

Uluslararası Pencereden
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2015-2016 Bahar yarıyılında ilk olarak akademik 
ve idari personelimizi yurt dışına göndermemizle 
proje fiilen faaliyete geçmiş oldu. 

2015 yılında uluslararası değişim programlarına 
katılımımız Erasmus+ Programıyla sınırlı kalmadı, 
Mevlana Değişim Programı kapsamında da bir öğ-
rencimizi bir yarıyıl burslu, bir yarıyıl burssuz olarak 
Azerbaycan’a gönderdik. 

Öğrencilerimizin Uluslararası Ofisimizden bek-
lentileri nelerdir? 2015 yılında bu beklentilerin 
ne kadarına cevap verebildik? 

Gerek yeni açılan program sayımız, gerekse buna 
bağlı olarak öğrenci sayımız arttıkça, uluslararası 
faaliyetlere ilgi de aynı ölçüde artıyor. Geçtiğimiz 
yıl Ofisimizle iletişime geçen öğrencilerimizin çoğu 
Erasmus, Mevlana Programları ve diğer yurt dışı 
eğitim fırsatları hakkında bilgi almak isteyen öğ-
rencilerimizdi. Uluslararası Ofis olarak hem Üniver-
sitemizde yürütülmekte olan yurt dışı programları 
hem de Üniversite dışındaki yurt dışı eğitim ve burs 
imkânlarını öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bilgilen-
dirme faaliyeti kapsamında 2015 yılında öğrenci-
lerimize ve personelimize yönelik Erasmus Bilgilen-
dirme Toplantısı düzenledik. Bu toplantıları her yıl 
arttırarak daha fazla sayıda öğrencimize ulaşmayı 
ve farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Öğrencileri-

mizin Erasmus ve Mevlana Programlarına katılma 

taleplerine cevap vermek amacıyla, ikili anlaşma 

sayılarının arttırılmasına yönelik olarak bölüm ve 

fakülte koordinatörlerine bilgilendirme ve teşvik 

toplantıları düzenledik ve bu konudaki çalışmala-

rımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde 

öğrencilerimizin daha aktif bir şekilde uluslararası 

değişim programlarına katılmalarını sağlamak ama-

cıyla gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Önümüzdeki akademik yıl için hangi uluslararası 

işbirliği faaliyetleri planlanıyor? 

Üniversitemizin temel niteliklerinden biri olarak 

belirlenen “Uluslararası Üniversite” olma yolunda 

şüphe yok ki Uluslararası Ofise büyük görevler dü-

şüyor. Bu bağlamda, önümüzdeki akademik yılda 

uluslararası işbirliği kapasitemizi hem nicelik hem 

de niteliksel olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Önce-

likle, Erasmus+ ve Mevlana Programı kapsamındaki 

anlaşmalarımızın sayısını 2016 yılında en az %50 

oranında arttırmaya ve anlaşma yapılan ülkelerin 

çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar planlıyoruz. 

Ayrıca, Üniversitemizin belirleyeceği öncelikli alan-

larda ve öncelikli ülkelerle akademik işbirlikleri ge-

liştirilmesine Ofis olarak katkı sunmaya hazır oldu-

ğumuzu belirtmek isterim.  

Üniversitemizde Mevlana Değişim Programı kap-
samında ilk defa yurt dışına gönderilen öğrencimiz 
Önder Bilal Gelgör Azerbaycan Devlet İktisat Üniver-
sitesinde öğrenim gördü. 

Uluslararası Ofis Sorumlusu İlknur Yıldız Koca



ÜNİVERSİTELER LİSTESİNDE
AKADEMİSYENLERİMİZİN
BÜYÜK BAŞARISI
Google Akademik Atıfl ar Veri Tabanına göre dünyada kendisine en 
çok atıf yapılan Türkiye’den ilk 5000 akademisyen sıralamasında 
Üniversitemizden 34 akademisyen yer aldı. 
Web istatistikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Cybermetrics 
Lab’ın her sene güncellediği Dünya Üniversiteleri Webometrics 
Sıralamasında (Webometrics Ranking of World Universities) 
Üniversitemiz akademisyenleri önemli bir başarı elde etti. Bu 
listeye göre, 2010 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, sayısal 
olarak daha çok akademisyene sahip birçok köklü üniversiteyi 
geride bıraktı. Google Akademik Atıfl ar Veri Tabanı’na göre dünyada 
kendisine en çok atıf yapılan Türkiye’den ilk 5000 akademisyen 
sıralamasında Türk akademisyenlerin yerini gösteren listede 2015 
yılı Şubat ayında Üniversitemizden 34 akademisyen yer aldı. 
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Başarılar

HUKUK FAKÜLTEMİZE ÖDÜLLER 
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. 
Refik Korkusuz ve yine Hukuk Fakültemizde Araş-
tırma Görevlisi olan Feyzan Özbay alanlarında ödü-
le layık görüldü. 

Cezayir’in, yoğun akademik faaliyetleri ve tarihi 
el yazmalarına dünya çapındaki katkısı ile tanınan 
Aljafra Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “el yazması 
hukuk metinlerinin dünyada korunması” konusunda 
gösterdiği örnek çaba ve başta doktora talebeleri 
olmak üzere Cezayirli akademisyenlere sunduğu 
yoğun katkı nedeniyle, Hukuk Fakültemizin Deka-
nı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz’u 2014 yılının “Yılın 
Yabancı Akademisyen Hukuk Ödülü”ne layık gördü. 
Hocamız ayrıca 2015 yılı için “İnsan Hakları” alanın-
da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Hukukçular 
Derneği’nce geleneksel olarak verilen Yılın Hukuk-
çusu Ödülünü de kazandı. 

Yine Hukuk Fakültemizde görev yapan Araştırma 
Görevlisi Feyzan Özbay da; “Terörle Mücadelede 
Devletin Gözetimi Karşısında Bireyin Özel Hayatının 
Gizliliğinin Korunması Hakkının Karşılaştırmalı De-
ğerlendirmesi” isimli çalışmasıyla; “Prof. Dr. Yavuz 
Abadan Anayasa Hukuku Ödülü”ne layık görüldü.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz

Araştırma Görevlisi Feyzan Özbay ödülünü alırken



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

himayelerinde 14 Aralık 2015 tarihinde Cumhur-

başkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2015 yılı 

TÜBA Ödülleri” töreninde; Öğretim Üyemiz Yrd. 

Doç. Dr. M. Talha Çiçek ödülünü Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’tan aldı.

M.Talha Çiçek hocamızla birlikte 2015 yılında Tür-

kiye genelinde ödüle layık görülen toplam 38 bi-

lim insanına ödüllerinin verildiği törende; Fen ve 

Mühendislik Bilimleri alanında Avusturya Linz Jo-

hannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi Niyazi 

Serdar Sarıçiftçi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri katego-

risinde Kanada Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi 

ve Pakistan Ağa Han Üniversitesi Kadın ve Çocuk 

Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Zülfiqar 

Ahmad Bhutta, Sosyal ve Beşeri Bilimler katego-

risinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Mehmet Genç, almaya hak kazandıkları TÜBA Aka-

demi Ödülleri’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 

aldılar.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ
YRD. DOÇ. DR. M. TALHA ÇİÇEK’E
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. M. Talha 
Çiçek, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 
2015 GEBİP (Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı) ödülünü kazandı.

Başarılar
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ÖĞRETİM ÜYEMİZ
YRD. DOÇ. DR. DOĞAN ARSLAN 
TASARIM ÇALIŞMALARIYLA 
2015’TE ÖDÜLLERE
LAYIK GÖRÜLDÜ
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasa-
rımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan’ın 
tasarım çalışmaları, 2015 yılında ulusal ve ulus-
lararası çeşitli ödüllere layık görülerek alanında 
dünyaca saygın kurumlar tarafından ödüllendi-
rildi ve dünyanın farklı yerlerinde sergilendi.

“Poster For Tomorrow”  organizasyo-
nunda “Healthcare for All” isimli çalışma 
4980 çalışmanın içinde ilk 100’e girdi.

“Tehlikeli Barış” isimli çalışma, Almanya’da-
ki Mut Zur Wut’nun düzenlediği uluslarara-
sı tasarım yarışmasında ilk 100’e girdi.

Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası Eko-
loji- Afiş Trienali yarışmasında “Chernobyl” 
isimli bu çalışma finale kaldı.

Türkiye ve Nijer arasındaki kültür-sanat faaliyetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için Arslan’ın “İstanbul” 
konulu 50 fotoğrafından oluşan sergisi Niamey’deki Ulusal Müzede 2 Ekim 2015-25 Ekim 2015 tarihleri 
arasında sergilendi. 

Başarılar



YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
YRD. DOÇ. DR. ELİF KIR

Yabancı Diller Yüksek Okulu 2015 faaliyetleri 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

2015-2016 öğretim yılını Güney yerleşkemizde ve 

toplam 404 öğrenci ile karşıladık. Önceki senelere 

nazaran daha fazla olan bu öğrenci sayısı Güz döne-

minde 18, Bahar döneminde ise 17 sınıfa bölündü. 

