


15 Temmuz’da menfur bir darbe girişimi ile yüz yüze kaldık. İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi olarak bizler, o gece hakkının, hukukunun ve 
kazanımlarının bizzat koruyucusu olduğunu tüm dünyaya gösteren 
milletimizle birlikteydik, milletin ta kendisiydik. O gece derin millet, 
şerefli mazisinde olduğu gibi yine en zor zamanda çıkıp geldi ve kendisi 
hakkında hesap yapmak isteyenlerin hesabını bozdu. Kendilerini 
minnetle andığımız şehit ve gazilerimizin hiç düşünmeden, hesap 
etmeden ortaya koydukları o tavır istiklal ve istikbalimizin teminatı 
oldu. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden Çanakkale ruhu ile 
perçinleyen o kahramanlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyeceğiz. 
Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır diliyor, gazilerimize de minnettar olduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz. Bizler 15 Temmuz sonrası ile başlayan yeni süreçte 
üzerimize düşen görevlerin idrakindeyiz ve her zaman olduğu 
gibi yine istiklal ve istikbalimizin teminatı milletimizle beraberiz.



PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Rektörden

2016 yılı “Medeniyet Bülteni”mizle tekrar karşınızdayız. Dopdolu geçen 
bir yılın ardından, gerçekleştirmekten heyecan, sevinç ve mutluluk 
duyduğumuz faaliyetlerimizin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. 

2016 yılı Temmuz ayında devletimiz maalesef hain bir darbe girişimine maruz 
kaldı. İhanet gecesi milletimizin gösterdiği kahramanlıkla bir destan gecesine 
dönüştü. Çanakkale ruhunun dirildiği o gece ile başlayan süreçte tüm 
kurumlarımızla birlikte üniversitemiz de devlet ve milletimizle yekvücuttu. 
Üniversitemiz ile Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “15 
Temmuz Gururumuz: Üsküdar’da ve Her Yerde” isimli etkinliğimiz bu anlamın bir 
göstergesiydi. İlgili detayları bültenimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

2016’da Arap Üniversiteler Birliği ile birlikte “TACHE II. Türk-Arap Yüksek 
Öğretim Kongresi”ni gerçekleştirdik. Arap dünyasından pek çok üniversite 
ile işbirliği anlaşmaları imzalamamıza vesile olan bu etkinliğimizde Sayın 
Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın gururunu yaşadık. Bunlar dışında her yıl 
olduğu gibi 2016’da da Üniversitemiz birçok açılış, konferans, seminer, 
söyleşi ve sergi gerçekleştirdi. 9 yeni lisans programımıza ilk kez öğrenci 
kabul ettik, yeni akademik ve idari personelimizle daha da büyüdük ve 
güçlendik. Bu yılın önemli yenilikleri arasında Üniversitemize Cevizli 
ve Orhanlı’da iki yeni yerleşkenin daha devredilmesinin yanı sıra, Sayın 
Bakanımız Faruk Özlü’nün teşrifleriyle temelini attığımız ve pek çok açıdan 
Türkiye’de bir ilk olacak olan Merkez Laboratuvarımızın inşaatının başlaması 
da vardı. Yine GSB Bakan yardımcımızın katılımıyla açılışını yaptığımız açık 
spor tesislerimiz, proje ve inşa süreci yeni bir ivme kazanan fakülte ve 
laboratuvar binalarımızla yerleşke altyapımızda yaşanan gelişmeler oldu. 

Tüm bu etkinliklerimizin ve daha başka pek çok faaliyetimizin detaylarını 
elinizde tuttuğunuz “Medeniyet Bülteni”mizin ikinci sayısında 
bulabilirsiniz. Keyifle okumanızı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Üniversitemiz ile Arap Üniversiteler Birliği işbir-
liğinde gerçekleştirilen “II. Türk-Arap Yüksek Öğ-
retim Kongresi”nin toplantıları 27-28 Nisan 2016 
tarihlerinde başarı ile tamamlandı.

Ülkemizden ve Arap Dünyasından birçok üniver-
sitenin rektörleri, üst yönetimleri ve akademis-
yenlerinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını; 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcisi Prof. Dr. 
Rahmi Er, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin yaptı.

Kongre, Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman 
ile Arap Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Sultan T. Abu Orabi başkanlığında gerçekleşti. 
Araştırma İşbirliği, Öğrenci Hareketliliği, Ortak Dip-
loma ve Uzaktan Eğitim olmak üzere 4 ana baş-
lıkta toplanan etkinliğin Kongre Sekreterliğini de 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ali-
moğlu yürüttü.

II.TÜRK-ARAP YÜKSEK ÖĞRETİM KONGRESİ
TÜRK ARAP DÜNYASINI BULUŞTURDU

Üniversitemiz ile Arap Üniversiteler 
Birliği tarafından, Türkiye ve 
Arap dünyasındaki üniversiteler 
arasındaki ilişki, işbirliği ve bilgi 
alışverişinin güçlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen II. Türk-Arap 
Yüksek Öğretim Kongresi 550 
katılımcı ile gerçekleştirildi. 19 
ülkeden 190 kurumun yer aldığı; 
46 tebliğin sunulduğu kongrede 86 
mutabakat anlaşması imzalandı.
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Türkiye’nin dönem başkanlığını devraldığı İslam İş-
birliği Teşkilatı’nın 13. Liderler Zirvesi sonrasında 
gerçekleşen kongrenin, üye ülkeler arasında eğitim 
alanındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulun-
masını dilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizler, hepimiz, ortak bir coğrafya kadar, ortak bir 
medeniyeti, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü pay-
laşıyoruz. Bizim tarihimizde tüm insanlığa örnek 
olmaya devam ‘asr-ı saadet’ var. Bizim ortak tarihi-
mizde derin izler bırakmış Endülüs var, Bağdat var, 
Afrika’nın, Ortadoğu ve Asya’nın muhteşem mede-
niyetleri var. Bizim ortak medeniyetimizde Kurtuba, 
Timbuktu, Harar, Fez, Şam, İstanbul, Sana, Kahire, 
İskenderiye, Buhara gibi merkez şehirler var. Bu şe-
hirler sadece sınırları içinde yer aldıkları ülkelerin, 
milletlerin değil, aynı zamanda hepimizin, tüm üm-
metin ortak şehirleridir” diye konuştu.

Türkiye olarak, Arap coğrafyasındaki yükseköğre-
nim kurumlarıyla işbirliğine özel önem verdiklerini 
ve bu noktada yeni adımlar attıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda koordinasyo-
nun artması, ortak ve çift diploma programlarının 
açılabilmesi, öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi-
ne kolaylık sağlanması amacıyla anlaşma, mutaba-
kat zabıtları ve protokoller imzaladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada “Biz, 
insanlığa örnek teşkil edecek bir değerler manzu-
mesine ve tecrübeye sahibiz. Yoksulluk, kan, göz-
yaşı ve acı asla bu toprakların, ortak coğrafyamızın 
değişmez kaderi değildir. Bugün yaşadığımız hadi-
selerin, sıkıntıların, üzerimizde dolaşan kara bulut-
ların geleceğimizi karartmasına asla izin vermeye-
ceğiz. Tarihimiz sadece övünç kaynağımız değil, 
aynı zamanda bize güç veren, ilham olması gereken 
çok önemli bir referanstır.” dedi.

