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ÜNİVERSİTEMİZDE MEZUNİYET PROGRAMLARI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde beş gün boyunca devam 
eden 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Programları coşkuyla 
gerçekleşti.

Üniversitemiz Güney Yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet tören-
lerine; mezun öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Rektörümüz Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik, Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, 
Üsküdar Kaymakamı Dr. Murat Sefa Demiryürek, Üniversite 
Yönetimi, dekanlar, öğretim üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

20 Haziran Pazartesi günü Siyasal Bilgiler Fakültesi, 21 Haziran 
Salı günü Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesi, 22 
Haziran Çarşamba günü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
ile Tıp Fakültesi, 23 Haziran Perşembe günü Edebiyat Fakültesi, 
Turizm Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  24 
Haziran Cuma günü Hukuk Fakültesi Mezuniyet Törenleri 
gerçekleşti.

Mezuniyet Törenle-
rinin açılış konuş-
masını yapan 
Rektörümüz Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik 
katılımcılara hitaben 
şunları söyledi: 
“2010’lu yıllara 
gelindiğinde, yeni 
şartlar ve yeni 
ihtiyaçlar doğrultu-
sunda yeni bir 
üniversitecilik yakla-
şımına ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi kuruldu. Üniversiteciliği yeniçağa taşıyacak, yeni bir 
yaklaşımla küresel ortama insan yetiştirecek bir üniversite anlayı-
şıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim hayatına başladı. 

2022
Haziran

11 fakültesiyle, bir taraftan Sağlık Bilimleri, diğer taraftan Mühen-
dislik ve Sosyal Bilimler alanlarıyla ve birbiriyle entegre olmuş bir 
yapıyla salt Türkiye’yi değil bütün dünyayı keşfetmeye ve kuşat-
maya niyet etmiş bir akademik mantıkla İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi kuruldu ve konum olarak özellikle İstanbul seçildi. 10 
yıllık bir süreçte çok hızlı yol aldık. 13.600 öğrencimiz, 1000’i 
aşkın akademik personelimiz ve 200 idari personelimiz var. 52 
lisans programı ve 100 civarında yüksek lisans doktora programı 
olmak üzere 160 farklı programımız var. Hızla büyümenin karşılı-
ğında elbette üniversitemiz her alanda çok hızlı mesafeler aldı. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak çok güçlü bir altlıkla genç-
lerimize kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz. Hocalarımız ve öğren-
cilerimiz ulusal ve uluslararası ortamlarda yürüttükleri projelerle, 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle çok önemli başarılar elde ediyorlar. 
Son 1 buçuk yılda elde ettiğimiz endeksleme sıralamaları da, 
üniversitemizin başarısını yansıtan önemli göstergelerdir. Örneğin 
Times Higher Education dünya üniversiteler genel sıralamasında 
Medeniyet Üniversitesi ilk 1000 içinde yer almaktadır. Bazı 
kategorilerde ise daha da öndeyiz. Mesela hocalarımızın atıf alma 
boyutunda dünyada 487. sıradayız, Türkiye’deki devlet üniversi-
teleri arasında birinciyiz ve tüm üniversiteler arasında ise 8. 
sıradayız. 
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İnterdisipliner bir yaklaşımla dünya insanı yetiştiren İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi; dünyanın beşten büyük olduğunun 
anlaşıldığı ve Türkiye'nin öncü rol üstleneceği küresel çağda, bu 
rolün sahiplerinden birisi olacaktır.

Türkiye'deki Üniversiteler Arasında En Büyük Üniver-
site Kütüphanesine Sahibiz

Bugün artık 1000’i aşkın akademik kadromuz var. Yaş ortalama-
mız 39 ve Türkiye’nin en genç kadrosuna sahip devlet üniversite-
siyiz. Üniversitemizin ayırıcı özelliklerinden bir tanesi de, akade-
misyenlerimiz ile öğrencilerimiz arasındaki mesafenin yakınlığıdır. 
Gelişmekte olan bir üniversiteyiz. Ayrıca Türkiye’nin üniversiteler 
arası en büyük kütüphanesine sahibiz ve tamamen dolduğunda 
bir milyon kitaba ev sahipliği yapacak olan ve üç bin kişiye hizmet 
verebilen bir kütüphaneye sahip olmamız bizim için çok güzel bir 
imkandır” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik konuşmasını bitirirken, 
mezun olan öğrencilerimizi tebrik edip başarıların devamını diledi.

