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İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik ve idari personeli, 15 
Temmuz darbe girişiminin 6. Yıl dönümünde düzenlenen panel 
programında bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü Kapsamında 
gerçekleşen panel programına Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik de katıldı. Panelde Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Alim Yılmaz ve 
Doç. Dr. Veysel Kurt konuşmacı olarak yer aldı.  

Panel programının açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik, Türkiye’de tarih boyunca 
sisteme kötü yama yapan birilerinin 
olduğuna dikkat çekerek; “Devletin 
normal mekanizmasına engel olarak 
sisteme kötü ilave edildiler. Türkiye’de 
buna benzer çok olaylar vardır. Sizlere 
önerim şudur; küçücük bir yanlışı ve 
eksiği önemseyelim. Normal mekaniz-
maya sahip çıkmanın her zaman 

gerekli olduğunu düşünüyorum. Tekrar 15 Temmuzlar yaşama-
mak dileğiyle ve daha güzel bir dünya sisteminde Türkiye’nin 
öncü rol alması ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” 
dedi ve programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Ardından panel programının ilk konuşmacısı olan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Alim Yılmaz sözü aldı ve yaptığı konuşmada 15 Temmuz 
darbe girişiminin ülkemiz için en kötü hadiselerden biri olduğunu 
söylerken, monarşi gibi kavramların global süreçte ortaya çıkma-
sından sonra başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada darbe 
kelimesiyle karşı karşıya kalındığını fakat bunun olmaması gerek-
tiğini belirtti.

ÜNİVERSİTEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMLARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Panel programının devamında ise diğer konuşmacı olan Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt sözü devraldı ve 15 Temmu-
zun önceki darbelerden farklı olduğunu vurgulayarak: “Daha 
önceki darbelerde halk mücadele edemedi. Hiçbir darbede de 
darbeyi yapanlar, 15 Temmuz’da olduğu gibi kendi halkına 
kurşun yağdırmadı. 15 Temmuz gecesi halkımızın sergilediği bu 
direniş mücadelesi çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir 
daha 15 Temmuzlar yaşamamak en büyük dileğimizdir” cümlele-
riyle konuşmasını tamamladı.  

Panel programının ardından Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüp-
hanesi Zemin Kat Fuaye Alanında  “15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Anma Günü” kapsamında açılan “15 Temmuz Kitapları 
Sergisi” ziyaret edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik, 
milletimizin kahramanca karşı çıkışını ve dik duruşunu gözler 
önüne seren “15 Temmuz Kitapları” sergisi, katılımcılar tarafından 
ilgiyle ve dikkatle incelendi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında 
Üniversitemiz mensupları ile STK Temsilcileri, İcadiye Kazdal 
Camii'nde sabah namazında buluştu ve ardından 15 Temmuz 
Şehitler Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Programa Rektörümüz 
Prof. Dr. Gülfettik Çelik, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem Tak, 
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile akademis-
yenlerimiz ve idari personelimiz katıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik Şehitler Anıtı'nda günün 
anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
"Bu coğrafya, binlerce yıldır talibi çok olan topraklar olmuştur. Biz 
millet olarak burada olduğumuz müddetçe, buraya göz diken 
çok ciddi güç odakları olacaktır ve bunların elbette maşaları da 
olacaktır. Bu husus gözden kaçmamalıdır. Çünkü yüzlerce yıldır 
bu durum böyle olagelmiştir. 

Bu coğrafyada bugün var olan bizler, daha önce hiç olmayan bir 
artıyla buradayız. Sahip olduğumuz kültür ve medeniyetle, 
hakikaten yeryüzüne hitap eden ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da ifade ettiği "Dünya beşten büyüktür" sözünün karşılık bulacağı 
çok güçlü bir altlığa sahibiz. Çok da uzak olmayan bir gelecekte 

ÜNİVERSİTEMİZ MENSUPLARI, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITINDA ANMA PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

dünya daha güzel ilerleyecekse, buna Türkiye'nin çok ciddi 
katkısı olacaktır. Fakat var olan dünya düzeninin böyle devam 
etmesini isteyen bazı unsurlar, bundan elbette rahatsızlık 
duyacaklardır. Bu durum da; bizimle, bu toplumla ve bu milletle 
birilerinin hep uğraşacağının da başka bir delilidir." 

