
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği arasın-
da akademik işbirliklerini konu alan bir protokol imzalandı. 21 
Aralık 2020 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğünde gerçekleşen 
törende, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık protokole törenle imza attılar. Törene 
Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu ve Prof. Dr. 
Sadrettin Pençe, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem Tak ve 
Genel Sekreter Yardımcımız Ali Ramazan Tak katıldı.

İmza töreni öncesinde gerçekleştirdiği kısa açılış konuşmasında, 
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, böyle bir beraberlikte proto-
kol aşamasında bulunmaktan dolayı heyecan duyduğunu kayde-
derek bu beraberliğin Üniversitemizin misyonu açısından iyi bir 
gösterge olduğuna inandığını ifade etti. Kızılay’la olan bu 
işbirliğinde çok önemli adımlar atacağımızı ümit ettiğini söyleyen 
Rektörümüz, bunun hem bir gurur vesilesi, hem de Üniversitemi-
zin ilgi alanlarını tayin etme ve yönlendirme açısından da sağlam 
bir bağ kurmaya bir zemin olacağını kaydetti. “Kızılay bu yönüyle 
işbirliği yapılabilecek olan çok önemli kurumlardan birisi. Malum-ı 
âliniz yüz küsur yıllık mazisinde klasik dünyanın ana merkezinde, 
ana ekseninde yer almış, çok ender uluslararası kurumlardan, 
örgütlerden birisi. Geleceğin ideal yeni düzen medeniyetinin 
ihdasında beraber yürüyeceğimiz iyi bir partner. Bu yönüyle de 
ayrıca bir sevinç içindeyiz.” diyerek protokolün hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

ÜNİVERSİTEMİZLE KIZILAY ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise konuşmasında, Üniver-
sitemizle birlikte var olan işbirliklerini alanı biraz daha genişleterek 
derinleştirmeyi amaçlayan bu protokol için heyecan duyduklarını 
kaydetti. “İstanbul Medeniyet Üniversitemiz her yönüyle toplum-
sal çıktıyı, toplum için yaratılan değerleri önceleyen ve bizim 
değer dünyamızın içerisine bu anlamda akademik bir vizyonla 
sürekli değer katan kıymetli bir üniversite. Yaşı genç olmasına 
rağmen kökü derinlerde olan bir üniversite. Kızılayımız da 152 
yıllık süreci boyunca devletine destek, milletine hizmet için ulusal 
bir cemiyet olarak çok boyutlu çalışmalar yürüttü ve yürütmeye 
de devam ediyor.” sözlerini kaydeden Dr. Kerem Kınık, Üniversi-
temizle Kızılay arasında daha önceki projelerimizde yürütülen 
çalışmaların meyvelerini verdiğini ve bundan sonraki süreçte de 
özellikle afet tıbbı, afet dönemlerindeki toplumsal hazırlıklar ve 
yoksullukla mücadele gibi pek çok alanda yeni proje ve program-
larla daimi ve köklü toplumsal çıktılar verileceğini belirtti. Rektörü-
müze teşekkürlerini sunan Dr. Kerem Kınık, “Akdedeceğimiz 
protokolün insan ıstırabını dindirmeye, medeniyetimizi ihya 
etmeye ve hayırlar getirmeye vesile olmasını temenni ediyorum.” 
diyerek  sözlerini noktaladı.

İmzalanan protokol uyarınca kurumlarımızın insani yardım araştır-
maları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, sosyal hizmet, 
insancıl hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinde 
bulunması karara bağlandı. Bu kapsamda Üniversitemiz ile 
Kızılay; ortak yayın çalışmalarının yürütülmesi, lisans ve lisansüstü 
düzeyde ortak akademi işbirliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
ortak eğitim faaliyetleri ve bilimsel aktivitelerin düzenlenmesi gibi 
pek çok alanda işbirliğinde bulunacak. Protokolün Üniversitemi-
ze, Türkiye Kızılay Derneği’ne ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.



Üniversitemiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Pandemi Sürecin-
de Engelsiz Eğitim Farkındalığı” teması ile çevrimiçi bir etkinlik düzen-
ledi. Moderatörlüğünü İMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda İMÜ Engelli Öğrenci 
Komisyonu Üyesi olan Prof. Dr. Belgin Erhan’ın yürüttüğü ve eğitim-
de fırsat eşitliği ile engelsiz eğitim konularının ele alındığı etkinliğimize; 
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Istanbul Il Sağlık Müdürümüz 
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rektör Yardımcımız ve İMÜ Engelli 
Öğrenci Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Hastane Başhekimi-
miz Prof. Dr. Gürhan Baş, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. 
Handan Ankaralı ve üniversite eğitimi gören engelli öğrencilerimiz 
Saliha Zehra Başar, Gökhan Elma, Hasan Can Cörüt ve Emriye Kaya 
konuşmaları ile destek verdiler.

