
Stanford Üniversitesi'nin öncülüğündeki Amerikalı ve Hollandalı 
bilim insanlarından oluşan ekip tarafından hazırlanan ve “PLOS 
Biology” dergisinde yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanla-
rı" makalesinde Üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapan 6 
öğretim üyemizin de ismi yer alıyor.

Yayımlanan araştırma makale kapsamında, bilim insanlarının 
“kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmaların” yer aldığı atıflara 
göre göre oluşturulan sıralamada 159.683 bilim insanı içerisinde; 
Türkiye’den 614, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden 2 öğretim 
üyesi yer aldı. Listeye giren 2 öğretim üyesi; Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültemizden Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ve Prof. Dr. 
Abdülmecit Türüt oldu.

COVID-19 salgınının dünyada ve ülkemizde şiddetini arttırdığı 
güz döneminde, Üniversitemiz salgına karşı sosyal temasın 
asgari düzeye indirilmesi ve üst düzey hijyen sağlanması nokta-
sında pek çok ek tedbir aldı.

Bu kapsamda Üniversitemizde Kasım ayından itibaren lisans ve 
lisansüstü düzeydeki tüm programlarımızda uzaktan öğretim 
sistemine geçilirken, personelimiz de uzaktan ve dönüşümlü 
çalışma sistemine geçiş yaptı. Sosyal teması önlemek amacıyla 
tüm toplu etkinliklerimiz iptal edildi. Ayrıca yemekhanemizde 
daha hijyenik olması amacıyla kumanyalı yemek sistemine geçildi 
ve tüm mutfaklarımız kapatılarak çay-kahve ikramları kaldırıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZDEN 6 ÖĞRETİM ÜYESİ “DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI” LİSTESİNDE

COVID-19’A KARŞI ALDIĞIMIZ EK TEDBİRLERLE SALGINLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Öte yandan araştırma kapsamında, akademisyenler tarafından 
yapılan yayınların “2019 yılında aldığı atıflara” göre oluşturulan 
sıralamada ise 161.441 bilim insanı içerisinde; Türkiye’den 857 
ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden de 6 öğretim üyesi yer 
aldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden listeye giren 6 öğretim 
üyesi; Siyasal Bilgiler Fakültemizden Prof. Dr. R. Ferda 
Halıcıoğlu ve Prof. Dr. Giray Gözgör, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültemizden Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ve Prof. 
Dr. Abdülmecit Türüt, Tıp Fakültemizden Prof. Dr. Sertaç 
Arslanoğlu ve Diş Hekimliği Fakültemizden Doç. Dr. Taha 
Özyürek oldu.

Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Üniversitemiz bölümlerinde 
görev yapan akademik personelle istişarelerde bulunmak üzere 
bölüm toplantıları düzenliyor. Kasım ayında başlayan toplantılar 
kapsamında Rektörümüz ilk olarak sırasıyla, 5 Kasım 2020 
tarihinde Tarih Bölümümüzün, 6 Kasım’da İşletme ve Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerimizin, 10 Kasım’da İktisat, 
Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerimizin ve 13 Kasım’da Bilgi 
ve Belge Yönetimi, Sanat Tarihi ve Bilim Tarihi Bölümlerimizin 
hocalarıyla bir araya geldi. Toplantılara Fakülte Dekanları ve 
Bölüm Başkanları, bölümlerin öğretim üyeleri ve diğer akademik 
personeli iştirak etti.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Prof. Dr. Fatih 
Sarıoğlu ve Prof. Dr. Sadrettin Pençe ile Genel Sekreterimiz Dr. 
Öğr. Üyesi Ekrem Tak’ın da Rektörümüze eşlik ettiği toplantılar-
da, bölümlerimizin eğitim konuları, akademik kadroları ve ihtiyaç-
ları masaya yatırıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik toplantılarda gerçekleştirdiği 
açılış konuşmalarında, bölümlerimizle sırasıyla birebir görüşmeler 
yapmayı planladıklarını vurgulayarak bu toplantılarda eğitime 
yönelik çeşitli ihtiyaçları, öğrencilerimizle, personelimizle ve 
akademik kadrolarla ilgili meseleleri ve bölümlerimizle ilgili pek 
çok konuyu istişare etmeyi arzuladıklarını belirtti. Konuşmasında 
özellikle araştırma görevlisi personelimizin pek çok boyutta 
ihtiyaç duyduğu rehberlik ve desteği kendilerine sunmayı önem-
sediklerini belirten Rektörümüz, YÖK’ten talep edilen akademik 
yükseltmelerin son durumu, öğrencilerimizin ihtiyaçları, idari 
personelin arttırılması yönünde alınan tedbirlerle ile ilgili de detaylı 
bilgi verdi.