Konuşmasının devamında Rektörümüz Prof. Dr. Çelik; üniversite-
lerin sadece bilginin üretildiği mekânlar olamayacağını ve artık 
bilginin pratiğe döküldüğü merkezler olması gerektiğini vurguladı. 
Bu bilginin de yalnızca mesleki bilgiyle sınırlı olmaması gerektiğini 
ve hayatın bütününe hitap eden bir bilgi olması gerektiğini belirtti.    
Programda Kur'an tilaveti yapıldı ve aziz şehitlerimiz için dualar 
edildi. Kahraman gazilerimize olan şükran ve minnet duyguları 
ifade edildi. 

Anma programının ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne 
geçildi ve katılımcılara ikram yapıldı. 15 Temmuz bilincinin 
tazelenmesi ve hafızalarda diri kalması anlamında verimli bir 
şekilde gerçekleşen etkinlik, birlik beraberlik ruhu içinde tamam-
landı. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, TRT Haber'de yayınlanan 
Eğitim Editörü programına konuk oldu ve aday öğrencilere 
üniversitemizi anlattı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 
son iki yılda kazandığı uluslararası başarıları, akademik ve bilimsel 
çalışmalar ile yürütülen projeleri, Sosyopark yaklaşımıyla topluma 
katkı sunan yapısını, fiziki mekanlardaki ve yapı inşa süreçlerinde-
ki ilerlemeleri, yandal ve çap imkanlarını, öğrencilerimizi küresel 
vizyonla yetiştirme idealini aday öğrencilere ayrıntılı olarak aktardı. 
Aday öğrencilerimize "İstanbul Medeniyet'in kalbinde size de yer 
var" diyor ve Üniversitemize bekliyoruz.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK TRT HABER'DE YAYINLANAN
EĞİTİM EDİTÖRÜ PROGRAMINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, TVNET’te yayınlanan Tercih 
Rehberi programına katılarak aday öğrencilere üniversitemizi 
tanıttı. 

Times Higher Education (THE) Genç Üniversiteler sıralamasında 
Türkiye’den 40 üniversitenin listeye girdiğini belirterek; İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nin bu üniversiteler arasında toplamda 6. 
sırada ve devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldığını ifade 
etti. 

Üniversitemizin ayrıcalıklı bir eğitim atmosferi sunduğunu, akade-
mik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumla entegre olan sosyal 
bir üniversite olduğunu, fiziki mekanlar konusunda kısa süre 
içinde çok büyük ilerleme kat ettiğini ve mezunlarını küresel 
vizyonla donanımlı bir şekilde yetiştirme konusundaki kararlılığını 
vurguladı. 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK TVNET’DE YAYINLANAN TERCİH REHBERİ PROGRAMINA 
KATILDI

Aday Öğrencileri İstanbul’un en merkezi konumunda yer alan ve 
devlet üniversitesi olmanın avantajlarını sunan Üniversitemize 
davet ediyor, “İstanbul Medeniyet’in kalbinde size de yer var” 
diyoruz. 
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Üniversitemizin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin “Bitirme Projesi” 
çalışmalarını içeren sergi, Üniversitemizin Kuzey Kampüsünde 
gerçekleşti. Sergiye, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve 
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem Tak da katıldı. 

Bu yıl ilk mezunlarını veren Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz, 
özgün ve kapsamlı bir sergi düzenleyerek öğrencilere eserlerini 
sunma imkanı sağladı. Animasyon, afiş, mobil aplikasyon, 
illüstrasyon, dijital oyun, resimli kitap ve daha birçok alanda 
tasarım çalışmasını içeren ve son sınıf öğrencilerimizin danışman-
larıyla birlikte oluşturduğu sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini ve 
beğenisini kazandı. 

ÜNİVERSİTEMİZ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ
BİTİRME PROJELERİNİ SERGİLEDİ
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi Açık Spor 
Alanları 3816 m2, Kuzey Yerleşkesi Açık Spor Alanları 411,50 m2 
ve Kartal Cevizli Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu 421,63 m2 olmak 
üzere toplam 4649,13 m2’lik açık ve kapalı spor alanlarımız, spor 
şenlikleri için öğrencilerimizi bekliyor.