Edindiğimiz deneyimlerden hareketle bu öğretim yılın-

da bazı yenilikleri uygulamaya geçirdik. Main Course 

olarak adlandırdığımız derslerimizin saati arttırıldı ve 

programa “Listening&Speaking” adı ile 4 saatlik beceri 

dersi koyduk. “Supplementary English” isimli destek 

derslerimizin içeriğini birinci dönem “üretim” odaklı, 

ikinci dönem ise daha “mekanik” tarzda biçimlendirdik. 

Öğrencilerin kendi çalışmalarını yayınladıkları, röpor-

taj yaptıkları eğlenceli bir yüksekokul geleneği olan 

“ayemyu” bu sene de devam etti. Bir hocamızın önder-

liğinde A7 sınıfında 16 hafta boyunca farklı dil alanla-

rında çalışmaların günlük olarak toplandığı ve geribil-

dirim verildiği pilot uygulama bu senenin iyi örnekleri 

arasına girdi. 

6 Mayıs 2015 Çarşamba günü ikincisi düzenlenen 
ENGLISH DAY kapsamında eşzamanlı olarak 
Scrabble, Taboo, Tahoot, Who Wants To Be A 
Millionnaire, Heads Up, Risk, Big Risk, Songs With 
Lyrics ve film etkinlikleri düzenlendi. 

Öğrencilerimize “writing center”, 
“reading club”, “speaking club” 
aracılığı ile ders dışında öğrenme 
ortamları sağlıyoruz. 



İstanbul Medeniyet Üniversitesi, uzun yıllar sonra İs-
tanbul’da kurulan yeni, kapsamlı devlet üniversitesi. 
Amacımız insan odaklı, yeni nesil bir devlet üniver-
sitesi olmak. İstanbul’un merkezinde geleceği parlak 
bir kampüs üniversitesi bir hayalken; işte bu hayali 
biz gerçekleştiriyoruz. Tıp Fakültesi tercih etmek is-
teyen öğrencilerimiz için burası büyük bir şans. Öğ-
rencilerimiz Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
gibi Türkiye’nin önde gelen bir hastanesinin tecrü-
belerinden faydalanabilecekler. Tıp fakültesinin yanı 
sıra sosyal bilimler alanında da Türkiye’nin öncü bir 
üniversitesi olma hedefinde olan iddialı bir üniversi-
teyiz. Öğrencilerimiz burada geçireceği süre boyunca 
hem değerli bilgiler edinecek hem bir meslek sahibi 
olacak. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ayrı bir 

önem veriyoruz. Öğrenci kulüplerimiz öğrencilerimi-
zin sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmek için 
yoğun bir faaliyet içinde. Artık salonlarımız her gün 
dolu. Öğrencilerimize topluma dahil olup faydalı işler 
yapma gayretiyle üniversite yıllarını dolu dolu geçir-
melerini tavsiye ederim. 

Prof. Dr. Fahri OVALI
Rektör Yardımcısı

Yönetim

2015 yılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi için yeni 
projeler geliştirilmesi, insan kaynaklarının zengin-
leştirilmesi bağlamında oldukça verimli bir dönem 
oldu. Yakın gelecekte altyapı ve üstyapı projeleri 
tamamlanmış, yerleşkelerindeki farklı fakültelerin-
de binlerce öğrencisi ve yüzlerce akademisyeniyle 
gece gündüz işleyen, uluslararası niteliği haiz bir İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi tahayyül ediyorum. 
Üniversitede bulunduğum, yoğun mesai ile yorgun 
düştüğüm her an heyecan içinde ve mutlu olduğum 
ifade edilebilir.

Prof. Dr. Ahmet CİHAN 
Rektör Yardımcısı
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Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet CİHAN, Prof. Dr. Fahri OVALI,          
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN ve Genel 

Sekreter Yardımcımız Salih BİLGİN; uzun mesai saatlerini geçirdikleri Rektörlük Binası 
Birinci Kattan 2015’in kendileri için ne anlama geldiğini ifade ettiler.

Üniversite Yönetiminden



2015 yılı her sene gibi bizden bir çok şey götürerek 
geçti gitti. Üniversitemiz adına ne kaldı diye bak-
tığımda kurumsallaşma ve yapılaşma adına önemli 
adımlar attığımızı düşünüyorum. Kampüsümüzün 
hemen yanı başında yükselen devasa kentsel dönü-
şüm binaları hızımızı gölgelese de altyapı anlamında 
ciddi mesafeler aldık. Bu binaların kurumsal imaj ve 
itibarımıza sağladığı katkıyı anmadan geçmeyeyim 
bu arada. İsmimizle müsemma faaliyetlerimiz yine 
hız kesmedi. Yeni binalarımızın ve özellikle konfe-
rans salonumuzun faaliyete geçmesi ile sosyal ve 
kültürel etkinliklerimiz hem nitelik hem de nicelik 
olarak artış gösterdi. Kurumsallaşma anlamında da 
attığımız önemli adımlardan birisi elektronik belge 
sistemine geçiş oldu. Başlangıçta tereddüt uyan-
dıran bu geçişi, necip milletimizin teknolojiye olan 
yatkınlığı sayesinde, neredeyse sıfır hata ile aştık.

Ümit ediyorum ki 2016 yılı daha net, somut ve gö-
rünür adımlar attığımız bir yıl olacak, çünkü 2015’te 
tam da bunu sağlamak için gayret ettik.

Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN 
Genel Sekreter Vekili

“Üniversite Medeniyettir” sloganı ile dillerde ve gö-
nüllerde yer bulan üniversitemiz, eser yapım karşılığı 
kiralama yöntemi ile 160 odalı akademik ofis binası-
na kavuştu. 2015 yılı içerisinde kontrol ve yönetimi 
Üniversitemizde olarak leziz ve hijyenik yemekleri 
bize ait tesislerde üretip öğrencilerimiz ve personeli-
ne sunmaya başladık. Öğrenci bilgi sistemimiz yeni-
lenerek teknoloji alt yapılarımız güncellenerek üni-
versitemize “Datacenter” kuruldu. Kurumsal aidiyet 
içerisinde büyüyen, akademik ve sosyal çalışmaları 
büyük Türkiye’yi imar eden, yeni nesiller yetiştiren 
üniversite. Yakın geçmişe bakarsak mutlu olduğu-
muz anlardan biri olarak II. Türk - Arap Birliği kong-
resindeki  katılım ve devlet büyüklerimizin himayesi 
hafızalarımızda yer etti. 

Salih BİLGİN
Genel Sekreter Yard. V.

Akmakta olan zamana, yeni programlarla İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ailesi olarak bizler de dâhil 
olduk. Yeni programlar yeni akademisyenleri de ara-
mıza kattı, bir hayli çoğaldık. Bizler öğrencilerimiz 
için vardık, onlar da sayıca zenginleşti; şimdi onla-
ra daha iyi bir eğitim vermek için gayret ediyoruz. 
İyi eğitimciler/araştırmacılar, imkânlar ve de iyi bir 
mekân. Mekânın şeref ve saygınlığı orada olanlarla 
imiş. Aramıza yeni öğrencilerimizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
Rektör Yardımcısı
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Medeniyet Haberleri

İSMAM Etkinlikleri
Üniversitemiz bünyesinde farklı fakülteler ve 
bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacak-
ları araştırmaların koordinasyonunu sağlama 
hedefi ile çalışmalarını sürdüren İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları 
Merkezi; “Araştırma Üniversitesi olma” vasfının 
bir gereği olarak çeşitli organizasyonlar düzen-
liyor. İSMAM, birbirinden farklı konu ve konuk-
larla katılımcılara farklı pencerelerden bakma 
imkânı sağlıyor. 

27 Şubat 2015 tarihinde başlayan İSMAM Medeniyet Konuş-
maları’nın ilkinde, ünlü tarihçi Mehmet Genç, “Modern İktisadi 
Büyüme Karşısında Osmanlı Sistemi ve Ekonomisi” konulu bir 
konuşma yaptı. Medeniyet Konuşmaları’nın ikincisinde Polis 
Akademisi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı 
Prof. Dr. Ali Birinci,  “Neden Biyografi? Son Dönem Osmanlı Ta-
rihini Biyografi Üzerinden Okumak” başlıklı konuşmasında bi-
yografiye olan tutkusunun köklerini anlattı. Üçüncü etkinlikte 
ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Modern Edebiyatta Hz. 
Peygamberi Anlatmak” başlıklı bir sunum yaptı. İSMAM, Mede-
niyet Konuşmalarının son konferansında “Medeniyet ve Kitap 
Kültürü: Osmanlı Tecrübesinden Bir Bakış” konusu ile 29 Mayıs 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail 
E. Erünsal’ı ağırladı. 

