
Sayı: 33

2022
Nisan

Üniversitemiz Genç İnsan Hakları ve Hürriyeti Kulübü öncülüğünde 
düzenlenen “Heybemdeki Ömür” isimli söyleşi ve iftar programı kapsa-
mında, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın üniversitemize 
misafir oldu.

Üniversitemizin Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen progra-
mın açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik gerçekleştirdi 
ve “İstanbul’un bu güzel günlerinde içimiz baharın ümidiyle dopdolu, 
İstanbul’da bulunanlar olarak hep kendimizi daha şanslı görenlerdeniz.” 
sözleriyle İstanbul’da okumanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, “Heybemdeki Ömür” 
adlı gençlik söyleşisine başlarken, programın hikayesini de anlatmak 
istediğini söyledi. Prof. Dr. Kalın, öğrencilerimizden birisinin bir mektupla 
ve güzel bir Türkçeyle kendisini bu programa davet ettiğini anlatırken, 
yazılan mektup ve nazik davetten dolayı teşekkür etmek istediğini belirtti. 
Gençlere hitap eden Prof. Dr. İbrahim Kalın şunları ifade etti:

“Öz Güven Asla Altı Boş Bir Gurura ve Kibre Dönüşmeyecek” İnsanın 
kibre kapılmadan öz güven sahibi olması ve başkalarını küçümsemeden 
öz sevgisine sahip olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kalın; kimseyi 
aşağılamadan, kimseden kendisini üstün görmeden kendi yaptığına 
saygı duymanın önemini vurguladı.
Prof. Dr. Kalın, “Elbette kendimizi seveceğiz, kendisinden nefret eden 
insanın mutlu olması mümkün müdür? Elbette kendimizi seveceğiz ama 
bu sevgi başkalarını sevmenin önüne geçmeyecek. Başkalarını küçüm-
semek anlamına gelmeyecek. Öz güven asla altı boş bir gurura ve kibre 
dönüşmeyecek. Elbette yaptığımız şeye inancımız ve güvenimiz tam 

PROF. DR. İBRAHİM KALIN “HEYBEMDEKİ ÖMÜR” PROGRAMINDA
ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

olacak. Tabii öz güven olmadan hayatta hiçbir şey gerçekleştirmemiz 
mümkün değil. Ama o öz güven asla bizim başkalarını küçümsememiz, 
aşağılamamız, hafife almamız anlamına gelmeyecek. Elbette öz saygımız 
olacak. Kendimize bir saygımız olacak. Kendisine saygısı olmayanın 
başkasına saygısı olmaz. Ama o öz saygı hiçbir zaman başkalarına karşı 
bir kibre ve saygısızlığa dönüşmeyecek. Bu altın oranı yakaladığımız 
oranda 'Kendini bil, kendini bilen Rabb'ini bilir' ilkesine, hikmetine, sırrına, 
yakınlaşmamız, ulaşmamız, vasıl olmamız elbette mümkün olacaktır." 
ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik kendisine teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

Söyleşinin ardından katılımcılarla birlikte iftar programı gerçekleştirildi. 
Prof. Dr. İbrahim Kalın iftar programının ardından kitaplarını imzaladı ve 
gençlerle sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi ve iftar 
programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Fakültelerimizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yönelik çalışma-
larının anlatıldığı Akademik Kurul Toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik´in katılımlarıyla gerçekleşti.

Üniversitemizin mevcut sorunlarının ve eksiklerinin derinlemesine 
ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı akademik kurul 
toplantıları; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü için 24.02.2022 tarihin-
de; Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller 
Yüksekokulu için 01.03.2022 tarihinde; Sanat Tasarım ile 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için 03.03.2022 tarihinde; 
Tıp Fakültesi için 08.03.2022 tarihinde; Edebiyat Fakültesi için 
15.03.2022 tarihinde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi için 21.03.2022 
tarihinde gerçekleşti.