Mezun öğrencilerimiz ile ailelerinin büyük bir heyecanla katıldığı 
mezuniyet törenlerinde, Dekanlarımızın konuşmalarının ardından 
fakülte birincisi olan öğrencilerimiz katılımcılara hitaben konuş-
malar yaptı ve düşüncelerini ifade etti. Dereceye giren öğrencileri-
miz ile tüm mezunlarımız sahneye davet edildi ve hocalarımız 
tarafından kendilerine mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet törenlerimiz, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçek-
leşti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Törenlerin bitiminde 
mezun öğrencilerimiz kep fırlattı ve toplu fotoğraf çekildi. Progra-
mın sonunda akademisyenlerimize, mezun öğrencilerimize ve 
ailelerine; çay, kuru pasta ve çorba ikramlarında bulunuldu. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ailesi olarak; sevgili mezunlarımı-
za başarılar diliyor, kıymetli ailelerini tebrik ediyor ve değerli hoca-
larımıza teşekkür ediyoruz.  



ÜNİVERSİTEMİZDE “DEKA’DANS: YIKIMIN ESTETİĞİ” 
ULUSLARARASI PROJESİNİN AÇILIŞ SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yürütücülüğünde, Universidad de 
Zaragoza, Sakarya Üniversitesi ve Universitat Politècnica de 
València iş birliğiyle artimu.org tarafından gerçekleştirilen 
Deka’dans: Yıkımın Estetiği uluslararası projesinin açılış sergisi 
gerçekleşti. Sergiye Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve 
Üniversite Yönetimimiz de katıldı.

Proje kapsamında video ve fotoğraf türünde on üç sanatçı 
tarafından üretilmiş on iki eser, dört ayrı şehirde sergilenecek. Bu 
sergilerden ilki 13 Haziran’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüp-
hanesi’nde saat 13.00’da açıldı.

21 Haziran’da Sakarya Üniversitesi’nde yapılacak olan sergi, 27 
Haziran’da Valencia Marinasında bulunan Veles e Vents’te ve 01 
Temmuz’da ise Zaragoza Üniversitesi Teruel Kampüsü Sergi 
Alanında devam edecek.

Proje, sanayi toplumunun kütlesel yaşamından enformasyon 
toplumunun spekülatif dünyasına geçişte deneyimlenen toplum-
sal ve bireysel sorunları tartışmaktadır. Dönüşüm süreçlerinde 
genellikle yeniden yapılanma ve inşa üzerine konuşulur ve 
düşünülürken; bu projede inişin, düşüşün ve yıkımın da kendi 
içinde yakıcı güzelliği olduğu, bu güzelliğin umutla mümkün 
olduğu sergilenmekte ve dile getirilmektedir. “İnsan kendisini 
yıkıntılarında bulabilir” iddiasıyla sergilerdeki eserler; kültürel 
bilimsel, kentsel, varoluşsal nitelikte dağılma, ayrılma, düşüş ve 
yıkım süreçlerini ele almaktadır.

Yoğun ilginin ve katılımın olduğu etkinlik, katılımcıların toplu hatıra 
fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE PREP-FEST ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından düzenlenen Prep-Fest etkinliği yoğun bir katılımla 
gerçekleşti. Etkinliğe Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül 
de katıldı.

Orhanlı Yerleşkemizde yapılan ve birbirinden güzel etkinliklerin 
yer aldığı programın açılış konuşmalarını Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Ferdane Denkci Akkaş gerçekleştirdi.

215 İngilizce hazırlık ve 12 İspanyolca hazırlık öğrencisinin katıldı-
ğı etkinliğin sabah bölümünde, Yabancı Diller Yüksekokulu 
Öğretim Görevlilerinin ve İMÜ Proje Kulübünün düzenlediği 10 
farklı oyun oynanırken, öğle saatlerinde ise Tuzla Belediyesi ve 
Rektörlüğümüz tarafından katılımcılara ikramlar yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümü; müzik dinletisi, Erasmus 
Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Ertunç Sari’nin Erasmus sunumu ve 
Prep Drama Kulübünün tiyatro gösterisi ile devam etti. Etkinliğin 
sonlarına doğru Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki başarılı 
öğrencilere ödülleri verildi. Aynı zamanda Voleybol Turnuvasında 
birinci olan takıma madalyaları takdim edildi ve yine Yabancı Diller 
Yüksekokulu Okuma Odasından en çok ödünç kitap alıp okuyan 
öğrenciler ödüllendirildi.