Üniversitemizde, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 
iş birliği ile sportif faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 
Üniversitemizin futbol, basketbol ve voleybol takımları profesyo-
nel antrenörler eşliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırla-
nacaktır. Ayrıca Üniversitemizde; futbol, basketbol ve voleybol 
gibi sporlara ilgi duyan öğrencilerimiz için spor okulları açılacak ve 
spor okullarında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize 
Üniversitemiz tarafından imkan sağlanacaktır. 

Turnuvalarımız Profesyonel Hakemler Tarafından Yönetilecek 
Profesyonel hakemler eşliğinde gerçekleşecek olan spor turnu-
valarımızda dereceye giren takımlarımıza Üniversitemiz tarafından 
çeşitli ödüller takdim edilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak sporu ve sportif yaşamı 
her zaman desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü sağlıklı bir 
yaşam ancak sporu bir hayat tarzı haline getirmekle mümkündür.

ÜNİVERSİTEMİZDE SPOR ŞENLİKLERİ GERÇEKLEŞECEK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik ve idari personeli 
Rektörlük tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde bir 
araya geldi.

Bayramlaşma programı, Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüpha-
nesi 5. Kat Fuaye alanında düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik ve Üniversite Yönetimimiz, bayramlaşma törenine 
katılan akademik ve idari personellerimiz ile tek tek görüşerek 
bayramlarını tebrik ettiler.

Bayramların En Etkili Rolü Toplumları Bir Araya Getirmektir

Medeniyetin kalbinde hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu 
aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik sözlerine şöyle 
devam etti; “ Bayramların en etkili rolü toplumları bir araya 
getirmektir. Emeklerimizin inşallah kabul olması duası ile cümle-
ten hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİNDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreni, Üniversitemiz 
tarafından katılımcılara ikramlarda bulunulmasının ardından son 
buldu.
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Üniversitemizde, 15-17 Haziran 2022 tarihlerinde TÜBİTAK, 
İSTEV (İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı), Eyüpsultan, Tuzla ve 
Beyoğlu Belediyelerinin destekleriyle düzenlenen ve 12 farklı 
ülkeden 101 katılımcısıyla Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları 
Sempozyumu gerçekleşti.

Sempozyumun ilk günü, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
selamlama konuşmasını gerçekleştir-
di. Akabinde Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik misafirleri 
selamladı. İSTEV Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar, İSTEV’in faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Sempozyumun 
açılış konuşması Prof. Dr. Selim 
Karahasanoğlu tarafından gerçekleşti-

rildi. Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, 2020’de düzenlenen aynı 
isimli çalıştaydan bu yana ne gibi 
faaliyetler gerçekleştirdiklerini, 
“Korona Günlerinde Ben-Anlatıları, 
2020’den 2022’ye: Bir Durum Tespiti” 
başlıklı açılış konuşmasında anlattı. 
Öğrencilerin bitirdikleri tezlerden 
gerçekleşen yayınlara temas ederek, 
üniversitemizin bu konuda nasıl bir 
merkeze dönüştüğünü vurguladı. 
Sempozyumun açılış konferansı, 
‘Hoşça Bak Zâtına...’: İslâm-Osmanlı 
'Ben-Anlatıları' Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla 
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından verildi. Fazlıoğlu, ben-anlatısı 
kavramı ile hangi tür metinlerin içeriğe dahil edilebileceğini tartıştı. 

İslam-Osmanlı geleneğindeki bazı 
mühim metinlere de atıfta bulundu. 
Etkinlik akabinde, TVNET kanalında 
yayımlanan “Soruların Peşinde” 
programında konuşan Fazlıoğlu, 
etkinliğin kapsamlı bir değerlendirme-
sini de yaptı. Sempozyumun onur 
konuğu Harvard Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Cemal Kafadar idi. “Sır ile 
Nâle: Ben-Anlatılarının Osmanlı ve 
Dünya Tarihindeki Serencamı Üzerine” 

başlıklı konuşmasında Kafadar, hem bazı yeni keşifleri öne çıkardı 
hem de alanın önde gelen ismi olarak oldukça ufuk açıcı tespit-
lerde bulundu. Kapanış oturumunda, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. 
İsmail Kara ve Prof. Dr. Ali Akyıldız biyografi ile otobiyografi 
yazımını mercek altına aldı. 