II.TÜRK-ARAP YÜKSEK ÖĞRETİM KONGRESİ
TÜRK ARAP DÜNYASINI BULUŞTURDU

Cumhurbaşkanımız 
TACHE 2016 Gala 
Yemeğimize Katıldı

Özgüvenini Kaybeden Bir Millet Tarih 
Yazamaz.

Üniversitemiz ile Arap Üniversiteler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen “II. Türk-Arap 
Yüksek Öğretim Kongresi (TACHE)’nin gala yemeğine katılan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kongremize teşrifleriyle bizleri onurlandırdı. 
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Kongremizin Türk-Arap dünyasında 
gerçekçi ve sürdürülebilir çıktılara 
ulaşmasını hedefliyoruz.

Bilimsel gelişmenin yanında, hikmet ve 
irfan da yeniden üretilmelidir.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 farklı 
dilde yaptığı konuşmasına, “İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi adına böyle seçkin bir topluluğa ev sa-
hipliği yapmanın ve sizlere hitap etmenin onurunu 
yaşıyorum” sözleriyle başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman, tüm katılımcılara hoş geldiniz 
dedi.

Bu önemli etkinliğin Rektörleri ve tüm Üniversi-
te yöneticilerini, günümüzdeki uluslararasılaşma 
bağlamında üniversite kurumunun rolünü yeniden 
düşünmeye sevk ederek bölgedeki sosyoekonomik 
sorunlara yönelinmesini sağlayacağına dair güçlü 
inancını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, 
özellikle de araştırma işbirliği, öğrenci ve akademis-
yen değişimi, ortak diploma programları ve uzaktan 
eğitim konularında Türk ve Arap üniversiteleri ara-
sındaki işbirliğinin güçleneceğine inandığını ifade 
etti. 

Rektörümüz “Kongremizin bilimsel ve akademik at-
mosferi yanında, dünyanın kalbi İstanbul’da geçire-
ceğiniz süre içinde, bu kadim şehrin zengin tarihini, 
sıcak ev sahipliğini, doyumsuz havasını ve canlan-
dırıcı sosyal hareketliliğini doyasıya yaşamanızı di-
liyorum.” dedi.

Kongre’nin ilk gününde açılış oturumuna iştirak 
eden Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Numan Kur-
tulmuş, açılış konuşmasında; “İlk 500 üniversite 
arasında İslam dünyasından kaç üniversite vardır?” 
sorusuna odaklanarak geçmişte bilimde, sanatta, 
fende, estetikte, her alandaki büyük tarihi başarıla-
rına rağmen İslam dünyasının bugün birçok alanda 
eski dönemleriyle kıyaslandığında fevkalade geri 
bir noktada olduğunu vurguladı. Buna ek olarak İs-
lam dünyasının ayrılıklar, farklılıklar içerisinde hazin 
bir iç mücadelenin içine girdiğine, bir yandan da aç-
lık, kıtlık, sefalet ve bunların oluşturduğu birtakım 
sosyal dengesizliklerle mücadele ettiğine dikkati 
çekti.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
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İlk açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. M. İh-
san Karaman, Üniversitemizin araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine verdiği önemin bir nişanesi olarak kalıcı 
kampüsün ilk binasının Merkez Araştırma Laboratuva-
rı olarak belirlendiğini ifade etti. 20 bin metrekareden 
büyük kapalı alanı içeren ve birçok disiplini içerisinde 
barındıran Laboratuvarımızda, gerek temel tıp bilim-
leri ve gerek fen ve mühendislik alanlarının çok deği-
şik branşlarının bir arada çalışabileceğini ifade eden 
Rektörümüz, Laboratuvarımızın ülke sanayisine, bilim 
ve teknolojisine çok değerli katkılar sağlayacağını 
belirterek Türkiye’de bir kamu kurumunun içerisinde 
yer alacak olan ilk tütün analiz laboratuvarının da Tü-

tün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun (TAPDK) 
katkılarıyla bu laboratuvarın içerisinde yer alacağını 
söyledi. Bugüne kadar Ortadoğu ve Balkanlarda böyle 
bir analiz laboratuvarı bulunmadığı için Türkiye’de-
ki tütünler analiz edileceği zaman en yakın yer olan 
Almanya’ya gönderildiği bilgisini veren Rektörümüz 
Prof. Dr. Karaman, bu nedenle milli ekonomiden yük-
lüce kaynağın buraya ayrıldığını, ancak bundan sonra 
bu kaynağın Türkiye’de kalacağını kaydetti.

MERKEZ LABORATUVARIMIZIN
TEMELİ ATILDI

Modern altyapı ve laboratuvar 
olanakları ile araştırmacılara 
bilimsel çalışma ortamı sağlayacak 
olan Merkez laboratuvarımızın 
temeli atıldı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk 
Özlü’nün teşrifleriyle, 17 Aralık 
2016 tarihinde gerçekleşen temel 
atma törenimize, Üniversitemiz 
personeli ve öğrencileri ile birlikte 
çok sayıda davetli katıldı.

Laboratuvarımızın kaba inşaatının 2017 sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Türkiye’de bir kamu kurumunun 
içerisinde yer alacak olan ilk tütün analiz 
laboratuvarı TAPDK’nın katkılarıyla bu 
laboratuvar bünyesinde kurulacak.
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Bu laboratuvar tamamlandığında, burada 
sadece Türkiye’de değil, dünyada ses 
getirecek projeler yürütülecektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk 
Özlü ise çok genç bir üniversite olan İstanbul Me-
deniyet Üniversitesinin çok hızlı bir şekilde büyü-
düğünü ve geliştiğini gördüklerini belirterek “Hem 
büyüklük hem de içerik açısından Türkiye’nin sayılı 
laboratuvarlarından birisi olacak olan bu laboratu-
var, Medeniyet Üniversitesinin sanayi sektörüyle 
olan ilişkisini ve işbirliğini de istediğimiz seviyeye 
çıkaracaktır.” dedi.

Özlü, en iyi yatırımın insana yapılan yatırım oldu-
ğunu, eğitime ve üniversitelere yapılan her yatı-
rımın muhakkak geri dönüşü olacağını dile getir-
di. “Sanayimize ve ekonomimize çok büyük güç 
katacak olan bir icat, belki de burada yapılacaktır. 
Yeni nesil üniversitelerin birçok farklı fonksiyonu 
bir arada icra etmesi gerekiyor. Artık üniversiteler, 
sadece ders verilen, öğrenci yetiştirilen veya araş-
tırma yapılan yerler değil. Üniversiteler, teknoloji 
geliştirmenin ve sanayi süreçlerinin de ana aktör-
lerinden biri haline gelmeli. Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek 
için, inovasyonu merkeze alan, yüksek katma de-
ğer odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine dayalı bir 
ekonomik yapı inşa etmek durumundayız. İşte bu 
yapının mimarı üniversitelerimiz olacak. Bilim, tek-
noloji ve yenilik ekosisteminin merkezinde üniver-
siteler yer alacak.

