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 “Türkiye’nin en büyük Üniversite Kütüphanesi” olan İstanbul

Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi resmi açılış 
töreni; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Prof. Dr. 
Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar, Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Kayma-
kam, Belediye Başkanı, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti 
temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

2010 yılında kurulan; 11 fakültesi, yeni eğitim öğretim yılında 15 
bine ulaşacak olan öğrenci sayısı, 1086 akademisyeni, 326 idari 
personeli ve 150'den fazla lisans ve lisansüstü programı bulunan 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi; Türkiye’nin önde gelen yükse-
köğretim kurumları arasındaki yerini güçlendiriyor. Bu doğrultuda 
akademik ve bilimsel başarıların yanı sıra fiziki donanım kapasite-
sini de artırıyor. Üniversitemizin önemli projelerinden birisi olan ve 
en büyük Üniversite Kütüphanesi olarak tasarlanan 28 bin metre-
kare kapalı alanda 7 katlı olarak inşa edilen İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 12 Ağustos 2022 tarihinde 
resmi olarak açıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KÜTÜPHANEMİZİN VE
MERKEZİ DERSLİK BİNAMIZIN AÇILIŞINI YAPTI 

“Üniversitemiz, Dünya 5’ten Büyüktür Gerçeğinin 
Yaşanacağı Süreçte, Rol Üstlenmeye Hazır Durumda”

Resmi açılış töreni programı, Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu Kuran-ı Kerim 
tilaveti ile başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Gülfettin Çelik şunları kaydetti: 

“Küresel dünya mevcut haliyle iç içe geçmiş 
hatta kontrolsüz bir şekilde yeni bir Medeni-
yet’e doğru ilerliyor. Bu ilerleyişte inşallah 
çok da uzak olmayan bir gelecekte ve ilk 
evrede Sayın Cumhurbaşkanım, sizin ifade 
ettiğiniz “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini 
hep beraber göreceğiz. Biliyoruz ki bütün 
bu oluşumlarda Dünya, Türkiye’ye fazlasıy-

la muhtaç. Sahip olduğu değerler, kültür ve Medeniyet mirası 
düzeyi itibarı ile Türkiye’nin Dünya’ya verebileceği çok şey var. 
Daha eşitlikçi, daha yaşanır, daha adil, daha insani bir dünyanın 
ihdasında Türkiye, büyük rol oynamaya aday bir ülke. Türkiye’nin 
bu role sahip olması gerektiğini bizler de biliyoruz ve yine biliyoruz 
ki bu süreç bilgi, bilim ve hikmetle yoğrulmuş genç nesillerin 
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ortaya çıkışına muhtaç. 
Türkiye’nin küresel ölçekteki bu sahipliğinde kendi Medeniyet 
değerlerimizi de esasa alarak, üniversitenin üstlenebileceği rolü 
dikkate alarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve niyetiyle 
2010 yılında İstanbul’da kurulan bir devlet üniversitesi olarak bu 
role soyunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, hamdolsun artık şu 
anki haliyle bu sahiplikte rol üstlenmeye hazır bir noktada. 

Bugün itibarıyla yeryüzünde 200 milyonu aşkın insan Yükseköğ-
retim ağının içinde. 12 milyon öğrenci uluslararası dolaşım ağında 
ve Türkiye’den de dönemlik gidişleri de dikkate alırsak yıllık 100 
bin civarında öğrenci yurtdışına eğitim için gidiyor. 250 bin 
civarında genç ise ülkemize geliyor. Bu çerçevede Yükseköğre-
tim ağının uluslararası ölçekteki ve küresel ortamdaki büyümesi 
devam ediyor. Öyle ki devletlerin kendi iktisadi kalkınma yarışında 
bile Üniversitelerin rolü gittikçe artıyor. Eğer Türkiye dünyada bir 
rol sahibi olacaksa, Üniversitenin öncülüğü bu noktada önemli bir 
yer teşkil ediyor. 