Ben-anlatısı araştırmalarının dünyadaki tanınmış isimlerinden 
Rudolf Dekker, Claudia Ulbrich, François-Joseph Ruggiu ve Yury 
Zaretsky, Avrupa deneyimini, “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatı-
ları Envanterine Doğru: Avrupa Tecrübesinden Faydalanmak” 
oturumunda, Barbara Kellner-Heinkele’nin moderatörlüğünde 

ÜNİVERSİTEMİZDE OSMANLI LİTERATÜRÜNDE BEN-ANLATILARI SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

paylaştılar. Sempozyumda salt Osmanlı coğrafyasına ait metinler 
ele alınmadı: Komşu topraklarda üretilen metinler “Osmanlı-Dışı 
Örnekler” ismiyle iki ayrı oturumda değerlendirildi. 16. yüzyıla ait 
metinler bir oturumda, 18. yüzyıla ait metinler farklı bir oturumda 
tartışıldı. “Asker ve Savaş Ben-Anlatıları”, “Gayrimüslim Ben-An-
latıları”, “Ulema-Sufi Ben-Anlatıları” ve “Kadın Ben-Anlatıları,” 
“Hatırat,” “Mecmualar-Mektuplar-Takvimler,” “Tercüme-i 
Hâller-Otobiyografiler,” “Ben-Anlatısının Sınırlarında”, “Osmanlı 
Edebiyatında Türler,” “Şair Ben-Anlatıları” ve “Manzum Ben-Anla-
tıları” gibi başlıklar altında  farklı eserler tanıtıldı/tartışıldı, zengin 
perspektifler sunuldu.

Seyyid Hasan’ın Sohbetnamesi üzerine bir yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleştirildi. ODTÜ’den Gülşen Yakar, European 
University Institute/EUI’den Tunahan Durmaz ve New York 
Üniversitesi’nden Fatma Deniz Uzundağ, bu zengin günlüğü 
tamamıyla farklı perspektiflerle değerlendirdiler. Ayrıca aynı metin 
üzerine farklı açılardan nasıl çalışılabileceğinin birer örneğini 
sundular. 

Program, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Lazzoni Hotel’de 
gerçekleştirilen Gala yemeğiyle sona erdi. Gala yemeğinde bu 
toplantıların sürmesinin gerekliliği vurgulanırken, bir sonraki 
toplantının ise 2024 yılında Üsküp’te gerçekleştirilmesi kararlaştı-
rıldı. 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf 
öğrencileri arasında düzenlenen “Proje Yarışması” nda başarılı 
olan öğrenciler; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Fakül-
te Dekanı Nihat Kabaoğlu, Yarışma Yöneticisi ve ders sorumlusu 
Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ve Proje Geliştirme Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Yasin Karagöz’ün katıldığı törenle ödüllendirildi.

Yarışmaya katılan öğrencilere bu çabalarının çok önemli olduğu 
aktaran Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu performansınızı daha ileri düzeye taşımanız 
gerekiyor ve bunu yapabilmek için de Üniversitemizin imkanlarını 
kullanabileceksiniz. Başarılı öğrencilerimiz, Teknopark bünyesin-
de kuluçka şirket kurmaları yönünde bizim tarafımızdan destekle-
necek ve gelecek sene bu proje tüm öğrencileri kapsayacak 
şekilde olacaktır” dedi.

Proje Yarışması öğrencilerinin, hocalarımızla toplu hatıra fotoğrafı 
çekilmesinin ardından ödül töreni sona erdi.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTEMİZİN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİLERİ ÖDÜL ALDI

Üniversitemizde, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik başkanlı-
ğında “Şehir ve Kültür” konulu toplantı yapıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE ŞEHİR VE KÜLTÜR KONULU TOPLANTI YAPILDI
Toplantı kapsamında Şehir ve Kültür seçmeli dersi, sosyal, 
kültürel ve bilimsel etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu.