Hem ekosistemi hem de üniversitelerin bu ekosis-
temdeki merkezi rolünü güçlendirmek için önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Mesela bu yıl, hayata geçir-
diğimiz Ar-Ge Reform Paketi, bu açıdan çok önemli 
düzenlemeler içeriyor. Özellikle Teknoloji Geliş-
tirme Bölgelerini daha etkili birimler haline geti-
recek düzenlemeleri hayata geçirdik. Yine temel 
bilimlerden mezun gençlerin Ar-Ge merkezlerinde 
istihdamına teşvik vermeye başladık. Maaşın brüt 
asgari ücrete tekabül eden kısmını biz ödüyoruz. 
Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan öğ-
retim üyelerimizin gelirlerini de arttırdık. Bu gelir-
den alınan bazı vergileri de kaldırdık. TBMM Genel 
Kurul gündeminde bulunan sınai mülkiyet kanun 
tasarımız da öğretim üyelerine yönelik önemli dü-
zenlemeler içerecek. Diyelim ki bu laboratuvarda bir 
buluş yaptınız. Bu buluşla ilgili patentin mülkiyet 
hakkını üniversiteye veriyoruz. Ancak üniversite bu 
patentten elde ettiği gelirin üçte birini o buluşu ya-
pan öğretim üyesine verecek.”

Bakan Özlü, Türkiye’de teknoloji açığı olduğunu 
belirterek, “Teknoloji kullanımında çok iyiyiz. Ancak 
teknoloji üretme konusunda almamız gereken ciddi 
bir mesafe var.” dedi. “Esasen Türkiye’nin açığı ne 
cari açık ne de dış ticaret açığı... Türkiye’nin açığı 
teknoloji açığıdır.” diyen Özlü, teknoloji açığı kapa-
tılırsa cari açığın da, dış ticaret açığının da kapatıla-
cağını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü 
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Özlü, üniversitelerde bu tür merkezlerin yapılma-
sının bu açıdan da büyük bir önem taşıdığını dile 
getirdi. Bu tür nitelikli üniversitelerden mezun olan 
gençlerin önemli başarılara imza atacaklarına inan-
dığını aktaran Özlü, “Bu vesileyle, buradaki genç-
lerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı girişimci olmaya 
davet ediyorum. Devletimizin, özellikle üniversite 
mezunu olan ve teknolojik bir fikri ürüne dönüş-
türen arkadaşlarımıza yönelik çok önemli destek 
programları var.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Rektörümüz Prof. Dr. Kara-
man, Bakan Özlü’ye günün anısına çiçek takdim 
etti. Daha sonra Bakan Özlü ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Karaman başta olmak üzere diğer katılımcılar tö-
ren alanına geçti. Bakan Özlü ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Karaman’ın dualar eşliğinde butona basması ile 
Merkez Laboratuvarımızın temeli atıldı.

Merkez Laboratuvarımız 20.000 metrekare kapalı alan içerecek. 
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Derin millet, şerefli mazisinde olduğu 
gibi yine en zor zamanda çıkıp gelmiş 
ve kendisi hakkında hesap yapmak 
isteyenlerin hesabını bozmuştur.

Sempozyuma Bakan Kaya’nın yanı sıra Üsküdar 
Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
M. İhsan Karaman, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Ahmet Cihan ve Prof. Dr. Fahri Ovalı, Üniversitemiz 
öğretim üyeleri ve öğrencileri, şehit yakınları, gazi-
ler ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı’nın hazırladığı (AA) Darbe Gecesi 
videosu ile başlayan sempozyumda, Rektörümüz 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman, milletimizin tarihinde 
silinmez bir iz bırakmış bu hadisenin hepimizi derin-
den sarsan boyutları yanında, akademik ve ulusla-
rarası boyutlarının da gündeme getirileceğine dik-

kat çekerek etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını 
diledi. Konuşmasında “derin millet”e vurgu yapan 
Rektörümüz, “Tarihimizin en büyük destanlarından 
birisini yazan 15 Temmuz kahramanları, derin mille-
tin ta kendisidir. Allah bu millet ve devlete bir daha 
15 Temmuzlar yaşatmasın.” dedi.

‘’15 TEMMUZ GURURUMUZ:
ÜSKÜDAR’DA VE HER YERDE’’
SEMPOZYUMUMUZA YOĞUN İLGİ

Üniversitemiz ile Üsküdar Belediyesi işbirliğinde 25 Ekim 2016’da Üsküdar 
Gençlik Merkezinde düzenlenen “15 Temmuz Gururumuz: Üsküdar’da ve 
Her Yerde” isimli etkinlik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya’nın ve yurt içinden/dışından değerli konuşmacıların katılımı ile 
halkımızdan yoğun ilgi gördü. 
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Milli iradeye sahip çıktık. 15 Temmuz asla silinmeyecek bir tarihtir.

Türk milletinin 15 Temmuz’da tek yürek olarak de-
mokrasi ve özgürlükleri yok etmeye çalışanlara karşı 
durduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Milletimizin yeniden 
diriliş gecesi olan 15 Temmuz’da milletvekili ve ba-
kan arkadaşlarımızla birlikte bizler de TBMM’de milli 
iradeye sahip çıktık. Milletimizle birlikte hain darbe 
girişimine karşı güçlü ve kararlı bir duruş sergile-
dik. O gece ne tanklar, ne de üstümüze atılan bom-
balar, milli iradeye sahip çıkmamıza engel olamadı. 
TBMM’nin hükmü şahsiyetinde egemenliğin kayıt-
sız şartsız milletin olduğunu tarihe not düştük. 15 
Temmuz gecesi yaşanan ihanetin ardından bu millet 
özgürlüğüne, demokrasisine, milli iradeye ne kadar 
düşkün bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiş-
tir. Tarihimizde ilk kez böyle bir ihanet şebekesini 
milletimiz 15 Temmuz’da bir gecede yenilgiye uğrat-
mış, tarihte yeni bir sayfa açmıştır” şeklinde konuştu. 

Kaya, “Türkiye’de olduğu gibi FETÖ terör örgütünün 
yurtdışında bulunan elebaşlarının da hukuk önünde 
en ağır bir şekilde cezalandırılmaları için mücadele-
mizi sonuna kadar  sürdüreceğiz.” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise 15 
Temmuz gecesi Üsküdar’da yaşananları anlattı. Üs-
küdarlıların o gece büyük bir mücadele verdiğinin 
altını çizen Türkmen, “15 Temmuz artık Türk siyasi 
tarihimizde kalın harflerle yazılmış ve asla silinme-
yecek bir tarihtir. Bunu başta aziz milletimiz, şehit-
lerimiz, gazilerimiz sayesinde başarmış, bir asil millet 
olarak tarihimizdeki yerimizi almış durumdayız” diye 
konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında etkinlik iki ayrı otu-
rumla devam etti. Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Özden 
Zeynep Oktav’ın başkanlık ettiği I. Oturuma; Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kavas, 
Başbakanlık Başmüşaviri Hüseyin Besli, Öğretim 
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik ve Star Gazete-
si Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak konuşmacı 
olarak katıldı. 15 Temmuz’un uluslararası yansıma-
larının ele alındığı Sempozyumun II. Oturumuna da 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi 
Özcan başkanlık etti. II. Oturumda da Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
İlyas Kemaloğlu, Somali Cumhurbaşkanı Danışmanı 
Ahmedei Cheikgurei, Araznews (İran) Başyazarı Ba-
bek Şahit ve Araştırmacı (Fransa) Dr. Nevzat Çelik 
birer konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

‘’15 TEMMUZ GURURUMUZ:
ÜSKÜDAR’DA VE HER YERDE’’
SEMPOZYUMUMUZA YOĞUN İLGİ
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Üniversitemiz Güney Yerleşkesinde 
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının 
katkıları ile yapımı tamamlanan 
Açık Spor Tesislerimizin açılış 
töreni, 09 Aralık 2016 Cuma 
günü, Güney Yerleşke Konferans 
Salonumuzda Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman ile Gençlik 
ve Spor Bakan Yardımcımız 
Abdurrahim Boynukalın’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı.

Tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine baş-
layan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Üç 
ay gibi kısa sürede tamamlanan Açık Spor Tesis-
lerimiz, genç ve dinamik üniversitemizin değerine 
değer katacaktır” dedi. Üniversitemizin gelişim sü-
recine ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak sözlerine 
devam eden Rektörümüz, 2017 ve 2018 yıllarının 

temel atma ve açılış yılları olarak kayda geçeceği 
müjdesini verdi. İnşaat çalışmalarımız beraberinde 
gerek kamu, gerekse özel kurum ve kuruluşları ile 
hız kesmeden ikili işbirliklerimizin her geçen gün 
artarak devam ettiğine dikkat çeken Rektörümüz 
Prof. Dr. Karaman, her alanda nitel ve nicel hızlı bir 
gelişim kaydeden Üniversitemizin gelişim sürecine 
katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etti.

AÇIK SPOR TESİSLERİMİZE
KAVUŞTUK

Üniversitemiz Güney Yerleşkesinde 
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının 
katkıları ile yapımı tamamlanan 
Açık Spor Tesislerimizin açılış 
töreni, 09 Aralık 2016 Cuma 
günü, Güney Yerleşke Konferans 
Salonumuzda Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman ile Gençlik 
ve Spor Bakan Yardımcımız 
Abdurrahim Boynukalın’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı.
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Açık Spor Tesislerimizde: 1 adet 
30x48m halı saha, 2 adet 16x36m 
tenis kortu, 2 adet 18x30m 
basketbol/voleybol sahası; 
sahaların etrafında yürüyüş ve 
izleme alanları, 350 kişilik tribün 
ve 160 m2’lik ek hizmet binası yer 
alıyor.

Tesisimizin hayırlı olması temennisi ile sözlerine 
başlayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Abdur-
rahim Boynukalın, “Gençlerimize her türlü imkânı 
sağlamak asli vazifemiz” diyerek gençlerimizi kirli 
zihniyetleri ile kirletmeye çalışan vatan hainlerine 
de asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı. Terör ör-
gütleri ile yapılan mücadelelere ilişkin bilgi paylaşı-
mında bulunarak bu alanda topyekün bir mücadele 
yapılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Yardımcı-
mız Abdurrahim Boynukalın, insanların birbirlerine 
yardım etmek istediklerine, terör örgütlerine karşı 
ciddi tepkilerin olduğuna, fakat korkunun, silahın, 
şiddetin bu insanları bastırdığına ve kendilerini ifa-
de etmelerine zemin bırakmadığına dikkat çekerek, 
terör örgütleriyle yapılan istikrarlı mücadeleler son-
rasında bölgede artık bambaşka bir ruh hali olduğu-
nu ifade etti.

Açılış konuşmaları bitiminde müzik dinletisi ile de-
vam eden etkinliğimiz, spor tesislerimizin açılış kur-
delesinin kesimi sonrasında öğrencilerimizin yaptı-
ğı dostluk maçı ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın

AÇIK SPOR TESİSLERİMİZE
KAVUŞTUK
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CUMHURBAŞKANIMIZ, REKTÖRÜMÜZÜ 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

18 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığının İs-
tanbul’daki makamında gerçekleşen ve yaklaşık 
50 dakika süren görüşmede, Rektörümüz Prof. Dr. 
Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üniversite-
mizin yapılanması, kampüs çalışmaları, akademik 
faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Yeni 
yapılan kampüs projesinin görsellerini inceleyerek 
beğenilerini ifade eden Cumhurbaşkanımız, şimdi-
ye kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul Me-
deniyet Üniversitesine maddi ve manevi her türlü 
desteği vereceğini söyleyerek, Rektörümüz Prof. Dr. 
Karaman ve Üniversite çalışanlarına başarılar diledi. 

ÇİÇEKLER HOCAMIZ YÖK ÜYESİ OLDU
Rektör Yardımcımız ve Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Çiçekler Üniversite-
lerarası Kurul (ÜAK) tarafından YÖK Genel Kurulu 
üyeliğine seçildi. ÜAK tarafından yapılan YÖK Ge-
nel Kurulu üye seçiminde Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, 
geçerli 213 oyun 155’ini alarak üye seçildi.

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’i tebrik 
eder, yeni görevinde de başarılarının devamını di-
leriz. 

Üniversitemiz Güney Yerleşke C Blokta bulunan C-02-02 numaralı 
amfiye, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi verildi. Bu vesileyle 
tüm şehitlerimizle birlikte Şehit Ömer Halisdemir’e Allah’tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı dileriz. 

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İN İSMİ
AMFİMİZDE YAŞAYACAK
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Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın da konuş-
macı olarak katıldığı etkinlikte, Çocuk Ürolojisinde en 
sık yapılan ameliyatlar altın standart videolar eşli-
ğinde katılımcılarla paylaşılarak görseller eşliğinde 
konusunda uzman hocalarımızın katılımı ile zor vaka 
tartışmaları yapıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Turhan Çaşkurlu, Türk Üroloji Akademisi Koordinatö-
rü Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman yaptı. 

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, böylesi 
önemli bir etkinliğe üniversitemizin ev sahipliği yap-
masından kıvanç duyduğunu ifade ederek üniversi-
temiz hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve önem-
li çıktıları olacağına inandığı sempozyumun başarılı 
ve verimli geçmesini diledi.

İki gün süre ile altı farklı oturumda alanında uzman 
hekimlerce videolar eşliğinde Çocuk Ürolojisi ile il-
gili kapsamlı sunumların yapıldığı sempozyuma, tıp 
fakültesi öğrencileri, asistanlar, yan dal uzmanlık 
öğrencileri ve çocuk ürolojisine ilgi duyan hekimler 
yoğun ilgi gösterdi.

OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE
PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU

Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 
“Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji 
Sempozyumu”, 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde 
Üniversitemiz ev sahipliğinde Güney Yerleşke 
Konferans Salonumuzda gerçekleştirildi.
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HOCALI KATLİAMINI ANDIK
Üniversitemiz Sosyal Gençler Topluluğu tarafın-
dan organize edilen etkinlik kapsamında, Rek-
törümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Azerbaycan 
Milli Meclisi 3. Dönem Milletvekili Ganire Paşeya-
va, 22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip, 
Sosyal Gençler Topluluğu Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Şener, Azerbaycan Türkiye Konsolosu Sey-
mur İlyaslı, Islahatçı Gençler İçtimai Birliği Baş-
kanı Ferit Sahbazlı, Demokrasi ve İnsan Hakları 
Enstitüsü Başkanı Ahmet Sahidov, İstanbul Şe-
hit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Yar-
dımcısı ve Sözcüsü Almıla Maraş, katliamın canlı 
tanıkları, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Sayim Oral ve Üniversitemiz Sos-
yal Gençler Topluluğu Başkanı Bekir Yıldız 24 Yıl 
önce yapılan katliama ilişkin konuşmalar yaptılar. 
Hocalı katliamı ile ilgili kısa film gösteriminin de 
yapıldığı etkinliğimize iç ve dış basında geniş yer 
verildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Karaman konuşmasında, “Bize 
göre Hocalıya adalet gelmemiştir. Şehitlerimizin 
kanları hala yerdedir. Dağlık Karabağ tamamen hür, 
bağımsız bir Azeri toprağı olduğunda şehitlerimizin 
ruhları şad olacaktır” diyerek etkinliğimize katılım-
larından dolayı Ganire Paşeyava ve tüm konuklara 
teşekkür etti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı kasabasındaki sivillere 
karşı Ermeni güçleri tarafından yapılan katliamın yıldönümünde Azerbaycan 
Milli Meclisi 3. Dönem Milletvekili Ganire Paşeyava onur konuğumuzdu.