Program, sponsorluk sağlayan Oxford University Press ile 
organizasyonda görev alan Öğretim Görevlilerine ve öğrencilere 
plaket takdimi yapılmasının ardından, çekilişle çeşitli hediyeler 
verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi yapılmasıyla sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZİN THE ASYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDAKİ ÜSTÜN BAŞARISI

Dünyada yükse-
köğretim kurum-
larının başarılarını 
değerlendiren en 
saygın kuruluşlar-
dan biri olan 
Times Higher 
E d u c a t i o n ’ ı n 
(THE) Asya 
Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. 2022 THE Asya Üniversiteleri 
Sıralamasında, üniversiteler Eğitim-Öğretim (öğrenme ortamı), 
Araştırma (hacim, gelir ve itibar), Atıf (araştırma etkisi), Uluslarara-
sı Görünüm (personel, öğrenci ve araştırma) ve Endüstri Geliri 
(bilgi transferi) başlıklarında toplam 13 performans göstergesine 
göre değerlendiriliyor.

6. MedjrCongress Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 14-15 Mayıs 
2022 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası 
Kütüphanesi'nde bulunan Ziraat, Bankart ve Hasan Polatkan 
olmak üzere 3 konferans salonunda eş zamanlı olarak gerçekleş-
tirildi.

Kongreyi %50’den fazlası dış katılımcı olmak üzere 35 farklı 
üniversiteden toplam 300 kayıtlı katılımcı takip etti. Altı oturumda, 
8 farklı üniversiteden 22 konuşmacı kanseri tüm yönleriyle ele 
alan oldukça faydalı sunumlar gerçekleştirdi. İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri tarafından 11 konuşma  
yapıldı. Tüm oturumlarda oturum başkanlığını Tıp Fakültesi 
öğrencilerimiz üstlendi.

Kongremizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi başta 
olmak üzere çeşitli tıp fakültelerinde bulunan tıbbiyeliler tarafın-
dan, 40'ı sözlü 33'ü poster olmak üzere toplam 73 bildiri, 5 farklı 
oturumda Hasan Polatkan Konferans Salonu’nda sunuldu. 
Jüriler tarafından değerlendirilip, poster ve sözlü sunum alanları-
nın her birinden dereceye giren ilk 3 bildiriye sırasıyla; 1250, 750, 
500 TL olmak üzere ödülleri takdim edildi.

6.ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ 14-15 MAYIS 2022 TARİHLERİNDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Göğüs röntgeni okuma, hekim sorumlulukları ve medikal 
malpraktis, sütur, CPR, kanserde ileri görüntüleme, anamnez 
alma, EEG okuma olmak üzere 7 öğretici bilimsel; ebru, kahve 
demleme, etkili iletişim ve beden dili, doğaçlama drama, stres 
yönetimi, işaret dili, savunma sanatı, jel mum olmak üzere 8 keyifli 
sosyal atölye etkinlikleri yapıldı.

Sosyal program kapsamında 14 Mayıs Cumartesi Günü, Saban-
cı Öğretmen Evi'nde gala yemeği programı yapıldı. 15 Mayıs 
Pazar Günü, Valide Sultan Gemisi ile İstanbul’un güzel tarihi 
dokusuna ve doğal güzelliklerine şahit olduğumuz boğaz turun-
dan sonra kongre tamamlandı.

Kongrede konuşma yapan, bildirilerin hazırlanmasında görev 
alan, kongreye gelen bildirileri değerlendiren, kongremizde 
oturum başkanlığı yapan, kongre boyunca bizi yalnız bırakmayan 
değerli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Atıf kategorisinde 100 üzerinden 
66 puanla Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 1., tüm 
üniversiteler arasında ise 2. sırada yer alarak büyük bir başarı 
gösterdi. Üniversitemiz genel sıralamada 201-250 bandında yer 
alırken, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 4. ve tüm 
üniversiteler arasında 8. oldu.

Dünyadan toplam 829 üniversitenin değerlendirmeye alındığı ve 
616’sının listeye girdiği 2022 sıralamasında, Türkiye’deki 66 
üniversiteden 54’ü puanlanan üniversiteler listesine dahil edildi. 
Asya kıtasındaki üniversitelere yönelik bölgesel bir akademik 
performans haritalaması niteliğinde olan THE Asya Üniversiteleri 
Sıralamasında, THE Dünya Üniversiteler Sıralamasında esas 
alınan 13 temel performans değerlendirme kriteri bölgedeki 
kurumların niteliklerine uyarlanarak kullanılıyor.
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ÜNİVERSİTEMİZ TİYATRO TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘FEHİM PAŞA KONAĞI’ VE ‘İSTİKLAL YOLU’ İSİMLİ 
TİYATRO OYUNLARI DÜZENLENDİ
Üniversitemizin Tiyatro Topluluğu 1 Haziran 2022 tarihinde 
“İstiklal Yolu” ve 3 Haziran 2022 tarihinde ise “Fehim Paşa 
Konağı” adlı oyunlarını sergiledi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Âşık Paşa Konferans Salonunda oynanan her iki oyuna yüksek 
katılım oldu. Üniversitemiz Öğrencilerin, idari ve akademik perso-
nellerimizin de  izleyicisi olduğu oyunlara Rektörümüz  Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik ve Üniversite yöneticilerimiz katıldı. 