Medeniyet Konuşmaları

İSMAM ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümümüzün Fars Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı ortaklığında düzenlenen “İran Ko-
nuşmaları” program serisinin 2015 yılındaki ilki 21 Aralık ta-
rihinde Üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Turhan Kaçar tarafından gerçekleştirildi. “Geç Antikçağ’da 
İran ve Roma” başlığı ile yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Turhan 
Kaçar, Sasani ve Roma ilişkilerini ele aldı.

İran Konuşmaları

Etkinliğin sonunda Üniversitemiz Sanat ve

Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ali Tan 

keyifl i bir ney dinletisi gerçekleştirdi. 

Üniversitemizin Altunizade’de yer alan İSMAM Binası

İSMAM
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İSMAM Serbest Felsefe Kürsüsü’nün “Felsefe Öldü Mü?” sorusu-
na cevap aramak amacıyla düzenlediği ilk panelin moderatörlü-
ğünü Edebiyat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ya-
parken; panele Doç. Dr. Ayhan Çitil, Yrd. Doç. Dr. İshak Arslan ile 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Türker konuşmacı olarak katıldı. Panel dizisinin 
devamında “Felsefenin Neresindeyiz?” sorusuna cevap aranan 
ikinci panelde ise Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı; günümüz toplumunda felsefenin 
ne durumda olduğu meselesini geniş bir perspektifl e aktardı. 
Program kapsamında 2015’in son paneli olarak 15 Mayıs tarihin-
de konuşmacı olarak ağırlanan Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Berlin Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Faruk Akyol ise “Ölen Felsefenin 
Tini Mi Yoksa Teni Miydi?” konusunu ele aldı. 

Serbest Felsefe Kürsüsü

İSMAM ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ortaklığında 
düzenlenen ve İSMAM ev sahipliğinde on hafta süreyle gerçek-
leştirilen “Kitap Kültürü ve El Yazmaları” seminer dizisinde çok 
farklı konuklar ağırlandı. Alanlarında uzman konuklar arasında 
İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve İstanbul Şe-
hir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Halit Özkan; “Osmanlı Kitap Kültürü: Derkenarın İzinde” başlık-
lı sunumu ile İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Berat Açıl; “Felsefe-Bilim Ta-
rihi’nin Seyir Defteri Olarak Yazma Eserler: Anlam, Değer ve Tec-
rübe” başlıklı bir sunum yapan Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 
Dekanı ve Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu;  İstan-
bul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü 
Özen; “Yazma Eserin Yapısı: Yazma Eserlerin Maddi ve Biçimsel 
Özellikleri Nelerdir?” başlıklı bir sunum yapan İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan 
Bilgin  ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yazma eser 
uzmanlarından Menderes Velioğlu vardı. 

Kitap Kültürü ve El Yazmaları 
Seminer Dizisi
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ÜNİVERSİTEMİZİN 
BİR ÖRNEK PROJESİ 
DAHA TAMAMLANDI

GPS üzerinden sisteme kayıtlı bütün doktorların 
konum bilgilerini sisteme aktararak devlet hasta-
nelerinde (Anadolu yakasında bulunan) duyulan 
ihtiyaca göre uzman doktorların ulaşabileceği en 
yakın hastaneye yönlendirileceği proje, pilot bölge 
olarak Anadolu Yakası’nda uygulandı.

15 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Dr. Hikmet Aydemir Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen proje kapanış konferansında bu projeyi, 
oldukça önemli bir toplumsal fayda olarak değer-
lendiren Rektör Prof. Dr. Karaman; “12 ay boyunca 
titizlikle çalışılan bu proje ile olası bir afet sonra-

ÜNİVERSİTEMİZ FEN 
FAKÜLTESİNDEN BİR 
TÜBİTAK PROJESİ DAHA
Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Gene-
tik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın N. Geren’in “İn-
san Antikor Gen Kütüphanelerinin Kurulumu ve Karak-
terizasyonu” adlı projesi 2015 yılı TÜBİTAK  3001 Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı çağrısı kapsamında des-
teklenmeye değer bulunarak kabul edildi. Öğretim üye-
mizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

sında doğrudan toplum hayatına büyük fayda sağ-
layacak oldukça değerli sonuçlar elde edildiğini 
görmekteyiz. Büyük emekler harcanan projemiz 
için başta koordinatörlüğünü yürüten değerli ho-
calarımız Doç. Dr. Ömer Özkan, Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Betül Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Vural olmak üzere 
desteklerinden dolayı İstanbul Kalkınma Ajansı’na, 
Sağlık Bakanlığı’na, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu 
Hastaneleri Birliği’ne, ve İBB Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum”  dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali 
desteğiyle, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) ile T.C. Sağlık 

Bakanlığı İstanbul Anadolu Kuzey 
Kamu Hastaneleri Birliği’nin 

ortaklarını oluşturduğu ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi tarafından 

yürütülen “Afetler Sonrasında 
Uzman Doktorların En Hızlı Şekilde 

İhtiyaç Duyulan Hastaneye Çevrimiçi 
Yönlendirilmeleri” projesi 12 aylık 

çalışmaların ardından tamamlandı.

Projeler

Prof. Dr. Işın Nergiz Geren
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“FİTOPROSES” ARAŞTIRMA GRUBUNA 
YENİ BİR TÜBİTAK DESTEĞİ

Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Tur-
gay Çakmak danışmanlığında hazırlanan  
“Induction of oxidative stress to enhance 
triacylglycerol production of Chlorella sp. 
using oxide nanoparticles” isimli doktora 
sonrası araştırma projesi TÜBİTAK 2216 kap-
samında bir yıl süre ile desteklenmeye uygun 
bulundu. Fen Fakültesi laboratuvarlarında 
yürütülecek olan bu araştırma kapsamında 
Dr. Satyavani Kaliamurthi, ekonomik olarak 
üretimi uygun oksit nanopartiküller kullana-
rak mikroalglerde triaçilgliserol üretimini teş-
vik edecek fizyolojik mekanizmaların tanım-
lanması üzerine çalışmalar yürütecek.

Doç. Dr. Çakmak, ülkemiz iç sularından izole 
edilmiş 80’i aşkın mikroalg türünün genel bi-
yoteknolojik üstünlüklerinin belirlenmesi kap-
samında laboratuvardaki farklı mikroalglerin 
katma değeri yüksek ürünler üretimi yanında, 
atık su arıtımı, balık yemi üretiminde   ve zirai 
topraklarda gübre olarak kullanımına yönelik 
araştırmaları ve TÜBİTAK ve TAGEM tarafın-
dan desteklenmiş olan araştırma projeleri ile 
Gazi, Hacettepe, Kırıkkale, Yıldız Teknik ve 
Ege Üniversitesi’nde bulunan araştırma grup-
ları ile işbirliği içerisinde sürdürmektedir. 

Dr. Çakmak: “Bu proje ile ekonomik olarak üretimi uygun oksit 
nanopartiküller kullanarak mikroalglerde (mikroskobik  su yosunu) 
triaçilgliserol üretimini teşvik edecek fizyolojik mekanizmaları 
tanımlayacağız.”

Üniversitemizin Kuzey Yerleşkesinde yer alan laboratuvarımızdan bir görüntü.

Doç. Dr. Turgay Çakmak

Dr. Satyavani Kaliamurthi
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GENÇLERİ İŞ DÜNYASINA 
KAZANDIRIYORUZ
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerin-

den Doç. Dr. Ömer Özkan tarafından Avrupa Birliği için 

Üniversitemiz adına hazırlanan “Designing Quality and 

Training Tools For Competence Profi le of Supported 

Employment Specialists” isimli proje kabul edildi. 

Gençlerin eğitim ve öğretim alanlarında yeni deneyim-

ler elde ederek girişimcilik kapasitelerini arttırmayı he-

defl eyen proje; gençlerin iş dünyasına katılımlarını art-

tırmayı ve yenilikçi öğrenme kaynaklarına ulaşımlarını 

da amaçlamaktadır.

Projeler

ENERJİ DEPOLAMA İÇİN 
ÖZGÜN MATERYALLER 
GELİŞTİRİYORUZ

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Mesut Görür, TÜBİTAK destekli “Radikalik TEM-
PO Gruplarına Sahip Farklı Topolojilerde Polimerle-
rin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Radikal 
Pil Uygulamaları” isimli araştırma projesinde Li-iyon 
pillerinde katot materyali olarak kullanılabilecek re-
doks-aktif gruplar içeren polimerler geliştiriyor. 

Bu projede polimerlerin yapısal özelliklerinin Li-iyon 
pillerin kapasitesine etkisini inceleyen Dr. Görür, 
tamamen organik materyaller kullanılarak üretilen 
yüksek kapasiteli pillerin esnek aygıtların geliştiril-
mesinde önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ömer Özkan

Yrd. Doç. Dr. Mesut Görür
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MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI 

PROF. DR. EMİNE CAN

2015-2016’daki yenilikler: 

 » Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (%30 
İngilizce) 66 öğrenci ve Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü (100% İngilizce) 41 öğrenci ile 
lisans programına başladı.

