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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü alan üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muhammed Talha Çiçek ile TÜBA-TESEP Mehmet Genç Özel 
Ödülü alan üniversitemiz Genel Sekreteri ve Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ekrem TAK, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik de katıldı ve öğretim üyelerimize eşlik etti.

Değerli hocalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

TÜBİTAK VE TÜBA ÖDÜLÜ ALAN ÖĞRETİM 
ÜYELERİMİZE, ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI 
TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu QS, 

2022 yılının “Gelişen Avrupa ve Orta Asya (EECA) Üniversite 
Sıralamaları”nı yayınladı. QS EECA Sıralamasına bu yıl ilk kez 
giren Üniversitemiz listede dünya çapında 251-300 bandında yer 
aldı. Yükseköğretim kurumlarının performans değerlendirmesi 
için sıralamada kullanılan 10 göstergeden “yayın başına düşen 
atıf sayısı” göstergesinde Üniversitemiz 100 üzerinden 93,5 puan 
alarak Gelişen Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 18. oldu.

Ülkemizden yüksek öğretim kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği 
sıralamada toplam 66 Türk üniversitesi yer aldı. Ülke içi sıralama-
da İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 251-300 bandındaki konu-
munu Türkiye’den başka 7 üniversite ile paylaşıyor.

Gelişen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde yer alan yükseköğretim 
kurumlarının performanslarının değerlendirildiği QS EECA Üniver-
site Sıralamaları’nda, QS Dünya Sıralamaları’nda kullanılan meto-
doloji bölgesel bazda kullanılıyor. Bu bağlamda QS EECA 2022 
sıralamalarında puanlamaya esas olarak şu 10 gösterge kullanıl-
dı: akademik itibar, işveren itibarı, öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci oranı, öğretim elemanı başına düşen makale sayısı, 
uluslararası araştırma ağı, web etkisi, doktoralı personel sayısı, 
yayın başına düşen atıf sayısı, uluslararası öğretim elemanı ve 
uluslararası öğrenci 
sayıları. Bu göster-
geler içerisinde 
Üniversitemizin en 
yüksek puanları 
aldığı alanların 
sırasıyla yayın başına 
düşen atıf sayısı, 
web etkisi ve ulusla-
rarası araştırma ağı 
olduğu görülüyor. En 
yüksek başarıyı elde 
ettiğimiz “yayın 
başına düşen atıf 
sayısı” göstergesin-
de Üniversitemiz 100 
üzerinden 93,5 puan 
alarak Gelişen 
Avrupa ve Orta Asya 
bölgesinde 18. oldu.

ÜNİVERSİTEMİZ “QS GELİŞEN AVRUPA VE ORTA 
ASYA (EECA) 2022 ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI”NDA



ÜNİVERSİTEMİZİN HAZIRLADIĞI BEŞ BOYUTLU 
GELECEK PROJESİ İSTKA TARAFINDAN 
DESTEKLENMEYE DEĞER GÖRÜLDÜ

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Bilim ve İleri Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinde (BİLTAM) faaliyetlerini sürdüren 
“Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı” 
(DEHAL), çağdaş koşullara uygun olarak sıçan, fare ve tavşan 
türleri için kullanıcı, üretici, tedarikçi kuruluş yetkilerine sahip olup, 
transgenik hayvan araştırmaları için araştırmaya yetkili kuruluş 
izni de mevcut. Deney hayvanlarının bakımı ve refahında en üst 
düzeyde standartların dikkate alındığı laboratuvarımızda, hayvan-
lar IVC (Individually Ventilated Cages) ve Eurostandard kafeslerde 
barındırılıyor, kafes içi sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonu elektro-
nik olarak düzenlenip takip ediliyor.

Yaklaşık 1650 metrekare alana yerleşmiş olan laboratuvarımızda 
nöropsikofarmakoloji, elektrofizyoloji ve kardiyovasküler araştır-
malar gibi farklı alanlarda çalışmaların yürütülebilmesine olanak 
sağlayacak farklı donanımlarda laboratuvarlar mevcut.

Bu alanlardaki eğitim ihtiyacının büyüklüğünü görerek, "1. Deney 
Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı"nı 29 Kasım – 10 
Aralık 2021 tarihleri arasında düzenledik. Büyük bir ilgi gören 
programın kayıtlarının ilk günden dolması, laboratuvarımızın 
bilimsel çalışmalar için gerekli altyapı açısından ne kadar önemli 
olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Açılışa Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve Laboratuvar Grup Yöneticisi Prof. Dr. 
Berna Terzioğlu Bebitoğlu ile Tıp Fakülteleri, Veterinerlik Fakülte-
leri ile Biyoloji Bölümlerinden araştırmacılar katıldı.

DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
LABORATUVARIMIZ FAALİYETE GEÇTİ

Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan ve Çeşitli Kurumlarla İşbirliği 
İçinde Yürütülen "Beş Boyutlu Gelecek" İsimli Proje, İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA) Tarafından Desteklenmeye Değer Görül-
dü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul 
Kalkınma Ajansı Proje başvuruları kapsamında, İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi ve Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, 
Sancaktepe Kaymakamlıkları ortaklığında yürütülen ve sivil 
toplum kuruluşları ile Üsküdar ve Sultanbeyli Belediyelerinin 
iştirakleriyle gerçekleştirilen “Beş Boyutlu Gelecek” isimli proje 
desteklenmeye değer görüldü.

Öğretim Üyemiz ve Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (SOSYOPARK) müdürü Doç. Dr. Faruk BAL'ın 
koordinatörlüğünde yürütülen “Beş Boyutlu Gelecek” projesinin 
amacı, üniversite, yerel ve mülki idare, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör işbirliğinde gençlerin iyi olma hallerini artıracak pozitif 
unsurlar ile donanmalarını sağlayarak beş temel alanda toplum-
sallaşma düzeylerini artırmaktır.

Projenin, İstanbul Valiliği tarafından pilot bölgeler olarak belirlenen 
Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Kadıköy 
ilçelerinde seçilen üçer lisede uygulanması planlanmıştır. İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi; projenin organize edilmesi, eğitim ve 
faaliyetlerde kullanılacak müfredatın oluşturulması ve ölçme 
araçlarının uygulanması, eğitim materyallerinin hazırlanması ve 
eğitimin verilmesi, eğiticilerin eğitiminin yapılması ile sonuç 
raporunun hazırlanması konularında faaliyetler gerçekleştirecek-
tir.

Projede iş birliği halinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza ve 
değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku 
Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Bilişim ve Teknoloji 
Hukuku Sempozyumu" gerçekleşti. 3-4-5 Aralık tarihlerinde 
Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılışın-
da konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, yakla-
şık 250 yıl önce ortaya çıkan sanayi devriminin artık yeni bir 
aşamasında olunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gülfettin Çelik, insanoğlunun geri dönemeyeceği bir 
evreye geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elbette buna hazır olunacaktır ancak önemli bir husus, bu 
hazırlığın ya da sürecin içinde yer alabilmeyi zamanında ve 
zemininde yapabilmektir. İlaveten de kendi istediğimiz ölçüde, 
kendi kurgulamış olduğumuz tasavvur ve mantıkta, kurgulamış 
olduğumuz toplumsal düzen esasında vaaz edebilmektir. Bu 
itibarla ben bu sempozyumu önemsedim. Medeniyet Üniversite-
sinin vizyonunun içinde, iddia ile söylüyoruz, eğitim var, araştırma 
var ama bir şey daha var diyoruz, o da toplumsallaştırma. 
Toplumla iç içe olma ve toplumu besleyerek, toplumla beslenme 

"ULUSLARARASI BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU SEMPOZYUMU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

boyutu. Bu da öncülüğü gerektiriyor. Bu itibarla biz Medeniyet 
Üniversitesi ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği olarak güçlü 
bir iş birliğine bir başlangıç yapmış olduk. Sempozyum ilk adım, 
zira akademi aynı zamanda gündemi belirlemelidir. Yani 
Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyada bir ufku, yeri olacaksa bu 
akademiye düşen rolle olacaktır. Medeniyet Üniversitesi olarak 
bizler bu öncü rolde yer almaya hazırız. Önünüzü açmaya gayret 
edeceğiz, yeter ki sizler çabalayın." 
 
Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Subaşı, önce bilgisa-
yarın, sonrasında ise internetin icadıyla teknolojinin baş döndürü-
cü bir hızla ilerlediğini belirterek, her geçen gün yeni bir teknolojik 
gelişmenin karşımıza çıktığını ifade etti.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Şerafettin Ekici, tarım ve sanayi devriminden sonra artık dünyada 
üçüncü bir devrimin yaşandığını dile getirdi.