Pandemi sürecinde sanatsal ve kültürel faaliyetlere ara verilmiş 
olduğundan bu tür etkinliklere özlem duyulduğu, öğrencilerimizin 
final sınavları öncesi tiyatro sahnemizin açılmasıyla moral ve 
motivasyonun yükseltilmesi amaçlandı. 

Oyunları yöneten ve Tiyatro Topluluğunun akademik danışmanlık 
görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu konuşmasın-
da;  “Üniversitemizde farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerimi-
zin tiyatroya gönül vermesi ve eğitim öğretim yılının sonuna iki 
oyunla seyircisiyle buluşması büyük bir emeğin, çalışmanın 
ürünüdür” dedi. Başta Tiyatro Topluluk Başkanı Taha MACİT 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Rektör Yardımcımız  Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu, Üniversitemizin 
Genel Sekreteri  Doç.Dr.Ekrem Tak, Siyasi Bilgiler Fakültesi 
Dekanı  Prof. Dr. Hamdi GENÇ, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Kadir Pektaş, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Doğan Arslan, Sahne Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Melike Saba Akım Çınar ve Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Çetin tiyatroya 
gönül veren öğrencilere ve emeği geçenlere  teşekkür belgeleri 
takdim edildi. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİNDE 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SPOR ŞENLİĞİ 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
3 Haziran Cuma günü Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin (İMÜ TÖMER) öğrencileri, öğretim görevlileri ve idari 
personeli düzenlenen Spor Şenliğinde buluştu. 

Şenlikte öğrenci ve öğretim görevlilerinden oluşan dört futbol 
takımı, iki basketbol takımı ve iki voleybol takımı karşılıklı müca-
dele ettiler. Arş. Gör. B. Asım Tüccar ve takımı basketbolda tek 
sayı farkla maçı kazanıp şampiyon olmayı başardı. Futbolda ise 
Öğr. Gör. Dr. Muhammet Can, Öğr. İsmail Ersoy ve Dr. Öğr. Üyesi 
Erdal Kılıç hocalarımızın takımları ilk turda elendiler. İMÜ TÖMER 
Müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak ise takımıyla birlikte final oynadı. 
Ancak 2-0’dan 2-2’ye getirdikleri maçı penaltı atışları neticesinde 
kaybettiler. YTB Burslusu öğrencilerden oluşan takım zorlu 
mücadelelerin ardından futbol turnuvasını kazanmayı başardı. 
Katılımcılara tatlı ve içecek ikram edilen etkinlikte ayrıca bilardo, 
langırt vb. başka etkinliklerde  gerçekleştirildi. 

Özellikle basketbol ve futbol branşlarında büyük bir heyecana 
sahne olan şenlikte final maçına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ekrem Tak ve Genel 
Sekreter Yardımcımız Ali Ramazan Tak da katıldı. Orada yaptığı 
konuşmada mücadelelerinden ötürü tüm öğrencileri kutlayan 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik, uluslararası öğrencilerin bir yandan 
Türkçe öğrenirken bir yandan da bu gibi sosyal etkinliklere 
katılmalarının önemine işaret ederken bu etkinliğin düzenlemesin-
de emeği geçen TÖMER ekibine de teşekkürlerini iletti. 

Şenlik, öğrencilere yapılan tatlı ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ VE GÜNGÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Güngören Kaymakamlığı ve 
Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Dijital Çağda 
Ebeveynlik ve Öğretmenlik” projesi kapsamında iş birliği protoko-
lü imzalandı.

23 Mayıs 2022 tarihinde Üniversitemizde gerçekleşen törende, 
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Güngören İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ferhat Öztürk protokole imza attılar. Protokol törenine, 
proje ekibi adına Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, 
proje yürütücüleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman ve Dr. Öğr. Gör. 
Zeynep Ardıç da katıldı.

Yapılacak iş birliği doğrultusunda “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik 
Rollerinin Güçlendirilmesi” ve “Öğretmenlerin Dijital Yetkinlikleri-
nin Güçlendirilmesi” başlıklı iki proje yürütülecektir. Bu kapsamda 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk ve 
Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından; Güngören 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik eğitimler verilecektir.

Proje ekibinde Prof. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Doç. Dr. 
Ensar Yılmaz, Doç. Dr. Halil Altındağ, Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ardıç, Dr. Öğr. Üyesi 
Merve Ürem, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Bıkmazer, Dr. Öğr. Üyesi Cem 
Malakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hande Arslan Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi 
Abdülkadir Yeler, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak, Arş. Gör. Dr. Ömer 
Uğur, Arş. Gör. Dr. Aslı Devrim Lanpir, Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğ-
lu, Arş. Gör. Murat Uçak, Arş. Gör. Dilşa Azizoğlu, Öğretmen 
Neslihan Akar, Öğretmen Salih Aktürk yer almaktadır.