Toplantılarda, fakültelerin sunumlarının 
ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfet-
tin Çelik; Üniversitemizdeki eksiklikler, 
çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemeler 
ve geleceğe yönelik hedeflerimiz ile 
projelerimiz hakkında fakülte personel-
lerimizi bilgilendirdi. Rektörümüz ilk 
olarak Orhanlı´daki Diş Hastanesi´nin 
faaliyete geçtiğini bildirdi. Aynı zaman-

da eğitim-öğretim sürecimizde büyük önem taşıyan 30 bin m² 
alana sahip, 100´e yakın sınıf ile yemekhane ve otoparkı bünye-
sinde bulunduran dersliğimizin yapımının bittiğini ve yakında 
resmi olarak açılacağını belirtti.

FAKÜLTELERİMİZİN AKADEMİK KURUL TOPLANTILARI REKTÖRÜMÜZÜN KATILIMIYLA 
GERÇEKLEŞTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, konuşmalarında Üniversite-
mizin geleceğe yönelik planlarına da değindi. Kuzey yerleşkede 
yapılacak olan yeni Rektörlük binasının projelendirildiğini ve 
yakında temelinin atılacağını ifade etti. Yine Kuzey yerleşkede 
yapılacak olan Teknopark projesinin kısa süre içinde başlayacağı-
nı açıkladı.

Üniversite olarak her sorundan anında haberdar olup hızlı bir 
şekilde geri dönüş yapabilmek ve çözüm üretebilmek amacıyla 
‘’BRIDGE’’ uygulamasını kurduklarını söyleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Çelik, bu sayede öğrencilerin veya personellerin sorunların-
dan anında haberdar olacaklarını ve daha etkin çözüm mekaniz-
maları geliştirmek konusunda gayret edeceklerini aktardı.

Hibrit Bir Üniversiteyiz
Üniversitemizin genel durumu hakkında bilgiler aktaran Rektörü-
müz Prof. Dr. Çelik sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öğrenci sayımızdaki hızlı artışa rağmen eğitimde herhangi bir 
aksaklığın olmadığını söyleyebiliriz. İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi hem uzaktan eğitimi hem de örgün eğitimi Hibrit bir yapıda 
gerçekleştirme noktasında başarılı üniversitelerden biri oldu. 
Genç ve gelişime açık, başarılı bir üniversiteye sahibiz.” dedi.

Akademik Kurul Toplantıları, fakülte mensuplarının sorularının 
yanıtlanması ile görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının 
ardından sona erdi.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik ve idari personeli ile aileleri, 
Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yeni derslik binamızın yemekhanesinde düzenlenen iftar programına; 
rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yaşar 
Bülbül ve Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem Tak, 
Dekanlarımız, akademik ve idari personelimiz ile aileleri katıldı.

Yoğun katılımla ve samimi bir ortamda gerçekleşen program, İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın iftar yemeği 
öncesinde Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.

İftar programının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik kısa bir 
konuşma yaparak, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Üniversitemizin 
birlik beraberlik çatısı altında hızla geliştiğine vurgu yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Çelik, iftar programına katılan personellerimizle ve aileleri ile tek 
tek selamlaştı. İkramların ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program 
sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ 
PERSONELİ İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

SCImago 2022 Sıralamasına göre dünyada ilk 700 içerisinde, 
Türkiye’de 29. sıradayız.

Yükseköğretim ve araştırma kurumlarını araştırma performansı, yenilik 
çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden 
değerlendiren SCImago Kurumlar Sıralaması’nın (SIR) 2022 listesi 
açıklandı. Tüm dünyadan toplam 8084 kurum ve 4364 üniversitenin yer 
aldığı listede, İstanbul Medeniyet Üniversitesi dünyada 696., 
Türkiye’de de 29. üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı.