“İstanbul Medeniyet: Topluma Katkı Sunan ve 
Toplumdan Beslenen Sosyal Bir Üniversite”

Bu süreçte İstanbul Medeniyet Üniversitesi yepyeni bir açılımın 
sahibi olarak, var olan bilginin üretilmesi, öğrenciye takdimi ve 
diploma noktasında öğrenciye aktarılması boyutunda üçüncü bir 
fonksiyonun sahibi olma niyetinde. Allah’ın izniyle İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi Türkiye’de Üniversiteciliğe yeni bir rol daha 
ekleme çabasında ve bu da üretilmiş olan bilginin, çoğaltılan 

bilginin öğrenci ve öğretim üyesi beraberliğinde dış dünyada var 
olan kurumlarla birlikte işlenmesi, bilgiyi topluma mal etme, toplu-
mu da beraberinde büyütme ve toplumdan aynı şekilde beslen-
medir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, bu yönüyle toplumsal bir 
üniversite olma iddiasında. Yani biz sadece bilimsel yeterliliği 
esas almıyoruz, onu yeterli bulmuyoruz. Hocalarımızın sosyal ve 
toplumla entegre faaliyetlerde yer almalarını hedefliyoruz, bunu 
da şart koşuyoruz. Ayrıca bununla beraber öğrencilerimizi de o 
alanda besleyecek bir tedbir olarak “sosyal diploma eki” veriyo-
ruz. Gençlerimiz beş temel başlıkta ve normal diplomanın yanın-
da kendi sosyal projesini, örneğin spor becerisini, sanat becerisi-
ni, kültür becerisini de diploma ekine yansıtabiliyor. Mezun 
olduğunda bu diploma ekinin kendisine çok ciddi katkısı oluyor. 
Buna ilaveten Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Merkezi’ni 
kurduk. İstanbul Müftülüğü ile protokol yaparak, üniversitemizde 
ihtiyaç olan bazı başlıklarda öğrencilerimize manevi mentörlük 
yapıyoruz. Buna ilaveten STK’lar ile birlikte lisansüstü programlar 
yürütüyoruz. Örneğin Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Yüksek 
Lisans programımız var. Bir yönüyle İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi, öğrencisi ve hocasıyla eğitim aşamasında toplumla entegre 
bir Üniversiteye evriliyor. 

“Devletlerin Medeniyete Yaptıkları Katkıyı Ölçen 
Endeks Çalışmasında Lansman Aşamasına Ulaştık”

Bütün bunların ötesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir şeye 
daha niyet etti ve o da şudur: Küresel ölçekteki bir sorumluluğa 
yol olsun diye devletlerin medeniyete yaptıkları katkıyı ölçen bir 
endeksi çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 
bilgisi ve sahipliği dahilinde Türk Tanıtma Fonu desteğiyle inşallah 
bu başlıkta 15 temel alanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir 
endeks çalışması yapıyor. Bu anlamda, uluslararası insani alanda 
devletlerin yaptığı katkıyı ölçen, uluslararası eşitlik ve adalete 
devletlerin katkısını ölçen, uluslararası iş birliği ve entegrasyona 
devletlerin katkısını ölçen, devletlerin uluslararası bağışlara 
katkısını ölçen ve son olarak da dünya ortak mirasını ölçen bir 
endeks üzerinde çalışıyoruz ve lansman aşamasına ulaşmış 
durumdayız. Buna ilaveten çok sayıda paydaş ile çok ciddi proje-
ler içine girdik. Örneğin İstanbul’un Anadolu yakasında ve 5 
ilçesinde Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultan-
beyli’de bu ilçelerde bulunan 17 lisede gönüllü 2500 civarında 
öğrencinin yer aldığı bir proje yürütüyoruz. Fakat bu sadece 
öğrenciyle sınırlı olmayan bir proje. Öğrencinin ailesi de projenin 
parçası, ilaveten o bölgedeki esnaf, din görevlileri, öğretmenler 
ve okul idarecileri de bu projenin bir parçası. İnanıyoruz ki gençle-
rimizin üniversite aşamasında 5 temel alanda ihtiyacı var ve biz 
gençlerimize daha lise aşamasında beş alanı karşılamaya 
çalışıyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik eserlerin yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: 
“İçinde bulunduğumuz mekan 2010 yılından beri ağır ağır bir 
şekilde olgunlaşan bir ortam. Biz bugün itibarıyla masterplan 
dahilinde kalıcı bina olarak addettiğimiz iki binamızın açılışındayız. 
Kütüphanemiz 28 bin m2 lik bir büyüklüğe sahip, 1 milyon basılı 
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kitabı alabilir, 3 bin kişinin aynı anda istifade edebileceği büyük-
lükte ve Türkiye’nin en büyük Üniversite Kütüphanesi. Bu kütüp-
hanenin ortaya çıkışında çok kişinin emeği oldu. Başta bizden 
önceki Rektörümüz Prof. Dr. İhsan Karaman hocamın projeye 
olan sahipliği, sonrasında inşaatının sürecinde yer almış olan 
Şahinler Holding’in sahipleri Saadettin Bey, Alihan Bey ve 
Merthan Beyler çok ciddi bir emek ortaya koydular. Ortaya çıkan 
eser, Türkiye’de hakikaten istisnai bir eser oldu. Gerek işçiliği, 
gerek inşaat kalitesi ve malzemesi itibarıyla standardın ötesinde 
bir eser ortaya çıktı. Hemen arkasında yer alan Merkezi Derslikler 
Blok’umuz olan ve 50 kişilik ile 130 kişilik sınıfları barındıran, 110 
ayrı sınıfı olan bina 29 bin m2 sağ olsunlar Kahraman İnşaat 
vasıtasıyla gerçekleştirildiler. Başta Hamdi Bey, Metin Bey ve 
Veysi bey olmak üzere projede yer alan Kahraman İnşaat yöneti-
cilerini candan tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. İlaveten bu 
çerçevede kampüs projesinin mimarisinde büyük emeği olan 
Bünyamin Derman Beye de ayrıca teşekkür ediyorum.” 