Sempozyum, 3 gün boyunca çeşitli başlıklarda düzenlenen 
oturumların ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, proje yarışmaları ile genç ve 
gelişime hevesli yeteneklere farklı alanlarda yenilikçi projeler 
üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunulması hedefiyle 2021 
yılında Yetenek Kapısı Proje Yarışması serisine başlanmıştır. Söz 
konusu proje yarışmalarından birisi de Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi ve ASELSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen “Suyun 
Yarını Proje Yarışması”dır.

Suyun Yarını Proje Yarışması’na İstanbul Medeniyet Üniversite-
si’ni temsilen katılan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz 
Şeyma Duymaz ve Beyza Nur Aydoğan’ın yer aldığı takım, 
“Barajdaki Su Kayıplarının Yapay Zeka İle Kontrolü” adlı projesiyle 
en başarılı projelerden biri olarak değerlendirildi ve finale kalan 6 
takımdan biri olarak üstün başarı gösterdi.

Öğrencilerimiz, 22 Aralık 2021 tarihinde ASELSAN yerleşkesinde 
gerçekleşen Suyun Yarını Proje Yarışması Finali’ne katıldılar ve 
ödül aldılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ SUYUN YARINI PROJE YARIŞMASI’NDA FİNALE KALAN 6 TAKIMDAN BİRİ OLDU
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, mutlu günlerinde öğrencile-
rimize eşlik etti ve başarılarına şahit oldu.

Sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının 
devamını diliyoruz.



TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların 
yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla 
verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2021 yılı 
değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında 3 Bilim Ödülü 
ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

2021 Yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”  
kapsamında, üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
akademisyenlerimizden Doç. Dr. Muhammet Talha ÇİÇEK, “Tarih 
alanında Modern Ortadoğu Tarihi ve Osmanlı Modernleşmesi 
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” 
nedeniyle Teşvik Ödülü almıştır. 

Değerli öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ DOÇ. DR. MUHAMMED TALHA 
ÇİÇEK'E TÜBİTAK TARAFINDAN TEŞVİK ÖDÜLÜ 
VERİLDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU ve Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim KARAHA-
SANOĞLU Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu aslî üyeliğine 
seçilmiştir. 

Değerli hocalarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde üstün başarılar 
dileriz.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ, TÜRK 
TARİH KURUMU "BİLİM KURULU ASLÎ ÜYELİĞİNE" 
SEÇİLMİŞTİR

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, 
TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve TÜBA-Bilim-
sel Telif Eser (TESEP) ödüllerinden oluşan "TÜBA Ödülleri"nin 
sahipleri açıklandı.

TÜBA tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde yürütülen TÜBA Ödülleri, 28 Aralık 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan TÜBA-TÜBİ-
TAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Sayın Ekrem Tak’a, 
TÜBA-Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödülleri kapsamında “XVI. – 
XVII. Yüzyıl Üsküdar Şer'iyye Sicilleri: Diplomatik Bilimi Bakımın-
dan Bir İnceleme" eseriyle”, Sosyal Bilimler alanında ‘’Mehmet 
Genç Özel Ödülü’’ verildi.  

Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Sayın Ekrem Tak’ı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ DOÇ. DR. EKREM TAK TÜBA-TESEP 
MEHMET GENÇ ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ ALDI



“Erişilebilirlik Engellilik” harmanlanmış/hibrit konferansı, 3 Aralık 
2021 tarihinde Aşık Paşa konferans salonumuzda gerçekleştiril-
di. Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik,  Rektör 
yardımcımız ve Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Yaşar Bülbül, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu ile 
Üniversitemizin engelli öğrenci komisyonu üyeleri, akademisyen-
ler, öğrenciler ve engelli yakınları iştirak etti.

