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ÜNLÜ TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI ÜNİVERSİTEMİZE MİSAFİR OLDU 

Prof. Dr. İlber Ortaylı “İnsan Kendi Geleceğini Nasıl İnşa Eder?” 
isimli etkinlik kapsamında üniversitemize misafir oldu ve öğrenci-
lerimizle bir araya geldi. İMÜ Stratejik Düşünce Topluluğu öncülü-
ğünde düzenlenen programa Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin 
Çelik de katıldı.
 
Güney Yerleşkemizde yer alan Aşık Paşa Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’nin büyük bir gelişim süreci içinde 
olduğunun altını çizerek, yabancı dil öğrenmenin gerekliliğine 
dikkat çekti. Günümüz gençliğinin her daim çalışması gerektiğini 
belirtirken, hayal dünyasında yaşayarak bir ömrün inşa edileme-
yeceğini söyledi.

Prof. Dr. Ortaylı, toplumun ve özellikle gençlerin karşılarına çıkan 
sorunlarla her zaman mücadele etmeleri gerektiğini; mücadele 
ederken ise düşünerek, okuyarak ve yılmadan bunu yapmalarının 
önemli olduğunu ifade etti. “Gençken Öğrenilen Bilgi Akılda Kalır” 
şeklindeki cümlesinin öğrenciler tarafından unutulmamasını istedi 
ve öğrencilere bol bol kitap okuyup araştırma yapmalarını tavsiye 
etti.    
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Herkes Kendi Talihinin Mimarıdır.

Yoğun bir katılımla ve samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşi-
de Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Herkes kendi talihinin mimarıdır, dikkat 
edin bunu şans ile karıştırmayın. Şansın, insan hayatında çok az 
etkisinin olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şey başarmak istiyor-
sanız çok çalışmanız gerekmektedir. İnsan ancak öyle başarılı 
olabilir. Gelecekte çalıştığınız zaman verilen işi yapamıyorsanız bu 
sizin kendinize yaptığınız kötülüktür, bu kötülük ise size tembellik-
le bulaşır.” cümlelerini kaydetti. 
 
Oldukça verimli ve keyifli geçen program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik’in Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür 
plaketi vermesiyle sona erdi. 

Programın ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik´i makamında ziyaret etti ve çeşitli konularda fikir 
alışverişinde bulundu. Daha sonra Türkiye´nin en büyük Üniversi-
te Kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat 
Bankası Kütüphanesini gezdi ve incelemelerde bulundu. Öğren-
cilerimizle yaptığı toplu fotoğraf çekiminin ardından üniversitemiz-
den ayrıldı. 



İMÜ Sosyal Akademi Topluluğu tarafından düzenlenen “Kahve 
Arası” isimli etkinlik programı kapsamında Teknik direktör Yılmaz 
Vural üniversitemize misafir oldu ve öğrencilerimizle bir araya 
geldi. 

Güney Yerleşkemizde yer alan Aşık Paşa Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen söyleşide Teknik Direktör Yılmaz Vural, hayatın her 
alanında doğru iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak konuş-
masına başladı ve "Kariyerim boyunca hiçbir taraftar kitlesiyle 
kavgam olmadı. Olumsuz bir tepki gösterilmedi. Sanırım bu da 
iletişim sayesinde gerçekleşti. Türk futbolunda herkesin bir 
egosu var. Bu kişileri ikna etmeniz ve yönetmeniz gerekiyor.” dedi
Teknik direktörlük hayatına 1986 yılında başladığını belirten Vural, 
o günden bugüne futbol anlayışının saha kenarında hala değiş-
mediğini belirtti ve futbolun insanları ayrıştıran değil birleştiren bir 
güç olarak etkin konumda olması gerektiğine dikkat çekti.

TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL ÜNİVERSİTEMİZE MİSAFİR OLDU VE ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Sayı: 34
2022 Mayıs

Aynı zamanda “İnadım İnat" isimli kitabından bahsederek katılım-
cılara önerilerde bulunan Vural, "İnatlaşın, hayata teslim olmayın. 
Bir şeyi inat ederek ve isteyerek yapın. İnanın olmayacak bir şey 
yok. Küçükken antrenör olacağım demiştim ve başardım. Hayal-
lerinizin peşinden koşun, vazgeçmeyin." şeklinde düşüncelerini 
ifade etti. 

Teknik Direktör Yılmaz Vural, keyifli geçen söyleşinin son 
bölümünde ise öğrencilerimizin sorularını yanıtladı ve yapılan 
çekiliş sonucunda imzalı “İnadım İnat” kitabını ve imzalı A Milli 
takım formasını kazanan öğrencilerimize hediyelerini takdim etti. 