 » Disiplinler Arası Nanobilim ve Nanomühendislik 
Yüksek Lisans Programı açıldı.

2016-2017’deki yenilikler: 

 » Fizik Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Elektro-
nik Bölümü lisans programları ilk öğrencilerini 
kabul edecek.

 » Fizik Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans prog-
ramını başlatacak.

Öğrenciler neden İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni 
tercih etmeli?

 » Yurt dışı tecrübesi olup sanayi-üniversite de-
neyimine sahip genç ve dinamik bir akademik 
kadro ile öğrencilere yalnızca teorik bilgiler ver-
mekle kalmayıp, teknolojik ve bilimsel uygula-
maların yapılacak olması,

 » Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı-
nın yüksek olması;

 » Geniş bir seçmeli ders havuzunun sunulması;

 » Modern laboratuvar olanakları ile teorik olarak 
edinilen bilgileri uygulama fırsatı sunması;

 » Şehrin her yanından ulaşımın çok kolay olduğu 
bir konuma sahip olması;

 » Gelişen teknolojilerle birlikte, Temel Bilimler 
ile Mühendislik Bilimleri arasında güçlü bir ilişki 
kurmayı hedefl emesi;

 » Nanoteknoloji, organik elektronik, savunma, 
uzay, yenilenebilir enerji, bilgi fiziği (kuantum bil-
gi teknolojileri), optik iletişim, malzeme ve sensör, 
optoelektronik ve haberleşme, elektronik sinyal-
ler, devreler, sistemler ve kontrol, elektrik enerjisi 
makineleri ve sürücüleri gibi ileri teknoloji alanla-
rında ülkemizin ihtiyaç duyduğu AR-GE elemanla-
rını yetiştirmeyi hedefl emesi.

PROF. DR. EMİNE CAN

1991 yılında Y.T.Ü. Fizik Bölümü’nden mezun 
oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi Fizik Bö-
lümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve baş-
ladı. 1995 yılında Y.T.Ü. Fizik Anabilim Dalı’nda 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1995-1996 
yıllarında Cenevre Üniversitesi’nde araştırma 
görevliliği yapan CAN, 1996 yılında girdiği Ko-
caeli Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı Doktora 
Programından 2000’de mezun oldu. 2001’de 
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fi-
zik Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve 
başladı. 2009’da doçentlik unvanı aldı. 2015 
yılında Üniversitemizde göreve başlayan CAN, 
halen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekan Vekilliği yapmaktadır.

Sanayi-üniversite deneyimine sahip, 
yurt dışı tecrübeli genç ve dinamik bir 
kadroya sahibiz.
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Tercihimiz Medeniyet!
Eğitimde tercihlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden yana kullanan 

öğrencilerimize, Üniversitemizi neden tercih ettiklerini ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nde öğrenci olmanın nasıl bir duygu olduğunu sorduk ve üçer kelime ile 

Üniversitemizi tarif etmelerini istedik. İşte aldığımız cevaplar: 

muhteşem

devlet üniversitesi

harika
en iyi

yeni sıcak
medeniyet 

Nijerliyim; buraya 2014 yılında Türkiye Bursları ile geldim. İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi’ni seçtim çünkü adı muhteşem; 
size ilham veriyor ve buraya gelmek istiyorsunuz. Üniversite-
mizin adı her şeyi açıklıyor: Farklı kültürlerin bir arada olduğu 
modern bir üniversite. Bu anlamda diğer üniversitelere göre 
daha geniş kapsamlı. Burada istediğim her şeye sahibim; başka 
bir şey istemezdim. Örneğin en iyi hocalara sahibim. Medeniyet 
Üniversitesi’nden mezun olmanın kariyerimde bana çok katkısı 
olacağına inanıyorum.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni öncelikle devlet üniversitesi oldu-
ğu ve İstanbul’da olduğu için tercih ettim. Buradaki hocalar öğrencileri 
anlayıp onların dilinden konuşunca, hem öğretici hem eğlendirici bir 
şekilde geçirebiliyorlar dersleri. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 
3-4 sene içerisinde çok daha büyüyeceğini ve mezun olduğum dö-
nemde gayet bilinen bir okul olacağını tahmin ediyorum. 

Ben bölüm olarak iktisatı düşünüyordum. Ayrıca %30 İngilizce 
olduğunu öğrenince, İngilizcemi geliştirmek istedim. Şu anda 
gerçekten de İngilizcemin geliştiğini düşünüyorum. Okulu-
muzda hocalar çok yardımseverler; okulun çok dinamik bir kad-
rosu var. Eğitimden memnunum. Dersler biraz zor ama hocalar 
her zaman yardımcı oluyorlar. Ayrıca burada sosyal kulüplerin 
aktivitelerinde çok rahat görev alabiliyoruz; bundan da ileride 
bir özgüven olacağını düşünüyorum.

Fatıma Ali
Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

Enes Kıymık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hazırlık Sınıfı Öğrencisi

Merve Temizay
İktisat Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

genç öğretmen 
kadrosu

ulaşım kolaylığı 

Öğrencilerimizden



akademik

İstanbul

yeni

girişimci

butik üniversite

geleceği parlak

planlı

gelecek 

güçlü 

anatomi 
pratik sınavı

sks gezileri 
genç yeryüzü 
doktorları

Bir metropol olması nedeniyle İstanbul’da okumayı çok istiyor-
dum. Ayrıca devlet üniversitesi olmasını istedim. Tercihlerim-
den İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni kazandığıma memnu-
num. Hocalarımız gerek laboratuvarda gerekse ders işlerken 
eski ezber sisteminden çıkıp yeni şeyler yapmaya gayretliler. 
Dersleri kitapları ezberletmek şeklinde işlemiyorlar. 

Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi’nin kalitesi özel bir üniversitenin kalitesi gibi. Türkiye’ye ilk 
geldiğimde başka bir devlet üniversitesine kaydolmuştum ama ora-
ya ısınamadım. Daha sonra buraya yabancı uyruklu öğrenci konten-
janı ile geldim ve burayı çok sevdim. Öğrenci İşleri bana çok yardımcı 
oldu. Buradaki hocalar kaliteli ve bizimle yakından ilgileniyor. Okulun 
yeri çok iyi. Öğrenci sayısının az olması ve sakin olması avantajlı.

Ben okulumuzu ilk tercih eden ve eğitime ilk başlayan öğrencilerden biriyim. 
Burayı seçmem biraz tesadüfen oldu. Okuldan memnunum ve devam ediyo-
rum. Özellikle hocalarımdan memnunum; hocalarımız oldukça ilgililer. Eğitim 
biraz hocalarda bitiyor. Biz güzel bir yerlere gelirsek, bizden sonraki mezunlar 
da bu temelin üzerine devam edecek sanırım. 

İstanbul’da bir devlet üniversitesi olması ve %30 İngilizce eği-
tim vermesi tercih sebebim oldu. Eğitim açısından bizim okul 
gerçekten önde çünkü akademisyenlerimiz çok seçkin insanlar. 
Bize bilgileri çok iyi aktarabiliyorlar. İleride akademisyen olma 
açısından da bize avantaj sağlıyorlar. Mezun olduktan sonra 
İngilizcem olacak; bir de ikinci bir dilimiz olacak. Ben Rusça 
seçtim; şu anda Rusça öğreniyorum.

Afife Özkal
Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi
Genç Yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı

Nurşat Alim
Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

Ertuğrul Yeşilkaya 
Öğrenci Konseyi Başkanı - Uluslararası İlişkiler Bölümü 
3. Sınıf Öğrencisi

Büşra Kaya
Tarih Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
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HASTANEMİZDEKİ “SALI TOPLANTILARI” İLE 
SAĞLIĞI UZMANLARINDAN ÖĞRENİYORUZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yıl boyunca her Salı günü sağlıkla ilgili 
farklı bir konuda düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen “Salı Toplantıları” ile sağlık hakkındaki en güncel ve 

doğru bilgileri ve tıp alanındaki en son gelişmeleri uzman hekimlerimizden öğrenmeye 2015 yılında da devam ettik. 