Dağlık Karabağ tamamen hür, bağımsız 
bir Azeri toprağı olduğunda şehitlerimizin 
ruhları şad olacaktır.
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Fen Bilimleri Enstitümüzün sunduğu lisansüstü 
programlarımız hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek 
Lisans Programı: Yüksek Lisans programı çerçevesinde 
çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık 
bilgisine sahip, kendi alanlarına dair temel bilim, 
mühendislik, biyoteknoloji ve enerjinin geniş kapsamı 
içinde ki sorunlara çözüm getirmeye odaklı öğrenciler 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programımıza oldukça 
yoğun bir ilgi bulunmakta olup, ilk açıldığı dönem 10 
kişilik kontenjanımız için 50 adet müracaat alınmıştır. 
Her dönem yeni öğrenci alımları yapılacak olup, hedef 
öğrenci sayımız 50’dir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek 
Lisans Programı: Enstitü bünyesinde bulunan Yüksek 
Lisans Programı ile mezunlarına ihtiyaç duyulan 
gereksinimleri karşılayabilecek elektrik ve elektronik 
tabanlı sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği araç ve yazılımlarını 
etkin şekilde kullanabilme ve geliştirebilme, disiplin 
içi ve çok disiplinli takım çalışmalarına etkin biçimde 
katılma ve gerektiğinde liderlik edebilme becerisi 
kazandırılması hedeflenmektedir. 

Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı:  
Enstitümüze bağlı olarak açılan Fizik Mühendisliği 
Yüksek Lisans Programında, ilgili olduğu alandaki 
yöntemleri kullanabilmenin yanında yeni çözüm 
yöntemleri de geliştirerek ortaya çıkan sonuçları 
sentezleyebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip, 
ortaya çıkan verileri, geçmişteki ve güncel gelişmelerle 
birlikte karşılaştırmalı olarak, yazılı, sözlü ya da görsel 
olarak ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda 
aktarabilme becerisinde bireyler yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans 
Programı (İngilizce ve Türkçe Program): Disiplinler 
arası çalışmalara imkân veren, araştırma ve uygulama 
odaklı olan programda güncel olarak ortaya çıkmış 
moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve genetik konuları 
ile ilgili araştırma ve geliştirme sorunlarına üretken 
ve eleştirel bilimsel düşünceyle cevap verebilen 
araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Hem Türkçe hem de İngilizce 

programlarımız bulunmakta olup, ilk etapta İngilizce 
programımızın aktif hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Mühendislik Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı: Mühendislik bilimleri ile sosyal bilimleri 
birleştiren disiplinler arası bir programdır. Mühendislik 
Yönetimi Anabilim Dalı altında tezli ve tezsiz yüksek 
lisans programlarımız bulunmakta olup, toplam 100’ün 
üzerinde öğrencimiz eğitim almaktadır.

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans 
Programı: Eğitim vermekte olan Yüksek Lisans 
Programımız kapsamında farklı disiplin alanlarından 
gelen bilgileri, nanobilim ve nanomühendislik 
kapsamında sentezleyerek yeni birikimler, kavramlar 
ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Şahinkaya

PROF. DR. ERKAN ŞAHİNKAYA 

Lisansını 1998’de Fırat Üniversitesi’nde, yüksek 
lisansını 2001’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
‘nde Çevre Mühendisliği Bölümünde tamamladı 
ve 2006 yılında aynı bölümden Doktora derece-
sini aldı. 2010’da Doçent, 2015’te Profesör un-
vanlarını aldı. 2012’den beri İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde görev 
yapmaktadır. 

Toplumsal gereksinimlere yönelik bilimsel 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük 
etmek istiyoruz
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TUZLA BELEDİYESİ İLE
DEĞERLER AKADEMİSİ PROJESİ BAŞLADI

FAKÜLTELERİMİZDE YENİDEN YAPILANMA

“Değerler Akademisi Projesi”nin açılış toplantısına; 
Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, 
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 
eğitimciler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tuzla Be-
lediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cihan, Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekip arkadaşlarına 
teşekkür ederek Değerler Akademisi’nin bireyleri, 
aileleri ve genç kuşakları koruyacak bir faaliyet ol-
duğunu belirtti. 

3 ay süren proje kapsamında; değerler eğitiminin 
yanı sıra 12-15 yaş arası ortaokul öğrencilerine yö-
nelik yetkinlik eğitimleri, geziler, sohbetler, göste-
riler gibi etkinlikler ve yarışmalar, hitabet, diksiyon, 
fikir üretme ve projelendirme çalışmaları yapıldı.

8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gaze-
tede yayınlanan karar ile; Üniversitemiz Sanat ve 
Tasarım Fakültesi’nin adı, “Sanat, Tasarım ve Mi-
marlık Fakültesi” olarak; Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi’nin adı ise “Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi” olarak değiştirildi. Fakültelerimizdeki bu 
yeni yapılanmaların üniversitemiz ve ülkemize ha-
yırlı olmasını dileriz.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cihan, Tuzla Belediye Başkan 
Yardımcısı Dr. Turgut Özcan’a ‘‘Osmanlı İmparatorluğunda Çevre 
ve Şehir’’adlı eseri takdim etti.

Üniversitemiz ile Tuzla Belediyesi 
işbirliğinde gerçekleştirilen 
Değerler Akademisi Projesi’nin 
açılış toplantısında ilk dersi 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ahmet Cihan verdi. 
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ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
WASHINGTON’DA SUNUM YAPTILAR
Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizden Halk Sağlığı Ana-
bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Işıl Maral ve Biyoistatistik ve 
Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Güçlü, 
Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Harvard, Pitts-
burgh ve Florida Üniversiteleri tarafından ABD’nin 
başkenti Washington’da 23-24 Mayıs tarihleri ara-
sında organize edilen Salgın Hastalık Modellemesi ve 
Analizi toplantısına özel davetli olarak katıldılar. Prof. 
Dr. Işıl Maral ve Prof. Dr. Hasan Güçlü bu toplantıda 
2012-2013 İstanbul Kızamık Salgını ve Verilerinin 
Analizi konusunda sunum gerçekleştirdiler. 

MEDENİYET AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

“Bu seneki iftarımızda sayımız yüzde 50 arttı, her-
halde gelecek senelerde daha geniş mekânlar ara-
mak durumunda kalacağız” diyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Karaman,  “Bizim medeniyetimizde Ramazan’a 
on bir ayın sultanı denmiş, bu ay yoksula, komşuya, 
akrabaya ikram etme vesilesi olarak görülmüş, kır-
da kentte bir şölen havası içerisinde ihya edilmiştir. 
Ramazan’a yönelik bu alaka hem faziletinden hem 
de bize her konuda en güzel örnek olan Peygambe-
rimizin Ramazan’a verdiği önemden kaynaklanıyor” 
dedi.

Üsküdar Belediyesi Havuz Başı Tesisinde gerçekle-
şen iftar yemeğine başta Rektörümüz Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman olmak üzere üst yönetimdeki hoca-
larımız ile akademik ve idari personelimizden birçok 
kişi aileleriyle katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği if-
tar programımız Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. 
Ardından Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın 
konuşmaları ile devam etti.