Ayrıca Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Alpaslan Çakar’ın şahsında Ziraat Bankası’na ve Yöne-
tim Kurulu’na da şükranlarını ifade etti ve emekleri için teşekkür 
etti. 

Üniversitemiz Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında 
Yer Alıyor

Rektörümüz konuşmasının sonlarına doğru Üniversitemizin elde 
ettiği başarıların uluslararası saygın derecelendirme kuruluşları 
tarafından da artık görüldüğünü ve tescillendiğini belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanım, inanıyoruz ki 
üniversite öğrencisi beş temel alanı beraber getirmediği müddet-
çe ortaya çıkacak olan genç bazı noktalarda eksik kalacaktır. 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, düzgün bir kişilik ve 
karakter oluşumu, sağlıklı bir sosyalleşme, akademik ve mesleki 
gelişim, küresel bilinç ve en nihayetinde de sağlıklı bir fiziki ve 
bedeni gelişimi esas almaya çalışıyoruz. Bütün master planlama-
mız buna göre teşkil etmeye başladı. Ortaya çıkan spor tesisleri-
miz ve faaliyetlerimiz ile mekanımızla bunlara sahip olmaya 
çalışıyoruz. Bu noktada da inanıyoruz ki Üniversitemiz usta- çırak 
ilişkisine olan bu ihtiyacı çok açık Türkiye bu nokta da bir mecbu-
riyet içinde, hamdolsun bu çabamız son 2 yılda uluslararası 
ortamda tescil edilmeye başlandı. İstanbul Medeniyet Üniversite-
si artık büyüme yolunda büyük bir yol kat etti. Örneğin, Times 
Higher Education (THE) 4 temel arası endekslerinde İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi çok önemli noktalar elde etmeye başladı. 
Dünyanın en iyi üniversiteler sıralamasında İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi 2022 yılın da ilk 800 bin bandında şu an beş temel 
kriterde yapılan değerlendirme de; eğitimin kalitesi ve araştırma-
nın kalitesi gibi başlıklarda İstanbul Medeniyet Üniversitesi kayda 
değer bir yer edinmeye başladı. Atıf kategorisinde dünyanın ilk 
457’inci üniversite sıralamasındayız. Son 50 yıl da kurulan üniver-
siteler arasında 200 bandındayız. Rabbim inşallah niyetlerimizi 
tamamlamayı erdirsin. Açılışımız hayırlı olsun.”

YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR: DÜNYADA 
YÜKSEKÖĞRETİM ALANI HIZLA GENİŞLİYOR

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in 
katılımcılarına hitabının ardından, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı 
ve yükseköğretime erişilebilirlik konusuna 
vurgu yaptı: “Son yıllarda meydana gelen 
en önemli değişmelerin başında bütün 
dünyada Yükseköğretim alanının gittikçe 
genişlemesi gelmektedir. Türkiye’de hemen 