2015 YILI TIP FAKÜLTESİ SALI TOPLANTILARI

“Üriner Sistem Taş Tedavisinde Minimal İnvazif Yaklaşım! Yenilikler Var mı?”  (Doç. Dr. Ramazan Gökhan ATIŞ)

“Anormal Uratin Kanamalar” (Prof. Dr. Ahmet GÖÇMEN)

“Tüberküloz Tanısı ve Monoküler Yöntemler, Monüküler Yöntemlerin Klinik Kullanımları” (Doç. Dr. Asiye KANBAY)

“Larenks Kanserlerinde Erken Tanının Önemi” (Doç. Dr. Lokman UZUN)

"D Vitamini Eksikliği: Ölçüm Sorunu mu, Çağın Hastalığı mı?" (Uzm. Dr. Banu İŞBİLEN BAŞOK)

“Koroner Arter Hastalığı” (Uzm. Dr. Sıdıka GÜRSEL, Uzm. Dr. Feyza AKSU ve Uzm. Dr. Ahmed Selami TEKİN)

"Çocukluk Çağı Astımı: Tanı ve Tedavide Yenilikler" (Doç. Dr. Mustafa ARGA)

“Sepsis” (Uzm. Dr. Nursen KOLTKA)

"Başağrılı Hastaya Yaklaşım" (Uzm. Dr. Mehmet Emin ÇAKIR)

"Ne Kadar Minimal?" (Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU, Op. Dr. Metin LEBLEBİCİ, Op. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR ve Op. Dr. Jülide SAĞIROĞLU)

“Deney Hayvanlarında Neler Yapabiliriz?” (Doç. Dr. Mustafa IRAZ)

“Barsak Bakterileri ve Sağlığımız” (Uzm. Dr. Fatma SARĞIN ve Uzm. Dr. Fatma YILMAZ KARADAĞ)

“Klinik Arasında İletişimde Etik Beklentiler” (Dr. Sinem DOĞRUYOL, Dr. Buşra BURCU, Dr. Esin ÖNER ve Dr. A. Kadir KOÇANOĞLU)

"Hekimin Hukuki Sorumluluğu" (Doç. Dr. Fatih YAĞMUR ve Uzm. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU)

"Yaşlıda Hipertansiyon Tedavisine Yaklaşım" (Prof. Dr. Aytekin OĞUZ)

"Ölüm ve Ölüm Sonrası" (Doç. Dr. Fatih YAĞMUR)

“Güncel PET-BT Uygulamaları” (Uzm. Dr. Mehmet Tarık TATOĞLU ve Uzm. Dr. Ebru İBİŞOĞLU)

"Nedir Bu Gözlükten Kurtulma Ameliyatları?" (Prof. Dr. Ahmet DEMİROK)

“Bilim Tarihindeki Yanlışlar ve Farkında Olmamız Gereken Gerçekler” (Prof. Dr. Fevzi Sefa DEREKÖY)

“Kanıta Dayalı Tıp” (Prof. Dr. Işıl MARAL)

“Yeniden Yüzlendirme” (Uzm. Dr. A. Sadi ÇAĞDIR)

“Tıp Felsefesi” (Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK)

“Elektro Magnetik Kirlilik: Çocuklarımızı Ne Kadar Seviyoruz?” (Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ)

“Dünyada ve Türkiye’de Acil Tıp Sistemi” (Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI)

"Bilimsel Araştırma ve Proje Yazma" (Prof. Dr. Sadık KARA)

"Bilim İnsanı ve İnovatif Düşünme" (Prof. Dr. Fuat AKPINAR)

"Tıpta Terminoloji" (Prof. Dr. Recep MESUT)

“Anne Sütü Bankacılığı” (Prof. Dr. Sertaç ARSLANOĞLU)

Sağlık
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Öğrenciler neden İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’ni tercih etmeli?

İstanbul, devlet üniversitesi, yeni bir tıp fakültesi, 
ulaşım avantajı, yeni bir model, farklı bir heyecan… 
Bunların hepsi başlı başına bir öncelik nedeni. An-
cak, seçkin öğretim kadrosu ve eğitime adanmışlık 
hepsinden önemlisi.

Henüz öğrenci sayımızın çok fazla olmaması öğ-
rencilerimizin öğretim üyelerimizle birebir iletişim 
kurabilmelerine imkan vermektedir. Öğretim üye-
lerimizin büyük çoğunluğunun hastanemiz klinik-
lerinin eğitim ve idari sorumlusu olması 4. yıldan 
itibaren eğitimlerini burada sürdürecek olan öğren-
cilerimizin klinik bilgi ve beceri kazanmaları açısın-
dan büyük bir fırsat sunmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. MUSTAFA SAMASTI

2015-2016’daki yenilikler: 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakülte-
mizde müfredat sistematiğini yeniden dizayn et-
meye başladık. Türkiye genelinde tıp eğitiminde 
çekirdek eğitim programı uygulamasına geçiliyor; 
biz de kendi programımızı buna uygun hale getiri-
yoruz. Bunun yanında en önemli yeniliklerimizden 
biri olarak, 2015-2016 akademik yılında öğren-
cilerin tıbbi beceri kazanmalarına yönelik maket, 
manken ve simülatörlerin kullanımıyla ilgili yeni 
bir proje başlattık. Tıp öğrencilerinin pratik eğitimi 
çok önemli; yani hasta üzerinde yapacakları faali-
yetlerden önce kan alma, tansiyon bakma ve çe-
şitli ölçüm ve muayeneler gibi konularda deneyim 
kazanmaları gerekiyor. Müfredatımıza bu yönde 
yeni dersler koymanın yanı sıra her bir öğrencimi-
zin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına 
özen gösteriyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin ekip 
faaliyeti alışkanlığı kazanmaları, aralarında tartı-
şarak sorun çözme becerilerini geliştirmeleri ve 
de sosyalleşmeleri adına bazı dersleri “küçük grup 
çalışmaları” şeklinde planlıyoruz.

2016-2017’deki yenilikler: 

Öğrencilerimizin laboratuvar uygulamalarını daha 
iyi şartlarda yapmalarını sağlamanın ötesinde Te-
mel Tıp Araştırma Laboratuvarlarının da kurulma-
sıyla birlikte öğrencilerimiz bilimsel araştırmalara 
da katılabileceklerdir. Gerek hastalar gerekse mes-
lektaşlarıyla sağlıklı ilişki kurabilmeleri için müfre-
data “İletişim Becerileri” dersi konulmuştur. Yeni 
eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizi daha 
fazla uygulama, daha fazla beceri, daha fazla ile-
tişim ve daha fazla sosyalleşme bekliyor olacak.

Yeni Akademik yılda 3. sınıfı bitirmiş olan öğren-
cilerimiz eğitimlerini doğrudan sağlık hizmeti uy-
gulamalarının içerisinde, Sağlık Bakanlığı İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde sürdürüyor olacaklar.

PROF. DR. MUSTAFA SAMASTI

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1979’da İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikro-
biyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 
uzman oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1987 
yılında Doçent, 1996 yılında da Profesör oldu. 
Klinik Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Dezenfeksi-
yon ve Hastane İnfeksiyonları üzerine çalışma-
lar yaptı.

2011 yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Deka-
nı olarak göreve başlayan Samastı halen bu gö-
revini sürdürmektedir.  

Üçüncü sınıfı bitirmiş olan öğrencilerimiz eğitimlerini Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sürdürüyorlar.
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2015 GELİŞMELERİ
HASTANEMİZ YENİLENİYOR

Çocuk yoğun bakım ünitemiz İstanbul Anadolu ya-
kasında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk 
yoğun bakım ünitesinden sonra kurulan bu yakanın 
en önemli çocuk yoğun bakım ünitesidir. Yoğun bakım 
ünitemiz, modern olanaklarıyla çocukların ihtiyacı olan 
her türlü donanım ve teçhizata sahip bulunmaktadır. 
Çocuk yoğun bakım ünitemiz 9 yatakla, çocuk yoğun 
bakım uzmanı sorumluluğunda hizmet vermektedir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin inşası bitmek üzere olan 
yeni binası.

	  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş

Hastanemiz
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Ziyaretler

Hastanemizin Merdivenköy polikliniklerinde onkoloji 
hastalarımızın tedavi görebileceği ayaktan kemote-
rapi merkezi açıldı. Ayaktan hizmet birimlerimizde, 
yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden onko-
loji hastalarımızın muayene edildiği ve konsültasyon 
hizmetlerinin yürütüldüğü poliklinikler ve ayaktan ke-
moterapi uygulamalarının yapıldığı Gündüz-Ayaktan 
Kemoterapi Ünitesi Mayıs ayı itibarıyla hematoloji ve 
tıbbi onkoloji bölümlerinde bir profesör ve 3 uzman 
hekim denetiminde 1000 m2lik kapalı alanında faali-
yete geçti. Aynı anda 30 hastaya tedavi verecek ola-
naklar sağlanan Üniteye başvuran hastalarımız hekim-
ce değerlendirilip muayenesi yapıldıktan sonra uygun 
tedavi planlanıyor. Hasta ve hasta yakınları hastalığın 
durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirildikten sonra 
hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması ile 
ilgili bilgi verilerek ayaktan tedavi uygulanıyor.

4500 m2’lik yeni binasında hizmet vermeye başlayan 
hastanemizin merkez kampüsündeki acil servisimize 
başvuran başvuran her hasta önce uygun bir bakım 
alanına alınmakta ve sorumlu uzman doktorumuz ta-
rafından acil ön muayenesi yapılmaktadır. Kurtarıcı tıb-
bi girişim hemen uygulandıktan sonra gerekiyorsa ilgili 
branş uzmanı ile iletişime geçilerek, zaman kaybetme-

den acil servise gelmesi sağlanmaktadır. Böylece hem 
her hastanın acil ihtiyacı karşılanmakta, hem de daha 
sonra planlanabilecek tetkik ve tedaviler branş uzma-
nının kontrolünde hemen başlatılmaktadır.  Günlük 
1000 kişiye hizmet veren acil servisimiz, bünyesindeki 
son teknoloji bilgisayarlı tomografi ve dijital röntgenle 
hizmet vermektedir. 
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İLK YARDIM ÖĞREN HAYAT KURTAR 

Herkes ilk yardım eğitimi almalı mı? Neden?