ÜNİVERSİTEMİZDE  “EŞİTSİZLİKLER ÇAĞINDA İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK” SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 14-15 Mayıs 2022 tarihlerin-
de “Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Yeniden Düşünmek” adlı 
sempozyum gerçekleşti. Sabah, öğle ve kapanış oturumu olmak 
üzere üç oturumdan oluşan sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik de katıldı.

Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesi Konferans Salonunda 
düzenlenen sempozyum, saat 10:00’da Rektörümüz Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, “Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını 
Yeniden Düşünmek” başlığının son derece önemli olduğunu ve 
üzerinde durulması gereken bir çerçeve çizdiğini söyledi ve 
şunları ifade etti: “Modern dönemin getirmiş olduğu çıkmazın 
ifadesi sadedinde anlamlı bir konunun belirlenmiş olduğunu ve 
İslam ekonomisinin yeniden dikkate alınmasıyla insanlığın çıkma-
zına güzel bir örnek oluşturabileceğini belirtmek isterim. Ancak 
bütün bunlardan öte “eşitsizlikler çağında” öncelikle gündemi 
yakından takip etmek, çözüm bulma sürecinde olmazsa olmazı-
mız olmalıdır ve gündemi göz ardı etmememiz gerekir. Sempoz-
yumda yer alan tüm başlıkların çok önemli olduğunu ve konuyla 
ilgili önemli bir katkı oluşturduğunu düşünüyorum. Daha safahatlı 
ve detaylı başlıklarda yeniden buluşmayı ümit ediyor ve hepinizi 
saygı ile selamlıyorum.” dedi ve sempozyumun hayırlara vesile 
olmasını diledi.

 Ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Genç 
moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Feridun Yılmaz ile Prof. Dr. 
Mehmet Asutay’ın katılımlarıyla gerçekleşen ilk oturum başladı. 
İlk olarak Prof. Dr. Feridun Yılmaz “eşitsizlik yaratan bir sistem 
olarak Kapitalizm ve pandemi tecrübesi” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yılmaz; ana akım iktisat düşüncesini, 
sermaye birikiminin tezahür biçimlerini ve kapitalizmin tüketim 
alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ele aldı. 

Diğer konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Asutay ise sermaye hareket-
leri ve gelir dağılımı bağlamında pandemide küresel ekonominin 
verdiği sınavı değerlendirdi. İslam ekonomisinin sunduğu önerileri 
katılımcılara aktardı ve iktisat hakkında bilgi sahibi olmanın 
önemine vurgu yaptı.

Sabah oturumundaki son konuşmacı olan Melikşah Utku ise 
Türkiye’de İslami bankacılık, finans yönetimi ve iktisadi kalkınma-
ya yönelik potansiyel katkılar üzerine kapsamlı bir sunum gerçek-
leştirdi. Konuşmacılar, oturumun ardından katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

Yemek molasının ardından sempozyumun öğleden sonraki 
oturumu Doç. Dr. Faruk Bal moderatörlüğünde başladı. İlk olarak 
sözü Prof. Dr. Ahmet Faruk Aslan devraldı ve “Türkiye’de sosyal 
eşitsizlikler ve İslam İktisadı Kurumları geliştirmenin önemi” 
hakkında konuştu.

Öğleden sonraki oturumun ikinci konuşmacısı Dr. Hakan Kalka-
van, ekonomik eşitsizlik ve sosyo- ekonomik refah bağlamında 
İslami Finans ile İslam Ekonomisini karşılaştırarak sunumunu 
gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Dr. Harun Şencal ise gelişen 
küresel finansal piyasalarda fıkhın dinamik olarak çözüm üretmesi 
konusunda sunum yaptı. 

Kapanış oturumu Dr. İsa Yılmaz moderatörlüğünde yapıldı ve 
Prof. Dr. Feridun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet Asutay “İslam İktisa-
dı Ekonomi Endüstrisinin Neresinde?” temalı sunumlarını gerçek-
leştirdi. 

Yoğun katılımla ve verimli bir şekilde gerçekleşen sempozyum, 
izleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.  
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ÜNİVERSİTEMİZ DİŞ HASTANESİ İÇİN SGK İLE
PROTOKOL İMZALANDI

Hizmete giren Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 
SGK protokolü imzalandı. 