hemen her şehirde üniversitelerin açılması işte bu genişlemeye 
cevap veren bir adımdır. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyada 
Yükseköğretime erişmek isteyen çok sayıda genç olacaktır” 
dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşmasını “İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik 
Binasının hayırlı olmasını diliyor, saygı ve hürmetlerimi takdim 
ediyorum.” ifadeleriyle tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜLKE İÇİNDE VE DIŞINDA 
İFTİHARLA BAHSEDİLEN, BAŞARILARA İMZA ATAN 
ÜNİVERSİTEMİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ. “ÜNİVER-
SİTE MEDENİYET’TİR” İFADESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN 
SAMİMİYETLE ÇALIŞAN REKTÖRÜMÜZÜ VE HOCALARI-
MIZI TEBRİK EDİYORUM.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ise yaptığı 
konuşmada: “Kurulduğu 
2010 yılından bugüne hızla 
gelişen, büyüyen, ülke içinde 
ve dışında iftiharla bahsedi-
len, başarılara imza atan 
üniversitemizi yakından takip 
ediyoruz. İlim ve irfan davamı-
zı dünya çapında en iyi 
şekilde temsil etmek, “Üniver-
site Medeniyet’tir” ifadesini 
hayata geçirmek için samimi-
yetle çalışan Rektörümüzü ve 
hocalarımızı tebrik ediyorum. 
İnşallah yeni kayıt dönemiyle 

beraber 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz, ülkemizin en 
seçkin yükseköğretim kurumları arasındaki yerini daha da 
güçlendirecektir. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitemize, 
marka değerinin önemli katkı sağlayacağına inandığım yeni bir 
eseri daha öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetine sunmak 
için buradayız. Evet, Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan 
kütüphanemizin, merkezi derslik binasının üniversitemize, 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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“Fiziki Büyüklüğüyle Ülkemizin En Büyük Üniversite 
Kütüphanesini Açıyoruz”

Ziraat Bankası Genel Müdürü’ne, yönetim kuruluna ve eserin 
ortaya çıkmasında emeği geçen herkese milleti adına teşekkür 
ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip 
ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt 
basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyük-
lüğüyle ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. 
Biliyorsunuz hâlihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Anka-
ra'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 
5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip Millet Kütüphanesidir. 
Burasının da Millet Kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat 
açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkânın sağlanacağını, 
ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerden kütüphanedeki çay, kek 
gibi ürünler için ücret alınmayacağını, üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik'e sorarak onaylattı.

“Kitaba Sırtını Dönen, Cehaletin Zifiri Karanlığından Kurtulamaz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi yazar ve düşünürlerin, cenneti 
envaiçeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzettiğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanelerin bilgiye, erdeme, 
öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı, hakikatin bilgisine giden 
yollardan biri olmasının bu teşbihin sebebi olduğunu vurgulaya-
rak, merhum yazar Cemil Meriç'in, "Okumak iki ruh arasında 
aşıkane bir mülakattır" sözünü anımsattı.

Tilavetül Kur'an, Mülakatu'r Rahman, Musahabetü'l İhvan'ın 
verdiği lezzetin dünyada hiçbir şeyde bulunamayacağını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in zaten hayatın merke-

zi olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mübarek 
kitabı diliyle okurken kalbiyle de hissedenin hâlinin Cenabıhak ile 
mülakat olarak tarif edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzlerce alimle dostluk kurup onlarla 
feyizli sohbetlere dalma imkânı veren bir aracın da kitaplar 
olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kitabın bir alim olduğunu dile 
getirerek, şöyle konuştu: "Her kitap bir dosttur. Her kitap bir 
alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. 
'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu' buyuran inancımız bize 
beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor. 
Atalarımız da kılıçla fethedilen toprakların ancak kalemle tutulabi-
leceğini öğütlüyor. Bunun anlamı, bilgiyle donanmış, ilim yolculu-
ğundan kopmamış bir milletin beka meselesi yaşamayacağıdır. 
Medeniyetimizin altın yıllarının kütüphanelerimizin de zenginliğiyle 
göz kamaştırdığı dönemler olması asla tesadüfi değildir. Kitap ve 
kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin bırakın insanlığa yol göster-
mesini, ayakta kalabilmesinin imkânsız olduğunu biliyoruz. Kitaba 
sırtını dönen, cehaletin zifiri karanlığından kurtulamaz."