Herkes ilk yardım eğitimi almalıdır. Günlük yaşamı-
mız içerisinde ne zaman  ve nerede olduğuna ba-
kılmaksızın, her an bir acil olayla karşı karşıya kala-
biliriz. Aslında Temel Yaşam Desteği olayın olduğu 
yerde başlar. Acil durum meydana geldiği andan 
itibaren ilk saniyeler, ilk dakikalar hayat kurtarıcı 
niteliktedir. Bu yüzden toplumdan birçok insanın ilk 
yardım bilgisine sahip olması önem arz eder.

İlk yardım konusunda herkesin mutlaka bilmesi 
gereken bilgiler var mı? 

Başta kendimizin ve daha sonra hastanın can gü-
venliğini koruyacak bir konuma sahip olmalıyız. 

Acilen bir ambulans çağırmalıyız; çağıramıyorsak-
başkalarından ambulans çağırmalarını istemeliyiz. 
Telefonla 112’yi aradığımızda sakin bir şekilde 
karşımızdaki görevliye ihtiyaç duyduğu bilgileri 
verebilmeli ve hasta ve olay yeriyle ilgili bize ver-
diği komutları uygulayabilmeliyiz. Etraftaki paniği 
yatıştırmak adına çevremizdekileri rahatlatacak bir 
açıklama yapıp, ilk yardım konusunda bilgili oldu-
ğumuzu olabildiğince hızlı ve uygun bir dille etra-
fımızdakilere anlatmalıyız. Olay yerinde ilk yardım 
konusunda bizden daha bilgili birileri varsa ilk yar-
dım müdahalesini kendisine bırakıp yardımcı konu-
ma geçmeliyiz. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı ile “İlk Yardım” konusunu konuştuk. 

“İlk yardım Herkesin Sorumluluğudur” diyerek siz değerli 
okuyucularımızı röportajımızı okumaya davet ediyoruz.

Sağlık
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Soğukkanlı olmalıyız, hem acil yardım ihtiyacı olan 
kişiye hem de çevremizdekilere davranışlarımızla 
güven vermeliyiz. Zamanın çok önemli olduğunu 
bilmeliyiz. Öncelikle hastayı bilinç durumundan 
başlayarak hızlı bir şekilde değerlendirip, uygula-
yacağımız müdahale şekline karar vermeliyiz. Gere-
ken müdahaleyi zamanında ve yerinde yapmalıyız. 
Bilgili olmadığımız konuda bilinçsizce müdahalede 
bulunmaktan kaçınmalıyız. Hasta ile sakin ve kendi-
sini rahatlatacak bir ses tonu ile konuşmalıyız. Son 
olarak olay yerine intikal eden sağlık ekiplerine hız-
lı ve doğru bilgiyi aktarıp hastayı sağlık ekiplerine 
teslim etmeliyiz.

İlk yardım eğitimi zor bir eğitim mi? Zorlukları 
varsa nelerdir?

İlk yardım eğitimi zor bir eğitim değildir. Teorik ve 
uygulamalı bilgileri içeren katılımcıların tam kon-
santrasyonunu isteyen bir eğitim gerektirir. Verilen 
bilgileri tam almalıyız ki karşı karşıya kaldığımız acil 
durumlarda etkin ve eksiksiz bir müdahale uygula-
yabilelim.  

İlk yardım eğitimi almak isteyenler nasıl bir yol 
izlemeli?

İlk yardım eğitimi almak için tek şart okuma yaz-
ma bilmektir. Eğitim düzeyi önemli değildir. Önemli 
olan, ilk yardım eğitimini alırken bunun sorumlulu-
ğunu taşıyabilecek, eğitimin ciddiyetini kavrayabi-
lecek bilinçte olmak ve öğrenmeye istekli olmaktır. 
İlk yardım eğitimini almak isteyenler özel veya dev-
let kurumlarındaki ilk yardım eğitim merkezlerine 
başvuru yaparak katılabilirler. On altı saatlik bir eği-
timle üç yıl geçerli olacak olan ilk yardımcı sertifika-
larını kazanabilirler.

Temel Yaşam Desteği olayın olduğu 
yerde başlar. Acil durum meydana 
geldiği andan itibaren ilk saniyeler, 
ilk dakikalar hayat kurtarıcı 
niteliktedir. Bu yüzden toplumdan 
birçok insanın ilk yardım bilgisine 
sahip olması önem arz eder.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
VE İLK YARDIM

Hastanın ve 
kurtarıcıların güvende 
olduğundan emin olun.

Güvenlik

Yanıtsızlığı Değerlendirin

Hava Yolunu Açın

Dolaşım

Hastanın yanıtsız olup 
olmadığını değerlendirin.

Solunumu “bak, 
dinle, hisset” 
yöntemi ile 
değerlendirin.

30:2 oranında 
göğüs 
kompresyonuna 
başlayın

(30 göğüs 
kompresyonu, 2 
kurtarıcı soluk 
olacak şekilde)

112’yi arayın 
ve otomatik 
elektroşok cihazı 
temin edin.

Eğer hastanın 
normal 
soluduğundan 
eminseniz ama 
hasta hala 
yanıtsız ise 
hastayı derlenme 
pozisyonuna alın.

112
ACiL
YARDIM
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28 Eylül 2015 Pazartesi 
günü Güney Yerleşkesindeki 
Konferans Salonumuzda 
gerçekleşen buluşmada 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Fahri Ovalı, Üniversitemize 
ilişkin genel bilgi 
paylaşımında bulundu.

Yeni öğrencilerimizle tanışarak üniversitemiz hak-
kında bilgilendirmede bulunmak ve aramıza yeni 
katılan öğrencilerimizin sorularına cevap vermek 
amacıyla düzenlenen Tanışma Toplantımızda açı-
lış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Fahri Ovalı, “Tercihinizi ‘Medeniyet’ten yana kullan-
dığınız için teşekkür ediyorum” diyerek öğrencileri-
mizden topluma dâhil olup faydalı işler yapma gay-
retiyle üniversite yıllarını dolu dolu geçirmelerini 
istedi.

Üniversitemiz Güney Yerleşke Konferans 
Salonu’nda 15 Ekim 2015 tarihinde 

“Araştırma Görevlileri Tanışma Toplantısı” 
yapıldı.

Üniversitemizin mevcut durumu ve ileriye dönük projeksiyonlarının görüşüldü-
ğü toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Fahri Ovalı ile Öğretim Görevlisi Yetiştirme (ÖYP) Programı Koordinatörü 
Doç. Dr. Fehmi Yılmaz’ın yanı sıra üniversitemiz araştırma görevlileri katıldı. 
Doç. Dr. Fehmi Yılmaz, yaptığı kısa konuşmasında “Siz değerli araştırma gö-
revlilerimizle üniversitemizin gücüne güç katacağız” diyerek sözü Rektörümüz 

Prof. Dr. M. İhsan Karaman’a bıraktı.

Buluşma

Yeni Medeniyetliler Buluştu
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Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman 22 Aralık 2015 
tarihinde Üniversitemiz 

öğrencileri ile bir araya geldi. 
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi 

tarafından organize edilen 
etkinlikte öğrencilerimiz; 

dilek, istek ve şikâyetlerini 
Rektörümüze iletme fırsatı 

buldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkin-
likte Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, Üniversite-
mizde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin genel 
değerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedefl e-
nen ve girişimde bulunulan projeler hakkında da 
öğrencilerimizi bilgilendirdi. Öğrencilerimize daha 
iyi imkânlar sunmanın çabası ve gayreti içerisinde 
olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karaman, 

öğrencilerimize başarılar diledi.

“Sizleri birer bilim insanı adayı ve öğretim üyesi adayı olma-

nız hasebiyle meslektaşlarımız olarak değerlendiriyoruz” 

sözleriyle konuşmalarına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

M. İhsan Karaman, “Hem üniversite olarak vizyonumuzu, 

bakış açılarımızı ve yol haritamızı paylaşmak hem de gele-

ceğimizi oluşturacak siz değerli akademisyenlerimizin geri 

bildirimlerinizi almak amacıyla zaman zaman sizlerle bir ara-

ya gelmeyi planlıyoruz” dedi.

Bu üniversitenin geleceğini 
oluşturacak gerçek sahipleri 
sizlersiniz



Medeniyet Haberleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Haber Bülteni • 2015
57

GENÇLER İÇİN
GELECEK AYDINLIK!