Etkinliğin açılış konuşmalarını sırasıyla İMÜ Tıp Fakültesi FTR Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan, İMÜ Göztepe Prof. Dr. 
Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, 
Tıp Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu ve Rektö-
rümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik gerçekleştirdi. İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da program sonunda kısa bir 
konuşma ile katılarak etkinliğimize destek verdi.

Prof. Dr. Belgin Erhan açılış konuşmasında, bu önemli etkinlikte 
Üniversitemizin ve Tıp Fakültemizin yönetimini görmekten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür ettikten 
sonra, engelliliğin tanımı, dünyada ve ülkemizde engellilerin durumu 
ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında kısa bilgiler sundu ve 
Üniversitemizde kayıtlı toplam 75 engelli öğrencimiz olduğu bilgisini 
aktardı. Ardından Şehir Hastanemizin Başhekimi Prof. Dr. Gürhan 
Baş konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek engelli öğrenci-
lerimizin gününü kutladı ve hastane yönetimi olarak onlara her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Üçüncü açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğ-
lu, engelli bireylerle empati kurmamızın ne kadar önemli olduğunu 
çeşitli örneklerle anlattıktan sonra, her şeyden önce “kalplerde ve 
beyinlerdeki engelleri yıkmamız” gerektiğini belirterek engelli vatan-
daşlarımızın ve fedakar ailelerinin gününü kutladı.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE “PANDEMİ SÜRECİNDE ENGELSİZ EĞİTİM FARKINDALIĞI”NI KONUŞTUK

Son açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik, programı düzenleyen Prof. Dr. Belgin Erhan hocamıza teşek-
kür ettikten sonra, modern insanlar olarak kendi kompartmanlandırıl-
mış dünyamızda yaşarken hayatın pek çok güzel yönünden mahrum 
kalabildiğimizi vurguladı ve “toplumun bütün katmanları için iç içe 
olabileceğimiz yeni bir dünyanın ihdası ve Medeniyet Üniversitemizin 
de inşallah katkısının olacağı, eğitimin hayatın her yönüne ulaşabile-
ceği yeni bir dünyanın oluşturulması” yönündeki ümit ve dileklerini 
ifade etti ve etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, etkinliğin “İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi’nde Pandemi Sürecinde Engelsiz Eğitim” başlıklı ilk oturumun-
da Rektör Yardımcımız ve İMÜ Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Yaşar Bülbül, öncelikle Prof. Dr. Belgin Erhan hocamıza 
engellilerle ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştir-
diği bütün faaliyetler ve sunduğu somut katkılar için teşekkür etti. 
Rektör Yardımcımız, neredeyse 1 seneye yaklaşan pandemi 
döneminde bir yandan da yeni kampüsümüzü kurgulamaya ve adım 
adım inşa etmeye süratle devam ettiğimizi belirtti. Yeni kampüsümüz 
için A+ sınıfında engelli dostu bir proje hazırlandığını vurgulayan Prof. 
Dr. Yaşar Bülbül, “bütün engelli öğrencilerimizi ve personelimizi 
muhabbetle kucaklıyorum. Biz onların başarısıyla gurur duyuyoruz; 
onların o gayreti bile bizim çok daha fazla çalışmamıza bir motivas-
yon oluyor.” diyerek sözlerini noktaladı.  

Etkinliğin 2. oturumunda Prof. Dr. Belgin Erhan ve Prof. Dr. Handan 
Ankaralı “Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Engelsiz Eğitim” konulu sunumla-
rını yaptılar. “Öğrenci Olmaya Engel Yok-Pandemi Döneminde Ne 
Yaşadılar?” başlıklı son oturumda ise, Tıp Fakültemiz 4. sınıf öğrencisi 
Saliha Zehra Başar ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz 4. sınıf 
öğrencisi Gökhan Elma ile Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
öğrencisi Hasan Can Cörüt ve İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik öğrencisi Emriye Kaya sırasıyla söz alarak kendi tecrübe-
lerini dinleyenlerle paylaştılar; eğitimde ve hayatın her alanında daha 
da ileri noktalara ulaşabilmek için ihtiyaçlarını ve beklentilerini dile 
getirdiler. Program, dilek ve temennilerin paylaşıldığı kapanış 
oturumu ile sona erdi.