Edebiyat dünyasının öncülerinden merhum Nuri Pakdil'in, "Oku-
madığın gün karanlıktasın" ifadesini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: "Çocukları, gençleri ve yetişkinleri 
kitapla buluşturacak, kitabı ve okumayı sevdirecek projeler 
üretmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Bunun için 
de okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine 
kitabı okumayı, dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz. 
Açılışını yaptığımız bu güzel eserin de bizi hedefimize bir adım 
daha yaklaştırdığına inanıyorum. Esasen Avrupa'nın cehalet 
karanlığına boğulduğu bir dönemde ecdadımız kurduğu medrese 
ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Dünyanın diğer 
yerlerinde üniversitenin adı dahi geçmezken 830 yılında kurulan 
Beyt'ül Hikmet'te astronomiden tıbba birçok bilim dalı sistematik 
olarak yerini almıştır."
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"Medeniyetimizin temellerini okumak üzerine atan ecdat, bilgiyi 
yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca onun peşinden 
koşmuşlardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkı teslim 
edilmese de bizim medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına 
yaptığı katkı asla göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir" diye 
konuştu.
Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Sezgin'in gayretleriyle oluşturulan İslam, Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi'nin çok zengin örnekleri yeni nesillerin 
dikkatine sunduğunu aktardı.

“Dünyanın Köklü Bir Değişimin Sancılarıyla Kıvrandığı 
Dönemden Geçiyoruz”

İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni ziyaret etmeyen varsa, 
Gülhane Parkı'ndaki bu müzeyi gezme tavsiyesinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Şehrinin giriş kapısın-
da 'Bilgi ve erdem, kılıç ve silahtan üstündür' yazan bir medeni-
yetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir. 
Maalesef uzunca bir süre bu konuda sıkıntı yaşadık. Daha doğru-
su vaktimizi ve enerjimizi başka alanlara yönelterek biz bu 
iklimden bilinçli olarak uzaklaştık veya uzaklaştırıldık. Sadece biz 
değil, medeniyet coğrafyamızın her köşesinde aynı durum yaşan-
dı, yaşanıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün 
dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarıyla kıvrandığı 
dönemden geçiyoruz. Bize düşen, bu fırsatı en iyi şekilde değer-
lendirerek kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde hayal 
ettiğimiz, daha önemlisi hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştir-
memiz gerekiyor. Türkiye, sadece kendisi için değil, gözünü ve 
kalbini bu ülkeye, bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafya-
nın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya 
ulaştırmak mecburiyetindedir. Attığımız her adımda bu sorumlu-
luğun idraki içinde olmalıyız. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz 
altyapı üzerinde başlattığımız her kalkınma hamlesinin böylesine 
derinlikli ve kapsamlı anlamı vardır. Her şeyden önce üniversite-
mizin adının İstanbul Medeniyet Üniversitesi olması rastgele 
değildir. Burada açılışını yaptığımız kütüphaneyi de herhangi bir 
eser, herhangi bir yatırım değil, işte bu büyük fotoğrafın bir rengi, 
bir çizgisi olarak görmemiz gerekiyor. İlmin, irfanın, erdemin 

gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek biz de 
eğitim-öğretimle kültürle, sanatla, teknolojiyle hepsinden önemlisi 
insanla medeniyetimizi zirveye çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde üniversitede 
bir de kıraat enstitüsünün açılacağı müjdesini vererek, "Evet, 
kıraata aşkı olanın âşık ve maşuk noktasında buluşması için 
hayra vesilesidir" ifadesini kullandı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a hediye takdim etti. Kütüphaneyi ve binaları gezen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat 
Bankası Kütüphanemiz ile merkezî derslik binamızın açılışının 
ardından öğrencilerimizle samimi bir atmosferde sohbet etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, 28 bin m² lik kapalı alanıy-
la en büyük Üniversite Kütüphanesi olan Ziraat Bankası Kütüpha-
nemiz ile Merkezi Derslik Bloku'muzun öğrencilerimize, akade-
misyenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; bu güzide 
eserlerin yapımında katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.
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12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Üniversitemiz Ziraat Bankası 
Kütüphane Binamızın ve Merkezi Derslikler Blok’umuzun resmi 
açılışı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphane Binası açılış programına 
katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Yükseköğretimini 
merkeze alan bir konuşma yaparak dünyada ve ülkemizde 
Yükseköğretim sürecinin genişlemesinden bahsetti.

Prof. Dr. Özvar: “Son yıllarda meydana gelen en önemli değişme-
lerin başında bütün dünyada Yükseköğretim alanının gittikçe 
genişlemesi gelmektedir. Türkiye’de hemen hemen her şehirde 
üniversitelerin açılması, işte bu genişlemeye cevap veren bir 
adımdır. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyada Yükseköğretime 
erişmek isteyen çok sayıda genç olacaktır. Bunların bir kısmı 
uluslararası üniversitelere, uluslararası yükseköğretim kurumları-
na geçmek isteyecek. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye'de 
her ile bir üniversitenin açılması suretiyle sadece Türk gençlerine 
değil, aynı zamanda uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapıyor 
oluşumuz; Üniversitelerimizi Türkiye'nin en önemli yumuşak 
güçlerinden bir tanesi haline getirecektir. Bu vesileyle ortaya 

YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR, ZİRAAT BANKASI KÜTÜPHANEMİZİN
RESMİ AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

koyduğunuz bu irade, 
dünyada meydana gelen 
değişmelere verilen en 
önemli karşılıklardan bir 
tanesidir. 