İstanbul il sınırları içerisinde Üsküdar, Kadıköy 
ve Ümraniye ilçelerinde yaşayan ve dezavantajlı 
konumda bulunan (göç etmiş, işsiz, annesi veya 
babası vefat eden vb.) gençlere ve ebeveynlerine 
yönelik bir faaliyetler dizisi şeklinde sürdürülen 
projeyle ilgili olarak, Proje Koordinatörü ve İstan-
bul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer 
Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2014 Ocak ayı ile 2015 Haziran ayı arasındaki 

süreçte Üniversitemiz olarak; çeşitli belediye, ilçe 

milli eğitim ile ilçe emniyet müdürlükleri gibi kamu 

kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte 14-18 yaş aralığındaki gençleri topluma 

kazandırmak için özverili bir şekilde çalıştık. Üs-

küdar, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde suçun en 

yoğun olduğu liselerde bulunan yaklaşık 2500 

öğrenciye suçtan nasıl uzak durabilecekleri konu-

sunda motivasyon eğitimleri verdik. Cezaevlerin-

de bulunan yaklaşık 50 adet genç ile uzman psi-

kologlarımız ve hukukçularımız eşliğinde yapılan 

görüşmelerde onlara hapishane sonrası hayatları 

ve hayata yeniden nasıl tutunacakları konusunda 

eğitimler verdik. Daha önce suç işlemiş ve okullar-

da eğitim gören gençlerin kendi akranları ile üni-

versitelerde okuyan ağabey ve ablaları ile kaynaş-

maları ve topluma tekrar kazandırılmaları amacıyla 

çeşitli geziler, eğlence programları gibi etkinlikler 

düzenledik”.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği 
ile Üniversitemiz Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ömer Özkan tarafından 
yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı 
destekli “Aydınlık Gelecek ve Gençler 
İçin Adalet” projesi 15 ay süren 
başarılı çalışmalarının ardından 
tamamlandı. Proje ile 3.000’den 
fazla suç potansiyeli olan, 50 kadar 
cezaevinde olan ve 20 kadar da suç 
işlemiş ve okullarda eğitimlerine 
devam eden genç bilinçlendirilerek 
topluma kazandırılmaya çalışıldı.

Sosyal Sorumluluk
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KADINA ŞİDDETE DUR 
DEDİK: “TURUNCU 
GİYDİK! TURUNCUYA 
BOYADIK!”
9 Aralık 2015 Çarşamba günü 12:30’da Güney Kampüsü-
müzde buluşan Rektörümüz ve üst yönetimimiz, akademik 
ve idari personelimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte “Kadına 
Şiddete Dur” Dedi

Web ve sosyal medya sayfalarında iyimserliğin rengi olan 
turuncu renkteki görsel çalışmalar ile kampanyaya destek 
veren Üniversitemiz 10 Aralık 2015 tarihine kadar süren 
kampanya ile kadına şiddete hayır çağrısında bulundu.

BM’nin dünya çapında organize 
ettiği ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş 
ve BM Direktörü Ingibjorg 
Gisladottir tarafından Kız 
Kulesi’nde başlatılan “Kadına 
Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 
Günlük Aktivizm Kampanyası”na 
üniversitemiz de destek verdi.



Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğunun 18 Ara-
lık 2014 tarihinde düzenlediği seminerde, “Apaçi 
Gençlik” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç 
Yaman, Rektörümüzün de katıldığı toplantıda apa-
çi gençlik ve madde bağımlılığı hakkında bilgiler 
verdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İlim ve Me-
deniyet Topluluğu’nun organize ettiği, “Aydınlık 
Gelecek ve Gençler için Adalet” projesi kapsamın-
da Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğ-
rencilerine yönelik Boğaz turu gezisi düzenlendi.

Genç Yeryüzü Doktorları’nın “Geleneksel Yer-
yüzü Konuşmaları”nın on yedincisi, İMÜ Genç 
Yeryüzü Doktorları Topluluğu’nun organizasyo-
nuyla 16 Aralık 2014’te Üniversitemizde ger-
çekleşti.

“Apaçi Gençlik”
 Semineri

Üniversitemiz
Boğaz Turu Gezisi 
Düzenledi

“Geleneksel Yeryüzü
  Konuşmaları”
  Üniversitemizde

Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğunun 18 Ara-Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğunun 18 Ara-Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğunun 18 Ara-
lık 2014 tarihinde düzenlediği seminerde, “Apaçi lık 2014 tarihinde düzenlediği seminerde, “Apaçi lık 2014 tarihinde düzenlediği seminerde, “Apaçi 
Gençlik” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Gençlik” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç 
Yaman, Rektörümüzün de katıldığı toplantıda apa-
çi gençlik ve madde bağımlılığı hakkında bilgiler çi gençlik ve madde bağımlılığı hakkında bilgiler 
verdi.verdi.

“Apaçi Gençlik”“Apaçi Gençlik”“Apaçi Gençlik”“Apaçi Gençlik”“Apaçi Gençlik”
 Semineri Semineri Semineri

ÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemizÜniversitemiz

“Geleneksel Yeryüzü“Geleneksel Yeryüzü“Geleneksel Yeryüzü

Etkinlikler



Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından Kuzey ve 
Güney Yerleşkelerinde 8-9-10 Aralık 2015 tarihleri 
arasında kimsesiz kardeşlerimiz yararına  kermes dü-
zenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İlim ve Mede-
niyet Topluluğu’nun organize ettiği “Aydınlık Gelecek 
ve Gençler için Adalet” projesi kapsamında Üniversite-
miz akademik, idari personeli ve öğrencilerine yönelik 
Zaferin 100. Yılında Çanakkale’ye gezi düzenlendi.

2015 yılı Mayıs ayının son haftasında Üniversi-
temiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 
katkılarıyla düzenlenen teknik gezide, Tıp Fakül-
tesi öğrencilerimiz Edirne’de Şifahane’yi gezdi.

Üniversitemizde Türk Kızılayı Öğrenci Topluluğu-
muz, Türk Kızılayı Kurumu ile işbirliğiyle 2015 yı-
lında iki kez “Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi.

Öğrenci 
Konseyimizden 
Anlamlı Kermes

Üniversitemiz 
Çanakkale’ye Gezi 
Düzenledi

Tıp Fakültesi 
Öğrencilerimiz Edirne 
Şifahane’yi Gezdi

Üniversitemizde Kan 
Bağışı Kampanyaları 
Düzenlendi
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NORTHWESTERN
ÜNİVERSİTESİNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET

Tıp ve sağlık alanında dünyanın ilk 
10 üniversitesi arasında yer alan 

Northwestern Üniversitesi’nin 
(Chicago) önde gelen akademisyenleri, 

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı, 
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. M. Lütfi Arslan, Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyelerimiz Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Prof. Dr. Mustafa Iraz,
Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Prof. Dr. Işıl Maral, Doç. Dr. İbrahim Akalın, 
Doç. Dr. Seda Artış ile Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı da hazır bulundu.

CYBERJAYA
ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ
ÜNİVERSİTEMİZİ
ZİYARET ETTİ

15 Eylül 2015 tarihinde Cyberjaya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Muhammed Razak eşiyle birlikte Rektörü-
müz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ı makamında ziyaret 
etti. Görüşmede, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri 
Ovalı da hazır bulundu. 

Ziyaretler
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Ziyaretler

ÜNİVERSİTEMİZDEN ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİ
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman  ve İstanbul  
Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin 
Aydın, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı ve Giessen 
Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Yaşar Bilgin’in 
davetiyle Giessen Üniversitesi’ne iki günlük bir zi-
yarette bulundu.

Ziyarette Giessen Üniversitesi kampüsü ve hasta-
nesindeki incelemeleri takiben, Giessen Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Wolfgang Weidner, Üniversite 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Jens Peter Klussman 
ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Rektör Karaman, 
İstanbul Medeniyet ve Giessen Üniversiteleri ara-
sında değişik alan ve konularda karşılıklı işbirliği 
niyetlerini dile getirdi.
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TEBRİKLERTEBRİKLER
2015 yılında terfi alan akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.

PROF. DR. BİLGİN AYDIN PROF. DR. ERKAN ŞAHİNKAYA PROF. DR. IŞIN NERGİZ GEREN

DOÇ DR. HASAN ATİKDOÇ. DR. FUAT ARAS DOÇ. DR. 
H. AHMET ARSLANTÜRK

PROF. DR. MUSTAFA ÇALIŞKAN PROF. DR. MUSTAFA IRAZPROF. DR. MURAT TAŞDEMİR

DOÇ. DR. BARIŞ GÜNAYDOÇ. DR. A. SEDA ARTIŞ DOÇ. DR. BANU MESCİ
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DOÇ DR. İDRİS DEMİR DOÇ. DR. İSMAİL HAKKI KADI DOÇ. DR. M. LÜTFİ ARSLAN

YRD. DOÇ. DR.
İBRAHİM HALİL ÜÇER YRD. DOÇ. DR. TURGAY ŞAFAK

DOÇ. DR. HÜSEYİN KAVAS DOÇ. DR. HÜSEYİN KURT DOÇ. DR. İBRAHİM AKALIN

DOÇ. DR.ÖZKAN GÖZEL DOÇ. DR.RAHMET SAVAŞ EREN DOÇ. DR. SADIK YAZAR

YRD. DOÇ. DR. AHMET KOÇAKDOÇ. DR. 
SELİM KARAHASANOĞLU DOÇ. DR.TURGAY ÇAKMAK
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HOŞ GELDİNİZHOŞ GELDİNİZ
2015 yılında aramıza katılan Öğretim Üyelerimize tekrar “Hoş Geldiniz” diyoruz.