Üniversitemiz Medeniyet Bilgi Topluluğunun 9 Mayıs 2021 tarihin-
de başlatmış olduğu proje için 5500 kitap ve kırtasiye malzemesi 
bağışı yapıldı. İlkokula 3000 adet, Ortaokula 2500 adet olmak 
üzere iki adet kütüphane kuruldu. Kütüphanelere “Medeniyet 
Bilgi Kütüphanesi” ve “Dolusalkım İlkokulu Kütüphanesi” isimleri 
verildi. Gelen bağışların kataloglama ve sınıflama işlemi topluluk 
öğrencileri tarafından yapılarak dijital sisteme aktarıldı. Sponsor-
lar tarafından kütüphanenin masa, sandalye ve raf ihtiyaçları 
karşılandı. 17 Mayıs 2022 tarihinde Topluluk Danışmanı Arş. Gör. 
Nisa ÖKTEM ile üniversitemiz öğrencileri; Hacer PERGEL, 
Zeynep KABAK, Sümeyye KAPLAN, Esma EKİN ve Sabahattin 
BAL’ın katılımı ile Siirt Pervari’ye giderek kütüphanenin açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışa 150 öğrenci, 7 Öğretmen ve köy halkı 
katıldı. Öğrenciler ile okuma etkinliği, masal dinletisi, çuval yarışı, 
halat çekme yarışı ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyarette bulunan topluluğumuz 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Nazif YILMAZ ile karşılaşmış 
ve proje hakkında bilgi vermiştir.

SİİRT PERVARİ DOLUSALKIM İLKOKUL-ORTAOKUL KÜTÜPHANE KURMA PROJESİ

Başta Doç. Dr. Ekrem TAK hocamıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Amaç Farkındalık Kazandırmak ve Geliştirmek

Eğitim programı aracılılığıyla; dijital ebeveynlik rolleri, bilgi ve iletişim 
teknolojisinin çocuklara sunduğu fırsatlar ve barındırdığı riskler, 
ekrana uzun süre maruz kalmanın gelişimsel ve davranışsal sonuçla-
rı, problemli internet kullanımı ve siber zorbalık, sanal otizm, teknofe-
rans, dijital teknolojinin barındırdığı risklere karşı yapılması gereken-
ler, velayet hakkı kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler, güvenli 
internet kullanımı, doğru anne babalık rolleri ve çocukla sağlıklı ilişki 
geliştirme, ebeveynin sosyal medya paylaşımlarında çocuğun kişilik 
hakkına zarar vermemesi ve dijital platformlarda çocuğun kişiliğine 
yönelik olası saldırıların önlenmesi gibi konularda bilinç kazandırmak 
ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Çocukların dijital ortam-
larda korunmasını sağlamak amacıyla psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi 
farklı disiplinlerin yaklaşımlarının ve çözüm önerilerinin sunulacak 
olması; internetin güvenli kullanımı ve olası tehlikelerin bertaraf 
edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
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2. ULUSLARARASI ORGAN BAĞIŞI KARİKATÜR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Organ Vakfı arasında 
imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Organ 
Bağışı Karikatür Yarışması geçtiğimiz yıl aralık ayında sonuçlandı. 
Pandemi dolayısıyla düzenlenemeyen ödül töreni ve sergi etkinliği, 
10 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Doğan Arslan’ın yürütücülüğünü yaptığı ve organ 
bağışının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturma amacı 
güden yarışma, sanat ve tasarımın sosyal meselelere değinerek 
toplumun bakış açısını şekillendirmede nasıl bir etki yaratabileceğini 
gözler önüne serdi.

Yarışmaya 58 ülkeden 447 sanatçı toplamda 952 çalışmayla katıldı. 
Dördü Türkiye’den toplam on jüri üyesi çalışmaları çevrim içi 
platformda oylayarak puanladı. Yarışmada birinciliği Türkiye’den 
Fatih Aksular’ın karikatürü kazanarak ülkemiz için büyük bir gurur 
yaşatırken, ikinciliği Meksika’dan Angel Boligán Corbo, üçüncülüğü 
ise İtalya’dan Marco D'agostino kazandı. Mansiyon ödüllerini Polan-
ya’dan Emil Idzikowski, Türkiye’den Hikmet Çil ve Musa Gümüş 
kazandı. Yarışmanın özel ödülleri sırasıyla; Kaan Ertem Özel Ödülü 
Türkiye’den Yavuz Özhan Önür’e, Prof. Dr. Arash Pirat Özel Ödülü 
Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov’a, Sevgi Aydemir Özel Ödülü 
İran’dan Esmaeil Babaei’ye olmak üzere dağıtıldı.