Bununla birlikte üniversite-
lerimiz, yaklaşık 1 milyon 
gencimize kapılarını açacak 
kapasiteye ulaşmıştır ve bu 
fevkalade bir gelişmedir. 
ÖSYM sınav sonuçlarını 
açıkladığında inşallah bu 
kapasiteyi gençlerimiz de 
dolduracaktır. Aynı zaman-
da sadece Türk gençlerine 
değil, uluslararası üniversi-
telerde okumak isteyen çok 
sayıda yabancıya da ev 
sahipliği yapılacaktır. Bu 
açıdan Türkiye'nin Yükseköğretim Kurumlarının genişlemesi ve 
daha fazla sayıda gençlere kapılarını açması Türkiye'nin iktisadi 
gelişmişliğini gösteren en önemli kriterlerden birisidir.” 

Açılış programının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve üniversite yönetimimiz 
eşliğinde Ziraat Bankası Kütüphane Binasını gezdi. Kütüphane-
nin kullanım alanlarını inceleyen ve sanatsal-dekoratif unsurlar 
hakkında bilgi alan Prof. Dr. Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversite-
si Ziraat Bankası Kütüphanesi‘nin başta Üniversite öğrencilerimiz 
olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, 
İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik 
eğitim semineri düzenlendi.

27 Temmuz 2022 tarihinde Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüp-
hanesi Konferans salonunda düzenlenen ve tam gün süren 
program, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzman perso-
neli ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Program çerçevesinde katılımcılara, Üniversitemiz İşletme 
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ve 
Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdülkadir Yeler 
tarafından; “Suçun Önlenmesinde ve Suçlunun Rehabilitasyo-
nunda Dinin ve Maneviyatın Rolü” ve “Denetimli Serbestlikte 
Sosyal Hizmet Çalışmalarının Önemi” konularında seminer verildi.
Program sonunda katılımcılara Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fatih 
Sarıoğlu tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE “DENETİMLİ SERBESTLİKTE SUÇLUNUN REHABİLİTASYONU”
KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Üniversitemizde, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunun ek 30’ uncu maddesi gereğince Bilim Tarihi Enstitü-
sü’nün kurulmasına karar verildi.

16 Temmuz 2022 tarihinde Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı’nın 15.07.2022 tarihli ve 2200007144 sayılı yazısı ile 
bildirilen ve Üniversitemiz bünyesinde “ Bilim Tarihi Enstitüsü” 
kurulmasını içeren teklif, senato üyelerimiz tarafından görüşüldü.

Bilim ve Teknoloji Tarihi Alanındaki Boşluğu Doldurmak 
Üzere Araştırma Faaliyetleri Yürütmek Amaçlanıyor

Yapılan değerlendirme sonucunda Üniversitemiz Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden bağımsız olarak; Bilim ve 
Teknoloji Tarihi alanındaki boşluğu doldurmak üzere araştırma 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİNDE BİLİM TARİHİ ENSTİTÜSÜ KURULDU

faaliyetleri yürütmek, Bilimler Tarihi çalışmalarına yoğunlaşmak ve 
bu alanda lisansüstü eğitim programları açmak üzere Üniversite-
miz bünyesinde “Bilim Tarihi Enstitüsü” kurulmasına ve bunun 
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na müracaat edilmesine 
senato üyelerimiz tarafından oy birliğiyle karar verildi.

Karar Onaylandı ve Yürürlüğe Girdi

Üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 
müracaat edilmesinin ardından karar onaylandı ve 25 Temmuz 
2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi yürütücülüğünde, Universidad de 
Zaragoza, Sakarya Üniversitesi ve Universitat Politècnica de 
València iş birliğiyle artimu.org tarafından gerçekleştirilen ve 
küratörlüğünü Prof. Dr. Özlem Oğuzhan’ın üstlendiği Deka’dans: 
Yıkımın Estetiği uluslararası projesinin yapım sürecini anlatan 
proje belgeseli yayınlandı. Filmin yönetmenliğini üniversitemiz 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Koray Sevindi, görüntü yönetmen-
liğini ise Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Öğr. Gör. Görkem 
Katmer üstlendi.