Alansal Sıralamalardaki Başarımız Göz Dolduruyor:

SCImago Kurumlar Sıralaması 2022’de genel sıralamalara ek olarak 
kurumların bilimsel performansı 19 farklı alanda değerlendirildi. Alan 
sıralamalarında Üniversitemizin dikkat çekici başarılar kazanarak belli 
alanlarda ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler arasında lider konumu-
na yerleştiği görülüyor. Buna göre Üniversitemiz; İktisat, Ekonometri ve 
Maliye alanında Türkiye’de 1., dünya genelinde 228. olurken; Çevre 
Bilimleri alanında Türkiye’de 2., dünyada da 218. sıraya yerleşti. Bu ve 
diğer birçok alanda geçtiğimiz yıla kıyasla büyük yükseliş kaydeden 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Makine Mühendisliği alanında 
Türkiye’de 5., dünyada 365.; İşletme ve Muhasebe alanında 
Türkiye’de 6., dünyada 643.; Psikiyatri ve Ruh Sağlığı’nda 
Türkiye’de 3., dünyada 398.; Oftalmoloji alanında Türkiye’de 5., 
dünyada 236. sırada yer aldı.

ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI 
BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ
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Üniversitemiz tarafından organize edilen, kulüplerimizin desteği 
ve Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geniş katılımlı 
iftar programımız gerçekleşti. İftar programı, öğrenci temsilcimiz 
Hilal Nur Havadır’ın konuşmasıyla başladı ve öğrencimiz Rama-
zan ayındaki birlik beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen öğrencileri-
mize hitap etti ve “Ülkemizin en marka üniversitelerinden birinde-
siniz ve Medeniyetimizin en değerli hazinesi sizlersiniz. Yolunuz 
bahtınız açık olsun, Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Programda Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik de bir konuşma 
yaptı. Prof. Dr. Çelik: “Allah bazen varlıkta buluşturur, bazen 
yoklukta buluşturur. Kendisiyle bağ kurmanın çok çeşitli yolları 
var. Bu bazen kendi irademizledir, bazen de O’nun emriyledir. 

ÖĞRENCİLERİMİZ MEDENİYET SOFRASINDA BULUŞTU

Orucu her ne kadar kendisi bize emrettiyse de bizler O’nun 
emrine tabi olarak, can-ı gönülden ona ulaşarak bu ibadeti yerine 
getirmeye çalışıyoruz.” dedi ve Ramazan ayının hayırlara vesile 
olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik, kazanların başına geçerek katılımcılara yemek 
servisi yaptı. İftardan önce öğrencilerimize, keyifli bir müzik 
dinletisi gerçekleştirildi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, samimi bir ortamda 
gerçekleşen iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere 
ve katılımcılara teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. 
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İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Sosyal Akademik 
Öğrenci Topluluğu’nun 
düzenlediği etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in açılış konuşmasıyla başla-
yan etkinliğin konukları Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özars-
lan ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek oldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonunda 
söyleşi tadında gerçekleşen etkinlikte Kaymakamlarımız kısaca 
kendilerini tanıttıktan sonra Kaymakamlıktan önceki öğrenim 
hayatlarını ve Kaymakamlık süreçlerini öğrencilere aktardılar.

Gençler Sordu Kaymakamlar Cevapladı

Kaymakamlık makamı ile ilgili öğrencilerden gelen soruları cevap-
layan Kaymakamlarımız, Kaymakamlık makamının büyük öneme 
sahip olduğunu, ilçelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer 
temsilcisi olduklarını vurguladılar ve öğrencilere Kaymakamlık 
mesleğinin kişilik özelliklerine etkilerini, Kaymakamlıkta gerekli 
olan 5 yıllık staj sürecini, Kaymakamlığın kişiye yüklediği sorumlu-
luk duygularını aktardılar.

Kaymakamlarımız tarafından, öğrencilerimizin yönelttikleri sorular 
içtenlikle yanıtlandı ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik 
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“GENÇLER SORUYOR KAYMAKAMLAR 
CEVAPLIYOR’’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Üniversitemiz Genç Yeşilay Topluluğu’nun öncülüğünde, İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi Genç Yeşilay 
Toplulukları, “GENÇ YEŞİLAYLILAR MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA” 
sloganıyla aziz şehitlerimizi ziyaret etmek üzere bir araya geldiler. 26 
Mart Cumartesi günü 3 farklı üniversiteden toplamda 90 kişilik bir 
ekip olarak üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesinde buluşan 
Genç Yeşilaylılar, önce tanışma oyunları oynayarak kaynaşmayı 
sağladılar ve sonrasında şehitlik ziyareti için yola çıktılar.