Ramazan istek ve arzularımıza gem 
vurduğumuz, acziyetimizi idrak ettiğimiz 
ve yoksulun haliyle hallendiğimiz bir 
zaman dilimidir.

Rektörlüğümüz tarafından 27 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen iftar yemeği, 
akademik ve idari personelimiz ile ailelerini bir araya getirdi.
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YERYÜZÜ DOKTORLARI
KENYA’DAKİ HASTALARA ŞİFA OLDU

Personel yetersizliğinden dolayı yeterli sayıda 
ürolog bulunmayan Kenya’da yaşayan üroloji has-
taları için 2016 yılı Şubat ayının son haftasında 
Sağlık Kampı düzenleyen Yeryüzü Doktorları, Ken-
ya’da 308 hastanın daha sağlığına kavuşmasına 
vesile oldu. Yeryüzü Doktorları Gönüllüsü Rektörü-
müz Prof. Dr. Karaman’ın başkanlığında Malindi ve 
Mombassa’da görev yapan gönüllü doktorlar, 59 
ameliyatın yanı sıra 249 hastayı da muayene ve 
tedavi etti; aynı zamanda yerel sağlık personeline 
de çeşitli uygulamalı eğitimler verdiler. 

Prof. Dr. Karaman, ekibin çok yorulduğunu, Kenya 
basınının kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini, Ken-
ya Ulusal Radyo-Televizyonu ile mahalli gazete ve 

radyolara röportajlar verdiklerini belirterek “Yo-
rulduk, ama halkın teşekkürleri ile uğurlanmamız, 
59 hastanın sağlığına kavuşması yorgunluğumu-
za değdi” dedi. Gönüllü sağlık ekibi Kenya Sağlık 
Kampı sırasında, Yeryüzü Doktorları ve Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tara-
fından alınan üroloji endoskopik ameliyat cihazını 
da Tevfik Hastanesine hediye etti. Ayrıca hasta-
nede görev yapan ürolog ve cerraha da cihazın 
kullanımı hakkında eğitim verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın başkanlığında 3 ürolog, bir anestezi 
uzmanı, bir hemşire ve bir proje yöneticisinden oluşan 7 kişilik sağlık ekibi, 
Kenya’daki Tevfik ve Seyyide Fatıma hastanelerinde, üroloji alanında 59 
komplike ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. 

Ardımızda gülen yüzler, duaya duran 
diller, şükran dolu gönüller bırakarak 
yolculuğumuzdan mutlu döndük.

Rektörümüz, Malindi ve Mombassa’da görev yapan gönüllü mes-
lektaşlarıyla birlikte 308 hastaya ulaştı.
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REKTÖRÜMÜZ
ULUSLARARASI YEŞİLAY
FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
SEÇİLDİ
Uluslararası alanda büyüme hedefiyle organizas-
yon yapısını federasyon düzeyine taşıyan Yeşilay’ın 
Federasyon kuruluş toplantısına; Afganistan, Arna-
vutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bul-
garistan, Çin (Sincan Uygur Özerk Bölgesi), Endo-
nezya, Fildişi Sahilleri, Filistin, Gürcistan, Karadağ, 
Kenya, Kıbrıs (KKTC), Kongo, Kosova, Lübnan, Ma-
lezya, Mali, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Soma-
li, Sudan, Tanzanya, Tayland, Uganda ve Yemen’den 
ülke Yeşilaylarının temsilcileri katıldı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Rektö-
rümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, basın toplantı-
sında yaptığı konuşmasında; bağımlılıkla mücade-
le vizyonuyla bağlı oldukları ülkelerin kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla, uluslararası teşkilatlarla ve farklı 
toplumsal kesimlerle aktif işbirlikleri geliştirecek-
lerini belirterek federasyonun bağımlılıklarla mü-
cadele amacıyla üye ülkelerde önleyici, koruyu-
cu ve rehabilite edici çalışmalar yürütülmesinde 
önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Yeşilay’ın yaptığı çalışmalar üye ülkelerde 
model olacak.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun kuruluş deklarasyonu 30 ülkenin katılımı 
ile 8 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da imzalandı. Kuruluş toplantısında yapılan 
ilk genel kurulda Federasyon Başkanlığına Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman seçildi.
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PROF. DR. CEMİL KOÇAK’TAN
TARİH VE TARİHÇİLİK

MÜNİR ARIKAN’DAN BAŞARIYA
ULAŞMANIN ÇOK ÖZEL SIRLARINI DİNLEDİK

Prof. Dr. Cemil Koçak konferansta “Tarih ve Tarih-
çilik”in hayatımızdaki önemli yerine dikkat çekerek 
tarih adına bildiklerimizin doğruluğunu test etme 
gerekliliğimizi vurguladı. “Her toplum geçmişini te-
miz ister, herkes geçmişinde beyaz sayfalar arar. Bu 
sebeple çok farklı tarihe tanık oluruz” ifadeleri ile 
sözlerine devam eden Prof. Dr. Koçak, tarihin doğru-
luk göstergesi üzerine değerlendirmelerde buluna-
rak “Tarihi olaylara kuşku ile yaklaşıp bir nevi otopsi 
yapmalıyız” dedi.

Ülkemizde başarı motivasyonu koçluğunun dua-
yenlerinden olan Münir Arıkan’ın, düşündürürken 
bir yandan da eğlendiren üslubu, renkli videoları, 
dinleyenlere yönelttiği ilginç sorular ve dünyanın 
dört bir yanında edindiği tecrübelerden süzerek 
verdiği canlı örneklerle dopdolu birkaç saat geçiren 
katılımcılar, başarı adına çok değerli bilgiler edindi. 
Seminer sonrasında Genel Sekreterimiz Doç. Dr. M. 
Lütfi Arslan, Arıkan’ı sergilemiş olduğu üstün per-
formanstan dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

07 Nisan 2016 tarihinde Üniversitemiz Güney Yerleşke Konferans Salonunda, 
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Koçak tarafından “Tarih ve 
Tarihçilik” konulu konferans verildi.

11 Nisan 2016 tarihinde “Başarı Motivasyonu-II” seminerinde, dünyanın ilk 
düşünce koçu  Münir Arıkan’dan başarıya ulaşmanın çok özel sırlarını  dinledik.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
TEŞVİK VE TERFİ TÖRENİ HEYECANI
Ahenk Türk Müziği Üçlüsü’nün müzik dinletisi ile baş-
layan etkinliğimiz, Genel Sekreter Vekilimiz Doç. Dr. M. 
Lütfi Arslan’ın üniversitemizin kuruluşundan bugüne 
dek gelişmeleri sayısal veriler eşliğinde aktardığı su-
numları ve sonrasında da Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ın konuşmaları ile devam etti.

“Büyük Medeniyet Ailemizin ‘Akademik Teşvik ve Ter-
fi Töreni’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz” ifadeleri ile 
sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Ka-
raman, “Yarınlarda hoş bir hatıra olması vesilesi ile öğ-
retim üyelerimizle bu günü birlikte anmak, kutlamak 
istedik” dedi. Konuşmasının devamında Üniversite-
mizdeki gelişmelere ilişkin genel değerlendirmelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, üniversitemiz 
akademisyenlerinin başarılarına dikkat çekerek üniver-
sitemizde çok ciddi ilmi bir akademik havanın teneffüs 
edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektörümüzün selamlama konuşmaları sonrasında 
üniversitemize yeni atanan, görevde yükselen ve 
akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üye-
lerimize; ödül ve başarı belgelerini Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman ile birlikte Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler 
ve Prof. Dr. Fahri Ovalı takdim etti. 