PROF. DR. AHMET NOHUTÇU PROF. DR. EMİNE CAN PROF. DR. FAHRİ OVALI

PROF. DR. SERHAT ÇITAKPROF. DR. M. SALİH M. GÜREL PROF. DR. NECATİ ÇAKIR

PROF. DR. HASAN KOÇOĞLU PROF. DR. IŞIL MARALPROF. DR. FARUK BOZGÖZ

PROF. DR. M. ALİ AĞIRBAŞLIPROF. DR. İSMAİL GÜLEÇ PROF. DR. M. AKİF KILIÇ
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DOÇ. DR. AYŞE ÇİL AKINCI DOÇ. DR. ÇİĞDEM KILIÇ DOÇ. DR. FATİH SARIOĞLU

PROF. DR. 
SERTAÇ ARSLANOĞLU

PROF. DR.
SÜLEYMAN DAŞDAĞ PROF. DR. TURHAN KAÇAR

DOÇ. DR. 
VELİ DENİZHAN KALKANDOÇ. DR. SENEM KORUK DOÇ. DR. SEVDA AVCI

DOÇ. DR. GİRAY GÖZGÖR DOÇ. DR. HÜSEYİN KAYADOÇ. DR. FERNA İPEKEL KAYALI

DOÇ. DR. NİHAT KABAOĞLUDOÇ. DR. MEHMET SARGIN DOÇ. DR. MUSTAFA KANAT
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YRD. DOÇ. DR. BURCU TAŞKIN YRD. DOÇ. DR. CEVDET KIZIL YRD. DOÇ. DR.
DURSUN YENER

YRD. DOÇ. DR. ALİ ASLAN YRD. DOÇ. DR. ANMER DAŞKIN YRD. DOÇ. DR.
ATEŞ MEHMET AKŞİT

YRD. DOÇ. DR. GÜLÇİN TUNALIYRD. DOÇ. DR. FEVZİ ESEN  YRD. DOÇ. DR. FÜSUN EKŞİ

YRD. DOÇ. DR.
EMİNE AYYILDIZ YRD. DOÇ. DR. ERDAL KILIÇYRD. DOÇ. DR.

ELİF SÜREYYA GENÇ

YRD. DOÇ. DR.
FATMANİL DÖNERYRD. DOÇ. DR. EŞREF ALTAŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH DURGUN
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YRD. DOÇ. DR.
HACI UĞUR ÇELİK YRD. DOÇ. DR. HASAN KÖTEN YRD. DOÇ. DR.

HELİN SARI ERTEM

YRD. DOÇ. DR. GÜNEŞ IŞIKSEL YRD. DOÇ. DR.
HACER ATAMAN YRD. DOÇ. DR. HACI KARA

YRD. DOÇ. DR. MURAT TUMAYYRD. DOÇ. DR.
M. ALPERTUNGA KARA

YRD. DOÇ. DR.
M. BEŞİR ÖZTÜRK

YRD. DOÇ. DR.
HÜLYA ÇAŞKURLU

YRD. DOÇ. DR.
İBRAHİM HAKAN KARATAŞ

YRD. DOÇ. DR.
HİLAL GÖRGÜN

YRD. DOÇ. DR.
KURTULUŞ AÇIKSARIYRD. DOÇ. DR. İLKER KÖMBE YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ÇAĞLAR
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YRD. DOÇ. DR.
OKTAY İSMAİL KAPLAN YRD. DOÇ. DR.ORHAN GÜNEŞ YRD. DOÇ. DR.

ÖMER AVCI

YRD. DOÇ. DR.
MUSTAFA YAVUZ

YRD. DOÇ. DR.
MÜCAHİT NAMLI

YRD. DOÇ. DR.
N. PETEK BOYACI GÜLENÇ

YRD. DOÇ. DR. TÜLAY YILDIRIM YRD. DOÇ. DR. YASEMİN ÇAĞ

YRD. DOÇ. DR. ÖZGE CENGİZ YRD. DOÇ. DR.
SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLUYRD. DOÇ. DR.

ÖZCAN ERKAN AKGÜN

YRD. DOÇ. DR. ŞEYMA ÖZKANLIYRD. DOÇ. DR. SELMA ARIKAN YRD. DOÇ. DR. SERAP USLU

FakültesininBir tanesiFakültesininBir tanesi
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Çağlasu Saatçi yirmi bir yaşında, Vefa 
Lisesi mezunu. İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümünü kazandığında çok 
sevindi ve ardından girdiği hazırlık 
atlama sınavını geçen tek öğrenci ol-
duğunu öğrendiğinde de çok şaşırdı. 
O şimdi bölümünde tüm dersleri tek 
başına görüyor. 

Çağlasu, “Dersleri tek başıma görü-
yorum; bu benim için yeni bir dene-

yim, hocalarım beni desteklediler. 

Dersleri birebir alıyor olmam avantaj 

ama bu süreçte yalnız kalıyor olmam 

dezavantaj“ diye bahsediyor bu du-

rumdan ve sözlerine şöyle devam 

ediyor: “Açıkçası hazırlık atlama sına-

vı bana çok da zor gelmedi. İlkokulda 

kursa gitmiştim ve lisede de hazırlık 

okumuştum, onların katkısı olmuş 

olabilir. Arkadaşlarıma İngilizce ça-

lışmayı bırakmamalarını tavsiye ede-

rim. Dilden kopmamak için İngilizce 

şarkıları, dizileri, filmleri, kitapları vb. 

takip edebilirler.”

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni 
kazandıktan sonra Hazırlık sınavını geçerek 2015-2016 
akademik yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 
eğitimine başlayan Çağlasu Saatçi ile Fakültesinin tek 
öğrencisi olmanın nasıl bir duygu olduğunu konuştuk. 

“Burada aldığım eğitimden çok mem-
nunum, arkadaşlarıma İngilizceden 
kopmamalarını tavsiye ederim.”
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Medeniyet Haberleri

ÜRİNER SİSTEM TAŞ
HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu

ORTAÇAĞDA ŞÖVALYELİK 
VE ŞÖVALYE EĞİTİMİ
Prof. Dr. İsmail Güleç

ELEKTRONİK ÖLÇME VE
GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 
Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu

İ NSAN KAYNAKLARI 
YÖ NETİMİ
Prof. Dr. Canan Çetin, 
Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç ve
Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan 

ANONİM HALK 
EDEBİYATI
Prof. Dr. İsmail Güleç

BEN KAÇ KİŞİYİM
Prof. Dr. İsmail Güleç

AYDIN MENDERES’İN 
SİYASİ KİŞİLİĞİ
Doç. Dr. İdris Demir

GAZ İHRAÇ EDEN ÜLKELER 
FORUMU
Doç. Dr. İdris Demir

EDEBİ SÖYLEM VE 
VAROLUŞ
Doç. Dr. M. Oktay Taftalı

SONSUZLUĞUN YÜZLERİ
Yrd. Doç. Dr. Turgay Anar

Medeniyet Kitaplığı

Yayınlar
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VİYANA’DAN LONDRA’YA
Yrd. Doç. Dr. Turgay Anar DOĞU HİLAFETİNİN 

MEMLEKETLERİ 
Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt

MYRİOKEPHALON ZAFERİ
Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, 
Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt

MEDENİYET MEDİCAL JOURNAL (MEDJ) 
VE MEDENİYET SANAT DERGİLERİMİZ HIZ 
KESMİYOR…

1985 yılında kurulan Göztepe Tıp Dergisinin büyük 
yayın geçmişini arkasına alarak 2015 yılında yayın 
hayatına başlamış olan Medeniyet Medical Journal 
(MEDJ), tıp biliminin tüm alanlarında yapılan hem kli-
nik hem de deneysel bilimsel araştırmaları ilerletmek 
ve uluslararası tıp ve sağlığın korunması ile ilgili pro-
fesyonel topluluklara yaymak üzere her üç ayda bir 
yayınlanmaktadır. 

Kültür, sanat ve tasarım alanlarındaki akademik fa-
aliyetlerde öncü ve özgün bir yer edinme hedefiyle 
2015 yılında yayın hayatına başlayan ve Üniversite-
mizin Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından yılda iki 
kere yayınlanan Medeniyet Sanat hakemli dergisinin 
ikinci sayısı Aralık ayında çıktı. 

* Her iki dergimize de Dergipark üzerinden ulaşılabilmektedir. 
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