TÜBİTAK’ın destekleriyle Üniversitemiz tarafından düzenlenen 
“Covid-19 Pandemisi ve Evlilik İlişkileri Çalıştayı” 24 Aralık 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik’in katılımlarıyla gerçekleşen çalıştay, Edebiyat Fakül-
temiz Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. F. Işıl Bilican 
Yurteri’nin öncülüğünde yürütülen ve Üniversitemizin ortağı olduğu 
“COVID-19 Evlilik Araştırmaları” başlıklı TÜBİTAK projesinin çıktıları-
nı kamuoyuna sunmak amacıyla düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik, konuşmasında, 
dünyanın son 50 yıllık serüveninde 
Türkiye’nin sanayileşme sürecinde 
kendimizi ailenin gittikçe küçüldüğü, 
akrabalık ilişkilerinin zayıfladığı, daha 
çok iş esaslı bir yaşama geçildiği, 
sosyal faaliyet dünyasının üretme ve 
tüketme, harcama ya da tasarruf 

gibi maddi alanla sınırlandırıldığı bir dünyada bulduğumuzu belirtti. 
Prof. Dr. Çelik, “akademik camiaya ve Medeniyet Üniversitesi’ne 
düşen sorumluluklardan bir tanesi de böyle kompartmanlaştırılmış 
bir yaklaşımdan ziyade; örneğin iktisat ayrı, siyaset ayrı, psikoloji 
ayrı, edebiyat ayrı, sosyoloji ayrı, hukuk ayrı, tıp ayrı, mühendislik 
ayrı demeksizin toplumun önüne düşerek, önde yürüyerek, biraz da 
belki bir rehberlik etme seviyesine ulaşmaktır.” sözlerini kaydetti. Şu 
anda Covid-19 ile ilgili tartışmaların ağırlıklı olarak can güvenliği ve 
sağlığı koruma esasında ilerlediğine dikkat çeken Rektörümüz, 
diğer başlıklarda da öncü olup gündem oluşturmak gerektiğini 
belirtti. Bu anlamda konferansı düzenleyen Doç. Dr. F. Işıl Bilican 
Yurteri hocamızı tebrik ederek “Medeniyet Üniversitesinin toplumsal 
sorumluluk üniversiteciliği yaklaşımını böyle örnekleriyle de tezahür 
ettirmesi; hocalarımızın, genç arkadaşlarımızın sorumluluk üstlen-
meleri, topluma ulaşacak kanallar bulmaları hoşumuza gidiyor. Biz 
bunları başka ortamlarda da paylaşıyoruz; inşallah faydası artan, 
ziyadeleşen bir adım olmuş olsun.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

COVİD-19 PANDEMİSİ VE EVLİLİK İLİŞKİLERİ ÇALIŞTAYIMIZ TAMAMLANDI

Çalıştayın ilk bölümünde Psikoloji Bölümümüz öğretim üyesi Doç. 
Dr. F. Işıl Bilican Yurteri ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi Ortak Klinik Psikoloji doktora programı 
öğrencisi Uzm. Psk. Zahide Tepeli Temiz, “COVID-19 Evlilik Araştır-
maları” projesinin amaçları, süreçleri ve önemli çıktılarını aktardılar. 
Ardından Kadir Has Üniversitesi’nden Psikoloji Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Merkez Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil, “Pandemi Sürecinde 
Öznel Esenlik ve İlişkiler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. 
“Covid-19 ve Ruh Sağlığı” konusunda konuşan İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem 
Aşkın’ın ardından; Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ceren Acartürk “Covid-19 Pandemisinin Psikolojik Sorun-
lara Etkileri”ni ele aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümün-
den Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez’in “Çift İlişkisinde Bağışıklık 
Sistemini Güçlü Tutmak” konulu sunumunun ardından, program 
Doç. Dr. F. Işıl Bilican Yurteri’nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.



Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Başakşehir Belediyesi tarafın-
dan 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “Üniversiteliler Konuşu-
yor” programının canlı yayın konuğu oldu.

Program öncesinde Rektörümüz, Genel Sekreter Yardımcımız Ali 
Ramazan Tak ile birlikte Başakşehir Living Lab’da incelemelerde 
bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Radyo Başakşehir’de 
dinleyicilere seslenen Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Başak-
şehir Millet Kıraathanesini de ziyaret etti.

Rektörümüz daha sonra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu’nu ziyaret ederek kendisiyle Başakşehir Belediyesi ile 
Üniversitemiz arasındaki işbirliği imkânlarının ele alındığı bir görüş-
me gerçekleştirdi.

Akşam saat 20.00’de Başakşehir Belediyesi sosyal medya kanalla-
rından canlı olarak yayınlanan “Üniversiteliler Konuşuyor” programı-
na katılan Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Moderatör Bedir 
Acar’la “Küresel Dünya Gerçeğinde Şehir ve Genç” başlığında 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. 

REKTÖRÜMÜZ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN
CANLI YAYIN PROGRAMINA KATILDI

Şile İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı 
İlhan Ocaklı 23 Aralık 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Şile ilçe sınırları içerisinde 
yapılacak ortak faaliyetler görüşüldü ve özellikle turizm alanındaki 
karşılıklı işbirliği imkânları müzakere edildi. Toplantı sonrasında 
Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, Sayın Mehmet Nebi Kaya ve İlhan 
Ocaklı'ya yeni kütüphane binamızı gezdirdi.

ŞİLE KAYMAKAMI VE ŞİLE BELEDİYE BAŞKANINDAN 
REKTÖRÜMÜZE ZİYARET