Ziyarete Namazgah Tabyasına uğrayarak başlayan Genç Yeşilaylılar, 
ardından Seyit Onbaşı’nın savaşın seyrini değiştiren top mermisini 
kaldırdığı Mecidiye Tabyasına geçtiler. Devamında sırasıyla Soğanlı-
dere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi ve Yahya Çavuş 
Şehitliklerini ziyaret ettiler. Savaş sırasında tüm askerlerini şehit veren 
57. Piyade Alayı’nı ve taarruzun değil ölmenin emredildiği Conk 
Tepesi’ni de ziyaret ederek, milli mücadele ruhunu yerinde ve yürek-
lerinde hissettiler.

Ziyaretleri sırasında kendilerine araç tahsisi hususunda destek veren 
Tuzla Belediyesi ile araç içi ikram ve kahvaltılık desteğinde bulunan 
Yeşilay Üsküdar Şubesi’ne teşekkürlerini ileten Genç Yeşilaylılar, 
bağımsız bir gelecek için bağımsızlık mücadelelerine sizleri de 
bekliyorlar.

GENÇ YEŞİLAYLILAR MİLLİ MÜCADELE 
YOLUNDA
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve TCDD 1. Bölge Müdürlü-
ğü’nün proje ortağı olduğu, müzelerin toplumun tüm kesimlerine 
hizmet verecek şekilde kapsayıcı çalışmalarının ve bu çalışmalara 
üniversitelerin katkılarının neler olabileceğinin belirlendiği “Duyu-
sal Engelleri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir 
Müzeye Doğru” projesi gerçekleşti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin “Duyusal Engelleri Olan 
Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru” Projesi 
kapsamında paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, 26 
Mart 2022 tarihinde 09:30-13:30 saatleri arasında, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü Aşık Paşa 
Konferans Salonu'nda “Proje Kazanımlarını Yayma ve Artırma 
Etkinliği-Multiplayer Event” gerçekleşti.

Konferansa İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Proje yasal temsilcisi Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın, TCDD 1. Bölge Müdür 
Yardımcısı Ali Başpınar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Gülşen Özer ve 22. 
Dönem İstanbul Milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Başkanı 
Lokman Ayva katıldı.

Projenin gereklilikleri arasında yer alan ve Erişilebilir ve Kapsayıcı 
Müzelere Doğru Konferansı’na (M 1-Museums 4 All: Making 
Them Accessible and Inclusive), İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
ve TCDD çalışanları ile İstanbul’da bulunan müzelerden, farklı 
üniversitelerden, çeşitli STK’lardan ve diğer ilgili kuruluşlardan da 
katılım sağlandı. Aynı zamanda konferans süresince eşzamanlı 
işaret dili çevirisi de yapıldı.

İlk olarak Üniversitemiz adına proje koordinatörü olan Dr. Öğretim 
Üyesi Emine Ayyıldız ToMiMEUs projesinin amacı, ortak ülkelerle 
birlikte yapılan çalışmalar ve proje çıktılarından söz etti. Ardından 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanı 
Dr. Öğr. Üyesi Işık Kamaraj ise katılımcılara uygulamalı bir etkinlik 
eşliğinde ‘Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler’ başlıklı konuşmasını 
yaptı.

ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI MÜZELERE DOĞRU KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Demiryolu Müzesi (TCDD) emekli müdürü Ruhan Çelebi, 
İstanbul Demiryolu Müzesi’nde erişilebilirlik ve tüm ziyaretçilerin 
müzeden en üst düzeyde faydalanmaları amacıyla yapılan uyarla-
malar hakkında bilgi verdi. Arş. Gör. H. Sümeyra Bilici Albayrak 
ise ülkemizdeki müzelerde özelde görme ve işitme kaybı olan 
bireylere ve genelde de engelli bireylere yönelik yapılan çalışmala-
rı, konuyla ilgili temel kavramları ve örnekleri anlatan konuşmaları-
nı yaptı.