13 Nisan 2016 tarihinde Güney Yerleşke 
Konferans Salonumuzda öğretim üyelerimizin 
yoğun katılımı ile gerçekleştirilen “Akademik 
Teşvik ve Terfi Töreni”nimizde, 2015’den 
itibaren üniversitemize yeni atanan, görevde 
yükselen ve akademik teşvik almaya hak 
kazanan öğretim üyelerimize, ödül ve başarı 
belgeleri takdim edildi.

Gelecek yıllara, gelecek asırlara daha 
güçlü ve daha güvenle yürüyen 
bir İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
oluşturacağımıza bütün kalbimizle 
inanıyoruz.  
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AKİF’İ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ
ANDIK
Etkinliğimize başta Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman olmak üzere, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, üst yöne-
timdeki diğer hocalarımız ve öğrencilerimiz yoğun ilgi 
gösterdi.

Toplumsal değerimiz Akif’in, büyük bir edebiyatçı; 
fen adamı; din âlimi; Türkçeyi, Arapçayı, Farsçayı ve 
Fransızcayı devrinde en iyi bilen bir dilbilimci (filolog); 
politikacı; basın mensubu; musikişinas; sportmen; 
müderris (profesör) ve aynı zamanda da bir aile reisi 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Andı, İstiklal Marşının 
kavramlar dünyasına ilişkin bilgiler vererek konuşma-
sına devam etti.

“Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Edebi Şahsiyeti” 
konulu konferans sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. 
M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Andı’ya teşekkür etti. 
Konferans sonrasında katılımcılara “100. Yılında Ça-
nakkale” isimli eser de takdim edildi. Etkinlik, fuaye 
alanındaki “Mehmet Akif ve Çanakkale Savaşları” 
isimli sergi ziyareti ile son buldu.

18 Mart, bizim için bir asırdır süren 
Çanakkale Savaşları ve bu savaşların 
getirdiği emperyalizme karşı verilen 
mücadele bilincinin adıdır.

18 Mart 2016 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı, Üniversitemizde “Mehmet Akif 
Ersoy’un Hayatı ve Edebi Şahsiyeti” isimli bir konferans verdi. 

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. M. Fatih Andı
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Filmleriyle pek çok uluslararası ödülün sahibi olan ve 
en son 2015 yılında çektiği “Hz. Muhammed (s.a.v.)” 
filmi ile gündeme gelen İranlı yönetmen, film yapım-
cısı ve senarist Mecid Mecidi, Çekmeköy Belediyesi 
tarafından davet edildiği Merhamet ve Adalet temalı 
kısa film yarışması sonrası 09 Mayıs 2016 tarihinde 
Üniversitemizde “Sinema Dili ile ‘Kutsal’ ” başlıklı bir 
söyleşi yaptı.

Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda yoğun ilgi 
altında yapılan söyleşinin moderatörlüğünü Rektö-
rümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, çevirmenliğini de 
yönetmen Faysal Soysal yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi olarak “Rektörlük Söyleşile-

“HZ. MUHAMMED (S.A.V.)”
FİLMİNİN YÖNETMENİ MECİD MECİDİ’Yİ
AĞIRLADIK

Rektörlük Söyleşilerimiz 
‘‘Hz. Muhammed (s.a.v.)” filminin 
yönetmeni Mecid Mecidi’nin 
“Sinema Dili ile Kutsal” başlıklı 
söyleşisi ile başladı.

Rektörümüz, ünlü yönetmen Mecid Mecidi ve yönetmen Faysal 
Soysal’a plaket takdim etti.

ri”nde her ay kültür sanat dünyasının önemli isimle-
rini ağırlayacağımızı belirterek, “Üniversite dışından 
olanlara özellikle seslenmek istiyorum: bizi yakın-
dan takip edin, herkesin istifade edeceği önemli 
insanlarla gerçekleştireceğimiz toplantılarımızı ka-
çırmamanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Söyleşinin sonunda Türk Sineması ile ilgili düşünce-
lerini paylaşan Mecidi, öğrencilerin ve üniversitemiz 
personelinin sorularına yanıt verdi. 
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EDİRNE SARAYINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI 
ÖĞRETİM ÜYEMİZ BAŞKANLIĞINDA
YENİDEN BAŞLAYACAK
İnşa edildiği tarihten 19. yüzyıl sonlarına kadar Os-
manlı- Rus Savaşı, Balkan Savaşları, IV. Mehmed’in 
sünnet şöleni gibi pek çok tarihi olaya tanıklık eden 
Edirne Sarayı’nın, özellikle Osmanlı-Rus ve Balkan 
savaşları sırasında önemli ölçüde tahrip olduğunu 
ve pek çok yapısının yıkıldığını aktaran Özer, son 
yıllarda TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı ve Edirne Belediyesinin üst düzeydeki ilgi ve 
katkılarıyla başlatılan arkeolojik kazı, restorasyon 
ve koruma çalışmalarıyla onlarca yıl kaderine terk 
edilen Edirne Sarayı’nın kültür turizmine kazandı-
rılarak bu önemli tarihi mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılmasının da sağlanacağını vurguladı.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam 
Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Edirne Sarayı Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Özer, Edirne 
Sarayındaki kazı çalışmalarının 
yeniden başlayacağını bildirdi.

Tıp Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Sırmalı’nın koordinatörlüğünde yürütülen ve 
Üniversitemizin Avrupa Birliği Proje Veri Tabanına ilk girişi 
olan “Webgentech” projemiz başarıyla tamamlandı. Türkiye, 
Almanya ve İspanya ortak girişimi olarak sunulan Webgen-
tech Projesi’nde kanser genetiği ile ilgili moleküler düzeyde 
araştırma yapmak isteyen araştırıcılar için müfredat oluştu-
ruldu ve oluşturulan müfredat programı çerçevesinde temel 
çalışma aşamaları PDF ve video çekimi şeklinde çevrimiçi ola-
rak araştırıcıların hizmetine sunuldu.

TIP FAKÜLTEMİZİN
İLK AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
“WEBGENTECH” TAMAMLANDI

Doç. Dr. Mehmet Sırmalı
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I. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI
Üniversitemizde ilk kez düzenlenen Kongreye 
Rektörümüz Prof. Dr. Karaman’ın yanı sıra, Yeşilay 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Kadıköy 
İlçe Müftüsü İlyas Öztürk, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, 
Prof. Dr. Fahri Ovalı, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Mustafa Samastı ve Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyelerimiz ile birlikte 41’i farklı Üniversitelerin 
Tıp Fakültesi öğrencilerinden toplam 263 kayıtlı 
öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasında, Kongrenin yakın gelecekte 
uluslararası boyuta taşınacağı temennisi ile söz-
lerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Ka-
raman, “genç meslektaşlarım” diyerek hitap ettiği 
öğrencilerimizle kendi öğrencilik deneyimlerine 
ilişkin paylaşımlarda bulundu. Geçmişteki tıp eği-
timinde “öğrenci kongresi” gibi bir kavramın hiç 
akla gelmediğini belirten Rektörümüz, öğrencilik-
lerinin erken döneminde sunum yaparak böyle bir 
heyecanı ve tecrübeyi yaşamalarının, öğrencile-
rimizin gelecekteki meslek hayatlarına hazırlan-
maları açısından çok kıymetli bir fırsat olduğunu 
vurguladı.

