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İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi
DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ: 

İstanbul’un merkezi bir lokasyonunda yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, ileri teknoloji 
laboratuvarları ve genç akademisyen kadrosuyla dikkat çekiyor. Uluslararası saygın 
derecelendirme kuruluşları da Medeniyet Üniversitesi’nin başarılarını tescil ediyor.

İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi; binlerce yıldır bilimin, 
kültürün ve sanatın başkenti 

olan İstanbul’da merkezi bir 
lokasyonda yer alan genç ve di-
namik bir üniversite. 2010 yılında 
kurulan İstanbul Medeniyet; 
sağlam adımlarla bilimsel geli-
şim basamaklarını tırmanıyor ve 
öğrencilerine nitelikli bir öğre-
tim süreci sağlamanın yanı sıra 
sosyopark yaklaşımıyla zengin 
sosyal imkânlardan faydalanma, 
staj döneminde iş dünyasıyla 
ya da mesleki sektörlerle yakın 
ilişkiler kurma ve mezuniyet son-
rasında “diploma eki” gibi ayırt 
edici olanaklar sayesinde küresel 
bir vizyona sahip olma fırsatı 
sunuyor.

MEDENİYET  
ÜNİVERSİTESİ’NİN  
AVANTAJLARI NEDİR?
İstanbul Medeniyet Üniver-

sitesi, İstanbul’un en merkezi 
lokasyonunda ve kolay ulaşılabi-
lir konumda olması, aynı zaman-
da üniversite çevresinde birçok 
öğrenci yurdunun bulunması, 
İstanbul şartları açısından önemli 
bir avantaj olarak ifade edilebilir. 
Yeni derslik binaları, ileri tekno-
loji laboratuvarları, genç akade-
misyen kadrosu ve hoca öğrenci 
arasında güçlü iletişimin olduğu, 
usta-çırak ilişkisi şeklinde kurgu-
lanan ve öğrenci merkezli eğitim 
anlayışı üniversitenin öne çıkan 
özellikleri arasında yer alıyor. 

ÖĞRENCİLERE  
NELER VAAT EDİYOR?
Öğrencilerin bilgiyi üret-

mekle yetinmeyip o bilgiyi 
işlemeyi ve bilgiden yeni 
bilgi üretmeyi sağlama-
sını, yerel olan ile kü-
resel olanı ilişkilen-
direbilmesini, her 
yıl, her ay hatta 
her gün deği-

şen sektörel koşullara göre kendini 
güncelleyebilen ve iş dünyasının 
ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yara-
tıcı ve inovatif, atılgan ve girişimci 
olacak şekilde yetiştiriliyor. 

Teknolojinin ışığında mevcut iş 
modellerini değiştirme ve dijital-
leştirme, zaman ve mekan sınırına 
bağlı kalmadan öğrenmeyi öğ-
renme, sosyal sorumluluk duyma 
ve inisiyatif alma, genel kitlenin 
içinde kalmayıp kendi alanında 
ülkemizin hatta dünyanın birkaç 
adım önünde olma, interdisipliner 
yaklaşımla çözüm odaklı ve yara-
tıcı düşünme becerileri kazandı-
rılıyor. 

ULUSLARARASI  
SIRALAMALARDAKİ  
YERİ NASIL? 
Üniversitenin uluslararası 

saygın derecelendirme kuruluşları 
tarafından tescil edilen başarıları 
şöyle: Asya Üniversiteleri Dün-
ya Genel Sıralamasında 201-250 
bandında yer alırken, Türkiye’deki 
Devlet Üniversiteleri arasında 
4. ve tüm üniversiteler arasında 
8. oldu. Times Higher Educati-
on (THE) “2022 
Dünya Üni-
versiteler 
Sıralama-
sı” na 