Son olarak Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Tuğba Öner, proje için TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi’nde 
6-16 yaş arasındaki görme engelli, işitme engelli ve tipik gelişim 
gösteren çocuklarımızın hep birlikte olabilmeleri amacıyla planla-
nan ve ilki 16 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen kapsayıcı 
etkinliklere ilişkin ‘Müzede Öğrenme Etkinliklerinin Tasarımı ve 
Öğrenme Etkinlikleri’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.
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Üniversitemizin proje ortağı olduğu "Duyusal Engellileri Olan Bireyler 
için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru (ToMIMEUs)” isimli, 
(2019-1-RO01-KA202-063245 kodlu) Avrupa Birliği, Erasmus KA2 
projesi kapsamında 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul Demiryolu 
Müzesi’nde bütünleştirici öğrenme etkinlikleri gerçekleştirildi.
Proje ortakları İMÜ ve TCDD iş birliğinde geliştirilen “Müzedeki gizli 
kodu bulalım!” adlı etkinlik 9-16 yaş arasındaki altı işitme engelli, 
birçok engelli görmeyen ve iki tipik gelişim gösteren çocuğun katılım-
larıyla uygulandı.

Proje kapsamında eğitim almış müze personelleri eşliğinde çocuklar 
önce müzeyi tanıdılar. Ardından proje araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi 
Ayşe Tuğba Öner tarafından hazırlanan “Müzedeki gizli kodu 
bulalım!” etkinliği uygulandı. Etkinlik kapsamında çocuklar ipuçlarını 
takip ederek müzede saklanmış kartları buldular. Her bir karttaki gizli 
kodu çözen çocuklar tüm kartları bulmaya çalıştı. Tüm kartları bulup 
kodları çözen çocuklar etkinliği tamamladılar. Çocuklara müzeye 
geldikleri ilk andan itibaren tüm süreç boyunca Yeminli İşaret Dili 
Tercümanı ve Coda Ayşe KÖKSAL ALAMEHMET eşlik etti.

Üniversitemiz Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, 
araştırmacı Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi 
Ayşe Tuğba Öner ve araştırmacı Arş. Gör. H. Sümeyra Bilici Albayrak 
çocuklarla ve çocukların ebeveynleriyle görüşmeler gerçekleştirdiler. 
Etkinlik süreci ebeveynlerin de çocukların da memnuniyetlerini 
belirttikleri değerlendirme kısmının ardından tamamlandı.

ToMIMEUs ERASMUS KA2 PROJESİ 
KAPSAMINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÖĞRENME 
ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama Merkezi ve fakülte-
miz iş birliğiyle “Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kaynaştırma/Bütün-
leştirme Uygulamaları” başlıklı panel 2 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Her sene otizm spektrum bozukluğuna ilişkin 
farklı bir temanın belirlendiği 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Gününde bu seneki tema “kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları” 
oldu. Her sene olduğu gibi, bu sene de otizm spektrum bozukluğu 
farklı bakış açılarıyla ele alındı. Bu bağlamda otizm spektrum bozuk-
luğu ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına akademisyen, 
öğretmen ve veli bakış açılarıyla yaklaşıldı.

Panel; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Dekanımız Prof. Dr. 
Ahmet Akın ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında üniversitemizin 
ve fakültemizin özel gerekisinimli bireylerin yaşam kalitelerini yükselt-
meye ve toplumda özel gereksinimli bireylere ilişkin farkındalık kazan-
dırmaya ilişkin çalışmalara verdiği önem ve destek vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından panel, Prof. Dr. Sema Batu’nun 
konuşmasıyla başladı. Yıllardır kaynaştırma/bütünleştirme alanında 
hem alanyazın hem de uygulamaya önemli katkılar sunan Prof. Dr. 
Sema Batu “Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kaynaştırma/Bütünleş-
tirme Uygulamalarına Genel Bakış” başlıklı sunumu ile programa 
katkılarını sundu. Ardından, fakültemiz öğretim üyesi Dr. Ayşe Büşra 
Subaşı Yurtçu, ülkemizde kaynaştırma/bütünleştirmeye ilişkin gerek-
sinimleri ve Toplumsal Otizm Programı kapsamında başlattığı bir 
hizmeti anlattı. Gönüllü okul öncesi öğretmenlerine sunulan özel 
eğitim danışmanlığı uygulaması süreci açıklandı ve katılımcı 
öğretmenler Merve Tezel ve Tuğçe Yurt’un uygulama ile ilgili görüşleri 
paylaşıldı. Bu sunumun ardından fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. 
Özcan Erkan Akgün veli gözüyle kaynaştırma/bütünleştirme 
deneyimlerini paylaşarak uzman ve velilerin konuyla ilgili dikkat 
etmesi gereken unsurları vurguladı. Öğretmen gözüyle kaynaştırma/-
bütünleştirme uygulamaları okul öncesi öğretmeni Fatma Kıyak’ın 
konuşmasıyla paylaşıldı. Fatma Kıyak, OSB olan öğrencisiyle birlikte 
sahip olduğu kaynaştırma/bütünleştirme deneyimlerini aktardı. 