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna 
Öztürk ile Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in imzaladığı 
protokol kapsamında Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet tarifesi kapsamında 
faaliyet yürütecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İSF Stüdyo arasında akademik 
iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Görsel İletişim bölümü öğrencilerimiz, TRT’nin sevilen 
çizgi filmi Rafadan Tayfa başta olmak üzere birçok animasyon ve 
eser üreten İSF Stüdyolarında eğitimler alıp mesleğe yönelik 
pratik uygulamalar yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Öncülüğünde kurulan Dijital Sanat 
Akademisi kapsamında; İSF Stüdyoları, Ankara Bilim Üniversitesi 
ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği yapacak. Projede, 
TRT Akademi’yle de ortak çalışmalar yürütülecek.
 
Dijital Sanat Akademisi’nde verilecek eğitimlerde; teori ile pratik 
bir araya getirilecek ve sektöre yönelik nitelikli iş gücü sağlana-
cak. Endüstri odaklı bir modelle animasyon eğitimleri verilecek.

ÜNİVERSİTEMİZ VE İSF STÜDYO ARASINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Animasyon sektörünün, geleceğin en önemli alanlarından biri 
olacağını belirten Rafadan Tayfa yapımcısı İsmail Fidan sözlerine 
şöyle devam etti: “Animasyon sektörünün tüm sektörlerin kalbin-
deki sektör olacağına inanıyoruz. Sektördeki sanatçı adaylarının, 
kalifiye bir sanatçı olması için çalışıyoruz.”

Proje hakkında bilgilendirme yapan Rektörümüz Prof. Dr. Gülfet-
tin Çelik; “Bir taraftan öğrencimizin kendi akademik altlığını 
güçlendirirken, diğer taraftan da daha eğitim aşamasında bile dış 
dünyaya entegre olabilecek altlığı kazandırmak istiyoruz.” dedi. 
   
Dijital Sanat Akademisi’nde ilk aşamada otuz öğrenciye pratik 
eğitimler verilecek ve eğitimlere bir ay içinde başlanacak.
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Üniversitemizde tütün ve tütün ürünleri kullanımı özendiriciliğinin 
azaltılması amacı ile “Dumansız Kampüs” uygulamasını hayata 
geçirdik. Aldığımız bu karar; Üniversitemiz öğrencileri ile akade-
mik ve idari personellerini kapsamaktadır. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, toplum sağlığı üzerindeki 
zararlı etkilerinin yanı sıra hem çevresel hem de ekonomik 
yönden olumsuz sonuçlar doğuran tütün kullanımı ile mücadele 
için çalışmalar gerçekleştirdik. 

Yalnızca Belirli Alanlarda Sigara İçilebilecek

 “Dumansız Kampüs” uygulaması ile birlikte Üniversitemizde açık 
alan dahi olsa sigara içilemeyecek. Sigara içmek isteyen bireyler 
kampüs içerisinde oluşturulan sigara içme alanlarına gitmek 
durumunda olacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi kampüsü genelinde, tütün ve 
muadili ürünü kullanılması izin verilen alanlar belirli bölgeler ile 
sınırlandırılırken; “Dumansız Alan” şablonları oluşturulmuş 
alanlarda ise sigara içilmesi yasaklandı.

Sigara İçenlere Yaptırım Uygulanacak

Üniversitemizde “Dumansız Kampüs” alanında tütün ve tütün 
ürünlerini tüketen bireyler, Üniversite Yönetim Kurulunun belirledi-
ği personeller tarafından 4207 ve 4733 sayılı kanunlar kapsamın-
da değerlendirmeye alınacak.

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ'NDE SAĞLIKLI BİR ADIM ATIN!

Sayı: 34
2022 Mayıs

31 Mayıs “Dünya Tütünsüz” Gününde sigara ve tütün ürünlerine 
kullanımına ilişkin bir farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. 
Çünkü her yıl 7 milyon kişi sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan 
dolayı ölmektedir. Bunun 6 milyonu direkt sigara içmesine bağlı 
olarak, 1 milyonu ise sigaraya pasif maruziyeti sonrası oluşan 
hastalıklardan ölmektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak 
“Dumansız Kampüs” uygulama ile farkındalığı oluşturmak için ilk 
adımı atıyoruz.

Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Çözüm Üniversitemizden

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bünyesinde 
sigara bırakma poliklinik hizmetleri sunulmakta olup, sigarayı 
bırakmak isteyen bireyler bu birime yönlendirilecektir.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda 
birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık-
tır. Gelin siz de 31 Mayıs “ Dünya Tütünsüz Günü” ile birlikte 
sigara ve tütün ürünlerini bırakın, insan sağlığı için ilk adımınızı 
atın.

Sigarayı bırakın, hayatı yakalayın.

Kuzey Yerleşkesi, Ünalan Mah., Ünalan Sok.,
D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar / İstanbul
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