göre İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi ilk kez dahil olduğu bu 
listede dünyada 801-1000 ban-
dında, Türkiye’de de 8. sırada yer 
alarak büyük bir başarı kazandı. 
Medeniyet Üniversitesi, SCIMAGO 
2022 Raporuna göre dünyada ilk 
700 içerisinde, Türkiye’de 29. sı-
rada. QS 2022 yılı “Gelişen Avrupa 
ve Orta Asya (EECA) Üniversite 
Sıralamaları”na bu yıl ilk kez giren 
üniversite listede dünya çapında 
251-300 bandında yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK  
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Kütüphanesi binası, 28 bin metre-
karelik kapalı alanıyla 7/24 çalışma 
esasına göre tasarlanmış, modern 
kütüphaneciliğin gerektirdiği 
bütün olanaklara sahip, akıllı ve 
engelsiz bir yapıdır. Tam kapasite-
ye ulaştığında 1 milyon cilt basılı 
kitap ve aynı anda 3000 kişinin 
hizmet alabildiği bir büyüklüğe 
sahiptir. Ayrıca İMÜ Ziraat Bankası 
Kütüphanesi; yalnızca kitap alıp 
gidilen bir kurum değil 24 saat 
canlı kalan bir yaşam merkezi 
olarak inşa edildi. 

Sosyal gelişim olanakları 
ve ‘Diploma Eki’ 

Öncü bir 
kurum

Son 
teknolojiyle 
donatılmış 
derslikler

Teknoloji 
laboratuvarları 
ve Ar-Ge 
çalışmaları

qÜniversite öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı 
sağlayacak şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle “Genç Ofis 

ve Kariyer Planlama Desteği” sunuyor, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
“Psikolojik Destek ve Mentörlük” çalışması kapsamında İstanbul Valiliği ve 
İstanbul Müftülüğü ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyor. Diploma eki 
uygulamasıyla öğrencilerin sosyal alanda yaptığı çalışmaları mezuniyet 
sonrasında ve iş başvurularında belgelendirmesini sağlıyor.

qİstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in 
üniversiteyi tercih edecek 
öğrencilere mesajı şöyle: 
“İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi; İstanbul’un 
en merkezi konumunda 
yer alan kampüsü, son 
teknolojiyle donatılmış yeni 
eğitim binaları ve derslikleri, 
güçlü akademik ve idari 
kadrosu, öğrenci portföyü, 
bilimsel eser niteliği ve 
sayısı, akademik ve sosyal 
proje çıktıları, ulusal ve 
uluslararası başarıları, 
toplumdan destek alan ve 
topluma katkı sunan bir 
üniversite olması, sosyopark 
yaklaşımıyla 24 saat 
yaşayan sosyal bir üniversite 
olması, üniversiteciliğe yeni 
yaklaşımlar getiren özgün 
projeleri ile dünyanın öncü 
üniversiteleri arasında yer 
alıyor.” 

q11 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 
Lisansüstü Eğitim Enstitü, 

15 Araştırma Merkezi bulunduğu 
Üniversitede gerek derslikler 
gerekse diğer akademik ve idari 
mekanlar, işlevsel bir şekilde 
kullanılabiliyor. Öğrencilere 
derslikte/sınıfta yeni teknolojik 
araçlarla öğrenme olanakları 
sunulmasının yanı sıra, “sınıf 
dışı öğrenme” imkanlarını 
da destekleyen bütüncül bir 
akademik ekosistem sunuluyor. 

qÜniversitenin Ar-Ge ve 
proje çalışmalarında öncü 

kurumlardan birisi olması iddiası 
ile bünyesinde yer alan Bilim 
ve İleri Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BİLTAM), 
Deney Hayvanları Uygulama ve 
Araştırma Laboratuvarı (DEHAL) 
ve diğer laboratuvarlarla bilimsel 
çalışmalarda ciddi mesafe kat 
edildi. Ayrıca Kurtköy’de aktif hale 
gelen ve %90 doluluk oranına 
ulaşan Teknopark binasının yanı 
sıra Göztepe Teknopark binasının 
da inşaası için hazırlıklara başlandı.  

İstanbul 
Medeniyet 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Gülfettin Çelik