REKTÖRÜMÜZ BÖLÜMLERİMİZLE BULUŞUYOR

TIP FAKÜLTEMİZİN YENİ EĞİTİM BİNASININ İNŞASI 
İÇİN İMZALAR ATILDI

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile Üniversitemiz arasında 
imzalanan protokolle Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 
yanı başına Tıp Fakültemizin yeni eğitim binası inşa edilecek. 
35.000 m ’lik kapalı alana sahip olacak olan bina, temel olarak 
Fakültemizin eğitim ihtiyaçları için kullanılacak; binada ayrıca 
muhtelif sosyal hizmet alanları ve tesisler de yer alacak.

9 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirilen 
protokol imza törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ve İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı.

Projenin Üniversitemiz ve Fakültemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, öğrencileri-
miz bağlamında şu sözleri kaydetti: 
“Bizim öğrencimiz Medeniyet’in yeni 
kültüründe İstanbul’un biraz daha farklı 
bir öğrenci kitlesi olmaya başladı. 
Okumaya ehemmiyet veren, ilmi dikkate 
alan, olabildiğince üniversiteyle ilgi 
kuran bir öğrenci kitlesi doğmaya başla-
dı. Kütüphanemiz açıldığında burayı 24 
saat esasında kullanmayı düşünüyo-
ruz… Hocamız, öğrencimiz orada 24 

saat kalabilsin istiyoruz… Kulüplerle daha yakın ilgi kurmaya 
çabalıyor ve onları güçlendiriyoruz. Dış ortamlarla öğrenciyi 
ilişkilendirecek temaslarımızı oluşturuyoruz. Hocalarımızı o 
anlamda birtakım projelere davet edeceğiz.”

Uzaktan eğitimle ilgili planlamaların ve alınan tedbirlerin de konu-
şulduğu toplantılarda, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları ve 
bölümlerin akademisyenleri söz alarak Rektörümüze ve Rektör 
Yardımcılarımıza sorularını yönelttiler. Bölüm istişare toplantıları 
ilerleyen günlerde Üniversitemizin diğer bölümleri ile devam 
edecek.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından Göztepe Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanemize mikrocerrahi alanında kullanılan çok 
gelişmiş bir sistem olan Spy Floresans Görüntüleme Sistemi 
bağışlandı. Cihazın hastanemize resmen kabulü kapsamında 26 
Kasım 2020 tarihinde Hastanemizin konferans salonunda 
gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Yaşar Bülbül, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu MikroCerrahi ve Rekons-
trüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Tıp 
Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Fakülte-
miz öğretim üyeleri ve Hastanemizin hekimleri katıldı.