Proje kapsamında video ve fotoğraf türünde on üç sanatçı 
tarafından üretilmiş on iki eser, İspanya’da ve Türkiye’de dört ayrı 
şehirde sergilenmişti. Bu sergilerden ilki 13 Haziran’da İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

“DEKA’DANS: YIKIMIN ESTETİĞİ” ULUSLARARASI PROJESİNİN
PROJE BELGESELİ YAYINLANDI

Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde açılmıştı. İlk serginin ardından 
diğer sergiler 21 Haziran’da Sakarya Üniversitesi’nde, 27 
Haziran’da Valencia Marinasında bulunan Veles e Vents’te ve 01 
Temmuz’da Zaragoza Üniversitesi Teruel Kampüsü Sergi Alanın-
da devam etti.

Üniversitemizin Türkçe Öğretimi ve Araştırma Merkezi (İMÜ 
TÖMER) bünyesinde 15 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Sertifika Programı başarıyla tamamlandı ve gereklilikleri yerine 
getiren kursiyerlere sertifikalar teslim edildi.

Nitelikli Eğitim ve İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme başlıklı 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında Türk Dili ve Edebi-
yatı ve diğer filoloji bölümleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili 
ve Edebiyatı, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Farsça, 
Çince vb.) öğrencilerine ve mezunlarına Türkçeyi yabancı dil 
olarak öğretme becerisi kazandırmayı amaçlayan sertifika 
programına 24 farklı üniversiteden kursiyerler katıldı. Program 
süresince teori dersleri çevrimiçi (online) olarak gerçekleşirken 
izleme ve uygulama dersleri yüz yüze ve çevrimiçi seçenekleriyle 
yapıldı. Böylelikle bir yandan imkânı olan kursiyerlerin yüz yüze 
eğitim tecrübesi kazanmaları, diğer yandan şehir dışında olanla-
rın kursiyerlerin eğitimlerini uzaktan tamamlayabilmesi sağlandı.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kapanış ve mezuniyet töreninde 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar 
Bülbül söz alarak Medeniyet Üniversitesinin misyonuna uygun 
şekilde Türkçe öğretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için 
gayret sarf ettiklerini vurguladı. Ayrıca, aldıkları eğitim sayesinde 
ülkemizin tanıtımında; Türkçenin ve Türk kültürünün yaygınlaş-
masında katkı sunacak tüm adaylara başarılar diledi. Ardından 
İMÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak sertifika programının 
genel bir değerlendirmesini yaptı ve katılımcıları gösterdikleri 
başarı dolayısıyla tebrik etti.

İMÜ TÖMER’DE SERTİFİKA MEZUNİYETİ YAPILDI
Kapanış programına, sertifika sürecinde eğitim veren kıymetli 
hocalarımız da katıldı ve uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi-
nin önemi ve geleceği hususunda çeşitli değerlendirmelerde 
bulundular. Kapanış töreninde söz alan kursiyerler ise yaklaşık bir 
ay süren sertifika programı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile 
getirerek çeşitli önerilerde bulundular ve geleceğe yönelik hedef-
lerinden bahsettiler. Bu vesileyle Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Sertifikası almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi 
tebrik eder, Türkçe öğretiminde ve yaşamlarında kendilerine 
başarılar dileriz. 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinatörlüğü ile gerçekleştiri-
len ‘’Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik’’ iş birliği protokolü 
kapsamındaki projeler ve yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
İstanbul Güngören İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendi-
rilmesi” ve “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi” 
başlıklı iki proje gerçekleşti. Her iki projeye ait rapor sonucu, 
Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne sunuldu.

Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi
Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman’ın yürütücülüğü ile 
ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin arttırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen proje kapsamında; eğitim programı geliştirilmiş ve 
ebeveynlerin temel dijital yeterliklerinin arttırılması hedeflendi; 
böylece risk ve tehdit altında olan çocukların dolaylı olarak korun-
masına katkı sağlanması düşünüldü, proje faaliyetleri kapsamın-
da İstanbul Güngören ilçesindeki ilköğretim ve ortaokulda 
çocuğu öğrenim gören 82 ebeveyne 11 başlık altında yüz yüze 
olmak üzere 4 saat süren eğitim gerçekleşti. Eğitimler İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri 
tarafından düzenlendi.

Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerin Arttırılması Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Ardıç’ın 
yürütücülüğü ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında; öğret-
menlerin dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasına 
yönelik eğitim programı geliştirilmesi ve böylece öğretmenlerin 
dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlan-
ması, bu nedenle risk ve tehdit altında olan çocukların da dolaylı 
olarak korunmasına katkı sunulması amaçlandı.

Proje faaliyetleri kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 85 
öğretmene 11 başlık altında yüz yüze olmak üzere 4 saat süren 
eğitim verilmiştir. Eğitimler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri 
tarafından verildi.

“DİJİTAL ÇAĞDA EBEVEYNLİK VE ÖĞRETMENLİK”
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDAKİ PROJELER TAMAMLANDI.  

Dijital ebeveynlik rollerinin güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim 
etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim öncesi ve sonrası 
ebeveynlere Çocukların İnternet Kullanımında Ebeveyn Arabulu-
culuğu Ölçeği, Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği ve Anket 
Formu uygulandı.  Dijital ebeveynlik eğitim programı sonrasında 
yapılan ankette, eğitim öncesine göre ebeveynlerin dijital ebevey-
nlik öz yeterliklerinin ve çocuklarının internet kullanımında 
ebeveyn arabulucu düzeyinin geliştiği görüldü. 

Sonuç olarak, eğitimin farkındalık düzeyini artıran bir değer 
olmasına bağlı olarak ebeveynlerin dijital ebeveynlik rollerine 
yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’ ne bağlı okullarda, Halk Eğitim Merkezleri’nde, belediyelerin 
ücretsiz olarak eğitim veren merkezlerinde Çocukların fiziksel, 
psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebilme riski 
bulunan dijital cihaz ve uygulamaların güvenli ve verimli kullanı-
mıyla ilgili ebeveynlerin yeterliklerinin ve farkındalıklarının arttırıl-
ması, Dijital Yetkinliklerin Arttırılması Projesi çocuk sağlığının 
korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı amaçlandı.

Proje ekibinde, Prof. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Doç. Dr. Ensar 
Yılmaz, Doç. Dr. Halil Altındağ, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat 
Öztürk, Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. 
Gör. Zeynep Ardıç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Ürem Çetinel, Dr. Öğr. Üyesi 
Alperen Bıkmazer, Dr. Öğr. Üyesi Cem Malakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hande 
Arslan Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Yeler, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak, 
Arş. Gör. Dr. Ömer Uğur, Arş. Gör. Dr. Aslı Devrim Lanpir, Arş. Gör. Dr. 
Zeynep Sadıkoğlu, Arş. Gör. Murat Uçak, Arş. Gör. Dilşa Azizoğlu, 
Öğretmen Neslihan Akar ve Öğretmen Salih Aktürk yer aldı.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin İngiltere, 
Hollanda, Slovenya ve Romanya ortaklığında yürüttüğü ve Turizm 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, Doç. 
Dr. Semra AKTAŞ POLAT, Doç. Dr. Serkan POLAT ve Arş. Gör. 
Gamze YORULMAZER’in yer aldığı ‘Yolculuklar-Kültürel Mirasın 
Keşfi Yoluyla Güçlendirme’ (2020-1-UK01-KA201-079143) adlı 
Avrupa Komisyonu Erasmus+ projesi kapsamında bir eğitim 
etkinliği gerçekleştirildi. Kültürlerarası iletişim ve etkileşim konu-
sunda eğitimcilerin ve gençlere hizmet veren kuruluşların yöneti-
cilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 25 Temmuz 
2022 tarihinde Cevizli-Kartal kampüsümüzde, konuyla ilgili 
Hollanda’da eğitim alan Dr. Eren SEZGEN ve Dr. Bahar TÜRKAY 
tarafından eğitim verildi. Eğitim etkinliğine Üniversitemizin Eğitim 

“YOLCULUKLAR-KÜLTÜREL MİRASIN KEŞFİ YOLUYLA GÜÇLENDİRME” 
ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ

Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi 
birimlerinde görev yapan akademisyenler, idari personel ve 
turizm sektörü yöneticileri katıldı. Eğitim faaliyeti sürecinde bazı 
öğrenme aktiviteleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi, bazı 
etkinlikler de kavramsal olarak anlatıldı. Eğitim sonunda yapılan 
etkinliğin kalitesi değerlendirildi ve katılımcılara kültürlerarası 
iletişimi ve etkileşimi kolaylaştıracak aktiviteleri kapsayan elektro-
nik öğrenme materyali dağıtıldı.


