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Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, beraberindeki heyetle 
birlikte yapı inşa süreçleri devam eden binalarımızı ve inşaatları-
mızı ziyaret ederek son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Sorumlu yöneticilerle, müteahhit ve mimarla görüşen rektörümüz 
projenin en kısa sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti-
ni belirtti ve bu konuda söz aldı.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK, YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLARIMIZI ZİYARET ETTİ



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
2021 yılı mezunlarından Anıl GÜRSES 
Beşinci Nesil ve Sonrası için yürütülecek 
çalışmalarda görev almak üzere North 
Carolina State Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Doktora Programına burslu 
olarak kabul edilmiştir. Kendisine bu 
gururu bizlere yaşattığı için teşekkür eder, 
Doktora öğreniminde ve proje çalışmala-
rında başarılar dileriz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen 
”İstanbul Kent Araştırmaları”nın ilk seminer serisi tamamlandı.

Nisan-Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve çevrim 
içi olarak düzenlenen ilk seminer serisinde, 15 adet seminer 
sunumu gerçekleştirildi. 5 farklı meslek grubunu ve 11 kurumu 
temsilen toplam 17 araştırmacı, İstanbul’da kent ölçeğinde 
yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Yoğun ilgi gören 
seminerlere toplamda 333 katılım sağlandı. Sunulan çalışmaların 
%33’ü araştırma konularında İstanbul geneline yoğunlaşırken, 
diğer araştırmalar ile toplamda 90 proje/bölge tartışmaya açıldı.

Seminerlerin sonunda “İstanbul Kent Araştırmaları”na dahil olan 
her bir araştırmacıya sundukları katkılarından dolayı “katılım 
belgesi” verildi. Araştırmacılar, seminerlerde aldıkları geri dönüş-
ler ve bilim kurulunun kendilerine ilettikleri yorumlar ışığında 
çalışmalarını revize etmeye başladı. Bu çalışmanın sonucunda 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “İstanbul Kent Araştırmaları-I” 
başlıklı kitabı yayımlayarak, İstanbul için yapılan bu araştırmaları 
tüm araştırmacıların, kentlilerin ve kent yöneticilerinin erişimine 
sunacak.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanlarından Ar. 
Gör. Ayça ÇELİKBİLEK’in başkanlığında Öğr. Gör. Dr. Ayşegül 
CAN ve Ar. Gör. H. Aysun ÖZKAN YAZAR’ın yer aldığı düzenle-
me kurulu “İstanbul Kent Araştırmaları”nın ikinci seminer serisinin 
hazırlıklarına başladı.
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İSTANBUL KENT ARAŞTIRMALARI”NIN
İLK SEMİNER SERİSİ 15 SUNUM İLE TAMAMLANDI

Üniversitemizin araştırma ve akademik performans, toplumsal 
katkılar ve kurumsal tanınırlık gibi çeşitli alanlarda elde ettiği 
başarılar muhtelif uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmeye 
devam ediyor. 2021 yılında Times Higher Education kuruluşunun 
sürdürülebilirlik Etki Sıralamasına alınan Üniversitemiz, bu yıl 
başka iki kuruluş tarafından hazırlanan sıralamalarda da önemli 
başarılar elde etti.

Yükseköğretim kurumlarını 
araştırma performansı, yenilik 
çıktıları ve toplumsal etki olmak 

üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCImago 
Kurumlar Sıralaması (SIR) 2021 raporunda Üniversitemiz tüm 
dünyadan sıralamaya alınan toplam 4126 üniversite arasın-
da 580. sıraya yerleşirken, ülkemizden sıralamaya giren 125 
üniversite arasında da 43. oldu. Ayrıca üniversitelerin bilimsel 
performansını 19 farklı alanda değerlendiren SCImago Kurumlar 
Sıralaması 2021’e göre, Üniversitemiz, İktisat, Ekonometri ve 
Maliye alanında Türkiye’de 2., Ortadoğu’da 17. ve dünya 
genelinde 397.; Çevre Bilimleri alanında Türkiye’de 10., 
Ortadoğu’da 42., dünya genelinde 385.; İşletme ve Muhasebe 
alanında Türkiye’de 6. ve Ortadoğu’da 34., Diş Hekimliği 
alanında ise Türkiye’de 26., Ortadoğu’da 66. ve dünya genelin-
de 372. sırada yer aldı.

Tüm dünyadan üniversiteleri web 
içeriklerinin hacmi, görünürlüğü ve 
etkisine göre değerlendiren 
Webometrics Dünya Üniversite 

Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) ise 2021 yılı 
için 11.987 üniversiteyi değerlendirme kapsamına aldı. Üniversi-
temiz bu 11.987 üniversite arasında 2242. sıraya yerleşirken, 
Türkiye’den değerlendirme kapsamına giren toplam 212 
üniversite arasında 63. oldu.

BAŞARIMIZ ULUSLARARASI KURULUŞLAR
TARAFINDAN TESCİLLENDİ