Protokol töreni öncesinde gerçekleştirilen açılış konuşmaları 
kapsamında, Başhekim Prof. Dr. Gürhan Baş sunumunda 
Rekonstrüktrif Cerrahi Derneği ve Türkiye’deki mikrocerrahi 
çalışmalarının arka planı hakkında bilgi verdi. Spy floresans 
görüntüleme sisteminin özelliklerini ve başlıca hangi alanlarda 
kullanıldığını anlattı. Cihazın teslim edildiği 26. üniversite hastane-
si olduğumuzu belirten Prof. Dr. Baş, Hastanemizin kısa tarihçe-
sini aktararak personel ve hizmet kapasitemiz hakkında detaylı 
bilgiler verdi ve hastane binamızın ikinci fazı için planlananları 
anlattı. Başhekim Prof. Dr. Baş, böylesine üst düzey bir cihazı 
bizlere tevdi ettikleri için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu’na teşekkür etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Türker 
Özkan ise konuşmasında ülkemizde plastik cerrahi ve ortopedi 
ile genel cerrahi alanlarında kendisini kanıtlamış kliniklerden biri 
olarak hastanemizin bu gelişmiş cihazı çok hak ettiğini belirterek 
cihazı memnuniyet ve güvenle tevdi ettiklerini belirtti ve cihazın 
hastanemize hayırlı olması dileklerini ifade etti. Cihazın temel 
özellikleri, mikrocerrahi alanında sağladığı avantajlar ve cihazın 
ülkemizde üniversite hastanelerine bağışlanmasına yönelik proje 
hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Türker Özkan ardından vakfın 
amacını ve kısa tarihçesini anlattı. Hastanemizde yerleşik bir 
mikrocerrahi eğitim laboratuvarının kurulması noktasında ve 
başka alanlarda Üniversitemizle gelecekteki işbirliklerine açık 
olduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, cihazın hayırlı olmasını, sağlık 
ve şifa getirmesini diledi.

TİSK'İN HASTANEMİZE BAĞIŞI SPY FLORESANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İÇİN
PROTOKOL TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül, açılış konuşmasında 
Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın yayın ve faaliyetleriyle yurtiçinde 
ve yurtdışında son derece aktif ve başarılı olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek bağışlanan bu cihazın hakkını fazlasıy-
la vereceğinden emin olduğunu belirtti. Cihazı hastanemize 
bağışlayan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’na teşekkür 
eden Rektör Yardımcımız, bu sistemin milletimizin hizmetine 
sunulmasından duyduğu mutluluğu ifade etti; Vakıf ile geleceğe 
dönük her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacağımızı belirtti ve 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cihazın üstün özelliklerinin tanıtıldığı kısa demo sunumunun 
ardından, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve TİSK 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Türker Özkan hayırlı olsun dilekleriyle protokole imza 
attılar.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında sağladığı muazzam 
faydaların yanı sıra, meme ve transplantasyon cerrahisi, onkolojik 
cerrahi gibi pek çok farklı alanda kan dolaşımı, safra yolları ve 
bazı tümörlerin görüntülemesinde de kullanılabilen bu kıymetli 
sistemin Hastanemize ve milletimize hayırlı olmasını ve şifa 
getirmesini dileriz.



Üniversitemizde idari personele yönelik olarak her yıl düzenlen-
mekte olan Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında bu yılın 
üçüncü dersini Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerin-
den Dr. Öğr. Üyesi Halil Altındağ verdi. “657 Sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu” konulu eğitim 6 Kasım 2020 Cuma günü sabah 
09.00-10.00 saatleri arasında Aşıkpaşa Konferans Salonumuzda 
gerçekleşti. İdari personelimizin sosyal mesafe kuralları çerçeve-
sinde katılım gösterdiği eğitim programında; istihdam şekilleri, 
ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, Devlet memurluğu-
na alınma, Devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel 
şartlar, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve 
hallere ilişkin bilgilere değinildi.

2020 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZİN 
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ

TURİZM FAKÜLTEMİZİN ORTAĞI OLDUĞU AB PROJESİ 
BİRLEŞİK KRALLIKLAR’DA HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

Birleşik Krallıklar Ulusal Ajansına başvurusu yapılan ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ortağı olduğu 
''Journeys -Empowerment through Exploration of Cultural 
Heritage'' (2020-1-UK01-KA201-079143) adlı Avrupa 
Komisyonu Erasmus+ projesi hibe almaya hak kazandı. Proje 
ortağı ülkeler İngiltere, Slovenya, Hollanda, Türkiye ve Roman-
ya'dan oluşmaktadır. Projeye Turizm Fakültemizden Prof. Dr. 
Salih Kuşluvan proje yöneticisi, Doç. Dr. Semra Aktaş Polat, 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Polat ve Arş. Gör. Gamze Yorulmazer 
araştırmacı olarak katılmaktadır. Projenin amacı, Avrupa’nın 
kültürel mirasının bir parçası olarak Avrupa’da yaşayan diaspora 
(göçmenler ve sığınmacılar) konusunda eğitimcilerin ve gençlerle 
ilgili kuruluşların yöneticilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmektir. 