Son olarak, danışmanları Prof. Yeşim Güleç Aslan ile birlikte gerçek-
leştirdikleri “Dezavantajlı Çocukların Farkında Ol Projesi” ile TOVAK 
tarafından ödüllendirilen okul öncesi öğretmenliği öğrencilerimiz 
Şerife Akdeniz, Nisanur Akyüz, Rabia Karabacak, Buse Yalçın, 
Merve Nur Demirci ve Eda Demir projeleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. 
Panel soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.

"OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE 
KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞTİRME 
UYGULAMALARI” BAŞLIKLI PANEL 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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2022 yılının ilk artimu sergisi “MÜZİK” 11 Nisan’da açıldı. 01 Haziran 
2022 tarihine kadar artimu’nun web sitesinden izlenebilecek olan 
sergide yirmi altı eser yer aldı.

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan’ın küratörlüğünü üstlendiği sergiye, Vildan 
Asil, Emel Yurtkulu, Bia Santos, Ümran Özbalcı Aria, Yıldırım Onur 
Erdiren, Joaquin Escuder Viruete, İbrahim Genç, Dolores Furió, 
Derya Ölcener, Şerafettin Dedeoğlu, Filiz Kara Bilgin, M. Ángeles 
López Izquierdo, Juan Bernat Pineda, Görkem Katmer, Rafel Arnal, 
Koray Sevindi, Osman Ürper, Carmen Martínez Samper, Yasemin 
Güneş, Doğan Arslan, Yasemin Tanrıverdi, Hale Ege, Adem Yücel, 
Mehmet Dere, Kübra Yiğit, Özlem Oğuzhan katılım gösterdi.

Sergi, yerel sanata ve kültürel mirasa sunduğu katkının yanında, 
dijital bir platformda düzenlenerek pandeminin etkisini sürdürdüğü 
bir ortamda, insanların sanat ile olan bağlarını korumasına da yardım-
cı olmayı amaçlamaktadır.

ARTİMU’NUN YENİ ÇEVRİM İÇİ GRUP SERGİSİ 
“MÜZİK” AÇILDI

Üniversitemizin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, merkezin idari ve akademik 
personeli ile iftarda buluştu.

Üsküdar Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Salacak’taki Benelux 
Restoran’da gerçekleştirilen organizasyona Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Yaşar Bülbül de katıldı. Düzenlenen bu etkinlikte; dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen öğrenciler kurslardaki diğer öğrencilerle tanışma, 
sohbet etme ve Ramazan ayının manevi duygu birlikteliğini yaşama 
imkânı buldular.

İftar yemeğinin ardından Prof. Dr. Yaşar Bülbül, kısa bir konuşma 
yaparak Türkçe öğretiminin Türkiye ve insanlık için önemine ve 
üniversitenin bu husustaki hedeflerine değindi. Bülbül, ayrıca organi-
zasyonun gerçekleşmesinde katı sunan Fatih Kılıç ve büyük bir 
misafirperverlikle iftar için mekânını öğrencilere açan Benelux Resto-
ran’ın sahibi Taner Şencan Bey’e teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı; öğrencilerin hep 
beraber eşlik ettikleri Türkçe şarkılarla sona erdi.

İMÜ TÖMER AİLESİ İFTAR YEMEĞİNDE 
BULUŞTU
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