Ankara Başkent Festival Yolu bünyesinde, eski bir hapishane binası-
nın sergi mekanına dönüştüğü etkinlikte, teşekkür plaketini üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik adına Doç. Dr. Doğan Arslan, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’dan teslim 
aldı. Hem üniversitemiz hem de ülkemiz için oldukça anlamlı olan bu 
uluslararası yarışmada katılımcı eserler, 17 Haziran 2022 Cuma 

Ülkemiz yarı kurak bir iklim kuşağında bulunmaktadır ve “su 
stresi” çekmektedir. Su stresi; yıllık içme suyunun kişi başına 
1.700 metreküpün altına düştüğü duruma verilen isimdir ve 
ülkemiz kişi başına düşen içme suyu miktarının 1.700 metrekü-
pün altına indiği 2016'dan bu yana teknik olarak su stresi 
yaşamaktadır. Buna ilave olarak özellikle İstanbul’da artan nüfus 
ile birlikte lokal bir su kıtlığından bahsetmek mümkündür.

Su, sınırsınız bir kaynak değildir. Bu nedenle sularımızı daha 
kontrollü kullanmamız gerekmektedir. Bu anlamda İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi olarak, suyun kontrolsüz ve plansız 
kullanımına karşı ilk adımı atıyoruz. Üniversitemiz Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Erkan Şahinkaya ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Karagöz 
yürütücülüğünde “Gri Su Geri Kazandırma Projesi”ni hayata 
geçiriyoruz.

Üniversitemiz “Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata 
evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmak” vizyonunu 
benimsemiştir ve bu kapsamda “gri suların geri kazanımı ve su 
tasarrufu” konusunda öncü çalışmalara imza atmaktadır.

GRİ SU GERİ KAZANIM PROJESİ TANITIMI YAPILDI

Gri Su Geri Kazandırma Projemizin temel amacı; üniversitemiz-
deki su tüketimini azaltmak için el yıkamak amacıyla kullanılan 
suların tuvaletlerde sifon suyu olarak kullanımını sağlayacak bir 
sistem tasarlamak ve bu sistemi kurup yürürlüğe sokmaktır.

Susuz bir hayat düşünülemez. Suyu tasarruflu ve tedbirli kullan-
mak ortak sorumluluğumuzdur.

gününe kadar Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Merke-
zi’nde ziyarete açıktı. Ayrıca bu uluslararası serginin Ekim 2022 
tarihinde üniversitemizin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü galerisinde 
de gösterilmesi planlanmaktadır.



ÜSKÜDAR ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ'NDE 
MEZUNİYET COŞKUSU YAŞANDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle 
yürütülen Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu 
yaşandı.  

“Geleceğin Dâhilerini yetiştiriyoruz’’ sloganı ile hayata geçirilen 
Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi, bu seneki 
mezunlarını Üsküdar Fikir Sanat Merkezi’nde düzenlediği törenle 
uğurladı.

Mezuniyet törenine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik de katıldı.

Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin 2021- 2022 mezunlarının ve tüm 
eğitim kadrosunun katıldığı mezuniyet töreninde çocuklar 
diplomalarını alırken gurur ve sevinci bir arada yaşadı. 

Çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin yer aldığı program, mezun olan 
öğrencilerin etkinlik alanında aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirmesinin ardından sona erdi.

BEŞ BOYUTLU GELECEK PROJESİ İLK DÖNEMİ 
TAMAMLANDI

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Üniversitemiz tarafın-
dan yürütülen, Kadıköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve 
Üsküdar kaymakamlıklarının ortak olduğu, İstanbul Bilimler 
Akademisi Vakfı, Sultanbeyli ve Üsküdar belediyelerinin iştirakçi 
olarak yer aldığı, Sancaktepe ve Ümraniye belediyelerinin destek 
verdiği Beş Boyutlu Gelecek Projesi kapsamında ilk dönem 
faaliyetleri tamamlandı. 15 Şubat tarihinde başlayan proje kapsa-
mında Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli 
ilçelerimizde 17 okulda 8 farklı alanda 12 eğitmen tarafından 
toplam 206 seminer verildi. Beş ilçemizde Dijital tasarım, Fotoğ-
rafçılık, Tiyatro, Resim, Ahşap, Ney, Gitar, Bağlama, Kaligrafi 
atölyeleri gerçekleştirildi. 6-9 Mayıs tarihleri arasında projeye 
katılan lise öğrencileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Antalya 
Alaaddin Keykubat Kamp alanında doğa ve spor kampı icra 
edildi. Projede Üniversitemizden 32 gönüllü lisans öğrencisi 
görev aldı.