Projenin çıktıları şunlardır:

1-Avrupa’daki diaspora toplulukları (göçmen ve sığınmacılar) 
hakkında çevrimiçi erişime açık eğitim ve öğretim materyali

2-Avrupa’daki diaspora toplulukları hakkında dijital harita

3-Avrupa’daki diaspora toplulukları konusunda eğitim sağlayan 
mobil uygulama

Projede görev alan hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamı-
nı dileriz. 

İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Bilgi ve Belge Yöneti-
mi bölümü yayın organı 
olan Kütüphane, Arşiv ve 
Müze Araştırmaları Dergisi 
(LAMRe-Library, Archive 

and Museum Research Journal) 29 Ekim 2020 tarihinde çıkan ilk 
sayısıyla yayın hayatına başladı. 

Editörlüğünü Bilgi ve Belge Yönetimi bölümümüz öğretim üyesi 
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu’nun yaptığı dergi, Türkçe 
ve İngilizce dillerinde makale kabul etmekte olan hakemli bir 
dergidir. https://lamrejournal.org/ adresinde çevrimiçi olarak 
hizmet veren dergi yılda tek cilt, 3 sayı olarak elektronik ortamda 
yayımlanacaktır. 

Kütüphanecilik, Arşivcilik, Müzecilik, Kütüphane Yönetimi, Bilgi 
Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi, Bilimsel ve Kültürel Belleğin 
Korunması, Belgesel Mirasın Korunması konuları vb. alanlardaki 
akademik araştırma, derleme ve saha/uygulama makalelerine 
yer veren “Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi” 
ülkemizde kendi alanındaki ilk elektronik dergi olma niteliğine 
sahip. Dergimizin Üniversitemiz ve bilim camiası için hayırlı 
olmasını dileriz.

KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE ARAŞTIRMALARI 
DERGİMİZ YAYIN HAYATINA BAŞLADI



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde (İMÜ TÖMER) 2020-2021 Öğretim Yılı 
Güz Dönemi Türkçe kursları dünyanın farklı ülkeden gelen yeni 
öğrencilerle birlikte 12 Ekim’de başladı.

Türkçe kurslarına yaz boyunca gelen yoğun talepleri karşılayabil-
mek için yeni sınıfların açılmasıyla beraber Ekim ayı itibariyle 
toplam yedi sınıf oluşturuldu. Böylece İMÜ TÖMER 2019 yılı yaz 
ayına göre öğrenci sayısı on bir kat artırmış durumdadır ve artık 
bir dil okulu hüviyetini kazanmıştır. Bunda en önemli etken yetkin 
ve fedakâr bir akademik kadroya sahip olmasıdır.

İMÜ TÖMER bu yıl; İngiltere, Afganistan, Arnavutluk, Azerbay-
can, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Libya, Mali, 
Sri Lanka, Sudan, Yemen ve Yunanistan’ın aralarında bulunduğu 
yirmi beş farklı ülkeden gelen öğrencilere Türkçe öğretecek. 
Öğretim yılının sonunda, bu öğrencilerin hemen hepsi alanlarında 
başarılı ve şevkli öğretim görevlilerinden aldıkları nitelikli eğitim 
sayesinde C1 Türkçe sertifikası almaya hak kazanacak ve 
ardından da Türkiye’de üniversite eğitimi göreceklerdir.

İMÜ TÖMER’DE 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ 
KURSLARINA YOĞUN İLGİ
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