İlk sunumu Engelli Öğrenci Komisyonu üyesi Prof. Dr. Belgin 
Erhan yaptı. Sunumunda “engellilik, sakatlık, özürlülük” hallerinin 
tanımlarına, kamuda engelli haklarının tarihsel gelişimine, içinde 
bulunduğumuz engelliler haftası'nın anlam ve önemine değindi.
Komisyon Başkanı Yaşar Bülbül üniversitemizin yeni kampüsü-
nün engelli dostu olacak şekilde tasarlandığını belirterek, çoklu 
engelliler ile alakalı olarak erken müdahale ve eğitim süreci 
planlaması ile ilgili yoğun bir çalışma yapıldığını, üniversitemizin 
bu noktada bir boşluk gördüğünü ve bu boşluğu doldurmayı da 
vazife edindiğini ifade etti. “Engelli arkadaşlarımızın gayretlerini 
takdir ettiğimi özellikle ifade etmek istiyorum; onların gayretlerini 
gördükçe daha çok çalışmayı kendime vazife ediniyorum. Onlar 
bizim için yeni eşikler belirliyorlar.” diyerek sözlerine son verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik “Aslında problem Engelli 
olarak tanımlanan insanlarımızda değil onları, o şekilde tanımla-

''ERİŞİLEBİLİRLİK ENGELLİLİK'' KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Yaşar Bülbül ve Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu ile Genel Sekreterimiz 
Doç. Dr. Ekrem Tak, Yeşilay Topluluğu tarafından Ziraat Bankası 
Kütüphanemizin Sergi Salonunda düzenlenen "Dünya Karikatü-
ristlerinin Gözünden Bağımlılık" adlı sergiyi gezdi.

Bağımlılık konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan 
sergi, 23-29 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete açık 
kalmıştır

ÜNİVERSİTEMİZDE DÜNYA KARİKATÜRİSTLERİNİN GÖZÜNDEN BAĞIMLILIK SERGİSİ DÜZENLENDİ

yan ve ona göre bir hayat kurgulayan algılardadır. Onların bakışla-
rını değiştirecek olan tedbirlere odaklanmak önemlidir. Allah 
herkesi farklı suret, hilkat ve imkanlarda yarattı. Aslolan takvadır. 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi baştan beri bu şekilde ilerlemeye 
çalışan, kendini bu şekilde kurgulamaya çalışan bir üniversitedir.” 
diyerek sözlerini noktaladı.

Konferansın ilk oturumunda Tıp Fakültesi öğrencilerimizden 
Zehra Başar, Edebiyat Fakültesi öğrencilerimizden Yusuf Gencer 
ve Fatih Bayer, Eğitim Bilimleri Fakültemiz öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan’ın moderatörlüğünde, engelli öğren-
cinin karşılaştıkları dış çevre ve üniversite içi sorunları, üniversite-
mizin bu husustaki çabalarını ifade ettiler; ayrıca önerilerde bulun-
dular.
İkinci oturumda engelli öğrenci ailelerinin karşılaştıkları genel 
sorunlar ve eğitim noktasında karşılarına çıkan engeller,  Eğitim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Emine 
Ayyıldız’ın yönetiminde, katılımcı ailelerle birlikte ele alındı.
Son oturumu Tıp Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Afitap İçağa-
sıoğlu yönetti. Bu oturumda kampüs mimarımız Bünyamin 
Derman, yeni kampüsümüzden engellilerin daha rahat istifade 
etmesi için yapılan çalışmalardan ve planlamalardan bahsetti.

Toplantı dilek ve temennilerle son buldu.



Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi tarafından düzenlenen olimpi-
yatlar, 14-15 Aralık 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştiril-
di. Olimpiyatta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi de 
yer aldı.

Açılış seremonisinde, üniversitemiz adına Tıp Fakültesi Dekanı-
mız Prof. Dr. Sadrettin Pençe açılış konuşması yaptı.

Olimpiyata farklı ülkelerden, toplamda 35 üniversiteden yaklaşık 
320 öğrenci, 30 farklı alanda katıldı. Olimpiyatlar farklı branşlarda 
ve iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada öğrencilere 100 soruluk 
test uygulandı. İkinci aşamada ise sözlü ve pratik sınav yapıldı. 
Ardından iki sınavın ortalamasına göre öğrencilerin sıralaması 
belirlendi. Buna göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nden, Üniversitemizi temsilen olimpiyatlara katılan 2 öğrenci-
miz yapılan sınavlar sonucunda:

   • Anatomi alanında Tıp 2. Sınıf öğrencisi Sevinch Suvonkulova 
“Zor durumda problemi çözen en iyi Öğrenci” ödülü,
  • Patoloji alanında Tıp 3. Sınıf öğrencisi Hatice İlke Yılmaz 
3’üncülük ödülü aldı.

Öncelikle üniversitemizi büyük bir gururla ve başarıyla temsil 
eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emeği olan tüm hocalarımı-
za saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
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OLİMPİYATINDA, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZ 
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