Beş Boyutlu Gelecek Projesi 2022 yılı ilk dönem eğitimlerinin 
tamamlanmasının ardından Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüp-
hanesi’nde; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ekrem Tak, Proje Koordi-
natörü Doç. Dr. Faruk Bal, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Fehmi Gür, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Elif Gür, Proje idari işler sorumlusu Melike Çağlı-
yan, mali işler sorumlusu Abdussamed Y. Çağlıyan ve projenin 
uygulandığı 17 okuldan müdür, müdür yardımcısı ve projeden 
sorumlu öğretmenlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı 
yapıldı. İlk dönem çalışmaları hakkında bilgilendirmenin ardından 
eğitim ve faaliyetler hususunda istişare gerçekleştirildi. Toplantıda 
okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerimizin görüş ve 
tavsiyeleri dinlenerek proje faaliyetleri değerlendirildi. Yeni 
dönemde neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi gerçek-
leştirildi.

Toplantı sonrasında katılımcılar ile birlikte İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi gezildi.
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"YOLCULUKLAR-KÜLTÜREL MİRASIN KEŞFİ YOLUYLA GÜÇLENDİRME" ERASMUS+ PROJE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültemizin olarak ortak 
olduğu ''Journeys-Empowerment through Exploration of Cultu-
ral Heritage - Yolculuklar-Kültürel Mirasın Keşfi Yoluyla Güçlendir-
me'' (2020-1-UK01-KA201-079143) adlı Avrupa Komisyonu 
Erasmus+ projesinin uluslararası toplantısı ve eğitimleri 10-16 
Mayıs 2022 tarihlerinde Hollanda’da gerçekleştirildi. İngiltere, 
Slovenya, Hollanda, Türkiye ve Romanya'nın ortak olduğu proje-
de Turizm Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salih KUŞLU-
VAN, Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT, Doç. Dr. Serkan POLAT ve 
Arş. Gör. Gamze YORULMAZER yer almaktadır.

Amsterdam’da gerçekleştirilen toplantı ve eğitimlere fakültemiz 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT, Dr. Eren 
SEZGEN, Dr. Bahar TÜRKAY ve Arş. Gör. Gamze YORULMA-
ZER katılım sağladılar. Avrupa’nın kültürel mirasının bir parçası 
olarak Avrupa’da yaşayan diaspora (göçmenler ve sığınmacılar) 
konusunda eğitimcilerin ve gençlerle ilgili kuruluşların yöneticileri-
nin bilgi ve becerilerini geliştirme amacında olan proje dahilinde 
gerçekleştirilen eğitimlerde Dr. Eren SEZGEN ve Dr. Bahar 
TÜRKAY projedeki öğrenme aktiviteleri ve metotlarından iki 
tanesini diğer ülkelerin katılımcılarına uyguladılar. Program kapsa-
mında diaspora toplulukları hakkında oluşturulacak olan dijital 
harita ve mobil uygulamaya ilişkin detaylar hakkında tartışıldı, 
toplantının gerçekleştirildiği farklı bölgelerde şehir turu gerçekleş-
tirilerek müzeler, yaratıcı sanat stüdyoları, sergileri, restoranları ve 
kültürel miras ögeleri ziyaret edildi.

Tüm ülke ortakları program dahilinde kültürel mirasa ilişkin 
sunumlar gerçekleştirdi ve programın üçüncü gününde Arş Gör. 
Gamze YORULMAZER “Kültürel Miras ve Turizm” başlığı altında 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda kültürel miras, somut ve 
somut olmayan kültürel miras, Dünya’da ve Türkiye’de UNESCO 
tarafından koruma altına alınan yerler, Kültürel mirasın turizm 
açısından değerlendirilmesi ve kültürel mirasın korunması konula-

rına değindi. Kültürel mirasın bir toplumun yaşam tarzını ve 
düşüncesini belirten gelenek-görenek ve nesnelerden meydana 
geldiğini; bu gelenek-görenek ve nesnelerin belirli bir yaşam 
tarzını gösterdiğini dile getirdi. Doğal alanların, kendine özgü 
özelliği olan dağların, göllerin, tarih öncesi mağaraların, dini mera-
simlerin yapıldığı mekânların, antik kalıntıların, bina, yapı ve tarihi 
özelliği olan yerlerin kültürel miras kapsamında yer aldığını ve 
sadece taşınır nesneler olmamakla beraber taşınmaz varlıkların 
da kültürel miras bakımından önemli bir yere sahip olduğunu ve 
kültürün devamlılığının sağlanması için kültürel mirasın korunması 
ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti. Kültür ve 
kültürel miras unsurları toplumun yapı taşları olmasının yanı sıra 
turizm açısından da ülkeler için bir çekicilik kaynağını oluşturduğu-
na işaret etti. Kültür turizmi, ana akım deniz, güneş, kum turizmin-
den sonra en çok tercih edilen alternatif olduğunu ve kültürel 
miras unsurlarına zarar vermeden ve yozlaştırmadan, planlı bir 
şekilde turizm geliri elde etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMLERİ İSPANYA’DA VERİLDİ

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe ile 
desteklenen ve koordinatörlüğü’nü İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi’nin yaptığı ‘Development of the Digital Marketing Competen-
ce of Adult Learners for Small and Medium-sized Tourism 
Enterprises (SMTEs) in Europe’ isimli Erasmus+ projesinin 
üçüncü uluslararası proje toplantısı ve ikinci öğrenme/öğretme/e-
ğitim etkinliği İspanya’nın Huelva şehrinde yapıldı.

Adı geçen projenin ortakları arasında Türkiye’den Profesyonel 
Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Belçika’dan PhoenixKM BVBA, 
Yunanistan’dan IACuDit ve İspanya’dan Inercia Digital S. L. adlı 
kuruluşlar bulunuyor.

Projenin karma eğitim etkinliği kapsamında küçük ve orta ölçekli 
turizm işletmeleri çalışanlarına, yöneticilerine ve bu işletmelerde 
çalışma potansiyeli bulunan öğrencilere turizm işletmelerinde 
dijital pazarlama ile ilgili çeşitli konularda eğitimler verildi. Eğitim 
verilen konular arasında pazarlama ilkeleri ve dijital pazarlama 
stratejileri, web sitesi tasarımı ve kalitesi, içerik pazarlaması, dijital 
reklamlar, dijital dağıtım kanalları, arama motoru optimizasyonu, 
sosyal medyada pazarlama, mobil pazarlama, e-postayla pazar-
lama ve web analizleri ve performans ölçümü yer aldı.

Ayrıca yapılan proje toplantısında dijital turizm pazarlaması ile ilgili 
eğitim ünitelerinin ve yeterlilik çerçevesinin nasıl geliştirilebileceği 
tartışıldı. 

İspanya’nın Huelva şehrinde yapılan toplantıya; İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi adına proje yürütücüsü Prof. Dr. Salih Kuşluvan, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr.  
Özcan Erkan Akgün, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) 
Başkanı Ülkay Atmaca, Ramada Old City Otel Genel Müdürü ve 
Softotel Management şirket sahibi Serkan Gümrükçü, Celex Travel 
Dr. Mehmet Bahar, Miracle Resort Hotel Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Ergun, Turizm Araştırmacısı Dr. Leyla Şişik katıldı. 
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İMÜ TÖMER ÖĞRENCİLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Yaşar Bülbül ve Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu’nun katkılarıyla Türkçe 
Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İMÜ TÖMER) 
Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, yaza merhaba pikniğinde 
yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldular. İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi tarafından desteklenen ve dönem sonunda Polonez-
köy’deki Jozef'in Yeri adlı mekânda gerçekleştirilen piknikte, 
öğrencilere kurumun öğretim görevlileri ve idarecileri de eşlik etti.  
Piknik günü sabahın erken saatlerinde İMÜ TÖMER ofisinin 
önünde buluşan öğrenciler, Tuzla Belediyesi tarafından tahsis 
edilen otobüslere binerek kısa sürede Polonezköy’e ulaştılar. 
Kendilerini bir anda yemyeşil bir ormanın içerisinde bulan öğren-
ciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polonezköy’ün ferah ve temiz 
havasını, onlar için özel olarak hazırlanmış birbirinden lezzetli 
yiyeceklerle dolu kahvaltı sofraları izledi. Hoş bir sohbet eşliğinde 
kahvaltının keyfini çıkaran ve bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, 
sonrasında Polonezköy’de doğa yürüyüşü yaptı ve futbol, voley-
bol, badminton gibi çeşitli oyunlar oynayarak birlikte hoşça vakit 
geçirdi.  

Öğrenciler, farklı etkinliklerle dolu bu keyifli piknik gününün 
sonunda, oradan ayrılmadan önce İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesinin misyonuna uygun şekilde sıfır atık ilkesi çerçevesinde 
doğayı da ihmal etmedi ve yanlarında getirdikleri poşetlerle 
çevreyi temizledi. 

Bu eğlenceli piknik için İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ve İMÜ 
TÖMER’e teşekkürlerini ileten öğrenciler, dönüş yolunda otobüs-
te şarkılar söyleyerek üniversiteye ulaştı. 
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