Bizim mesleğimizde her kim bir canı 
kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış 
gibidir.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ın onursal başkanlığında, 
6-7 Mayıs tarihlerinde Güney 
Yerleşkemizdeki Konferans 
Salonumuzda gerçekleştirilen
“I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” 
yoğun ilgi ve katılımla tamamlandı. 
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19. DÖNEM TEMEL MİKROCERRAHİ 
KURSİYERLERİMİZ
EĞİTİMLERİNİ
TAMAMLADI

Temel Mikrocerrahi Eğitimi Kursunu başarıyla ta-
mamlayan kursiyerlerimiz, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Fahri Ovalı, Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozgöz ve Mikrocerrahi Eği-
tim-Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. 
Bekir Atik’ten mikrocerrahi belgelerini aldılar. 

40 saatlik uygulamalı eğitimini başarıyla tamamla-
yan kursiyerlerimizden kurs izlenimlerini dinleyen 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı, Mikrocer-
rahi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarımızın, mikro-
cerrahi alanında kendini geliştirmek ve bu konuda 
araştırmalarda bulunmak isteyen cerrahlarımıza 
büyük katkı sağladığını ifade ederek kursiyerlere 
başarılar diledi. Temel Mikrocerrahi Eğitimlerinin 
kendileri için çok verimli geçtiğini ifade eden kur-
siyerlerimiz de kendilerine büyük fayda sağlayan 
mikro cerrahi kursunda çok fazla pratik yapma im-
kânı bulduklarını ifade ettiler.

ERKAN TAN
SİHİR VE MEDYA’YI ANLATTI
Medyanın tarihsel sürecine ilişkin bilgiler vererek söyleşisine başlayan 
Tan, ilk medya mensuplarının şair ve sihirbazlar olduğuna dikkat çekerek 
“Zamanın egemenleri mesajlarını şair ve sihirbazlarla halka yayarlardı” 
dedi.

Ülkemiz televizyon yayıncılığına ve TRT’deki tecrübelerine ilişkin bil-
giler veren Tan, “Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran; eğlence, 
bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel ve işitsel araçların 
tümüne medya denmektedir” dedi. 

Yoğun ilgi ile takip edilen ve soru-cevap kısmı ile ilerleyen söyleşi bi-
timinde Genel Sekreter Vekilimiz Doç. Dr. M. Lütfi Arslan, Erkan Tan’a 
teşekkür etti.

Haber spikeri-program yapımcısı 
Erkan Tan, 17 Mayıs 2016’da 
Güney Yerleşke Konferans 
Salonumuzda “Sihir ve Medya” 
konulu söyleşiye katıldı. 
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Yetişmiş eleman konusundaki gereksinimleri 
dikkate alıyoruz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu

Sağlık Bilimleri Enstitümüzün sunduğu lisansüstü 
programlarımız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Fizyoloji ve Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans 
Programları: Fizyoloji yüksek lisans eğitimi 
Nörofizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi, Kardiyovasküler 
Fizyoloji, Solunum Fizyolojisi ve Hemoreoloji Bilim 
Dallarını içermektedir. Yüksek lisans eğitimi sırasında 
temel fizyolojik bilgileri edinmelerinin yanı sıra, 
öğrencilerin fizyolojideki güncel gelişmeleri izlemeleri, 
literatürü takip etmeleri, ilgi alanlarında bilimsel 
projeler planlamaları ve anabilim dalında yapılan 
araştırmalara katılmaları amaçlanmaktadır. 

Tıbbi Fizyoloji Doktora Programı: Tıbbi Fizyoloji 
Doktora Programı Hücre Fizyolojisi, Kas ve Periferik 
Sinir Fizyolojisi, Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, 
Solunum Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi 
Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Merkezi Sinir 
Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi gibi 
sistemlerin fizyolojik çalışma prensiplerini içerir ve 
insan fizyolojisi kapsamında yer alan temel çalışma 
alanlarıdır. Ayrıca, Fizyoloji Doktora Programında 
Elektrofizyoloji, Nörofizyoloji (EEG, uyku, öğrenme), 
Duyu fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 
Psikofizyoloji ve Öğrenme ve Bellek Fizyolojisi gibi 
spesifik konuları içeren dersler de yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer anabilim 
dalları ile işbirliği yapılarak araştırma ve eğitim-
öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimize ilerideki 
mesleki yaşamlarında gerekli olan eğitimlerin temel 
prensiplerini almaları ve donanımlı bir bilim insanı 
olarak yetişmeleri yönünde çaba sarf edilmektedir. 

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı: 
Yüksek Lisans eğitimi sırasında biyokimyanın temel 
kavramları, karbonhidrat, lipid ve proteinlerin genel 
yapıları, sınıflandırılmaları, ilgili metabolik yollar ve 
sikluslar, sentez reaksiyonları ve yıkım yolakları 
konuları, enzimlerin genel yapıları, çeşitleri, kataliz 
olayının nasıl gerçekleştiği, enzim aktivitesini 
etkileyen faktörler, enzim kinetikleri ve klinik 
enzimoloji konuları, hematolojik teknik ve tetkikler 
ve aletlerin tanıtılıp pratik kazanılması gibi konular 
üzerinde durularak Tıbbi Biyokimya alanında uzman 
eleman ve araştırmacı yetiştirilmektedir.

PROF. DR. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 
yılında mezun olan Prof. Dr. Kalcıoğlu, 1996-
2011 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nde çeşitli unvanlarla çalıştı ve 2011’de 
aynı üniversitede Profesör kadrosuna atandı. 
2012 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesidir.

Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı: Sağlık 
Fiziği Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir 
programdır. Bu programda öncelikle Biyofizik, Fizyoloji, 
Biyokimya, Anatomi ve Histoloji gibi temel tıp dersleri 
verilmektedir. Bu programdan mezun olacak bireyler, 
tıbbın değişik dallarındaki ileri teknolojiye sahip tanı 
ve tedavi cihazlarında kullanılan iyonize ışınların doğru 
ve verimli kullanımını sağlayacaklardır. Radyasyon 
onkolojisi merkezleri, nükleer tıp merkezleri, radyoloji 
kliniklerinde ve nükleer enerji santrallerinde iş 
bulabilme kapasitesine sahip olacaklardır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak Ülkemizin yetişmiş 
eleman konusundaki gereksinimlerini ve güncel 
bilimin gerçeklerini de dikkate alarak yeni programlar 
açmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.
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15 SEMİNERLİK MEDENİYET
OKUMALARINDA SERTİFİKA HEYECANI

2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen 
ve 90 dakikalık on beş seminerden oluşan “İslam 
Felsefe - Bilim Tarihine Giriş” ana temalı Medeniyet 
Okumaları Seminerlerinin en az yüzde yetmişini ta-
kip edenler sertifika almaya hak kazandı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın da katı-
lımları ile Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda 
gerçekleşen etkinlikte, 120 genç ilim yolcusuna 
sertifikaları verildi. 

Medeniyet Okumalarını tamamlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Fahri Ovalı’ya sertifikasını Rektörümüz Prof. Dr. Karaman takdim etti. 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nin her yıl düzenlemekte olduğu “Prof. 
Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Okumaları”nın kapanış dersi (İbn-i Haldun 
Üzerine ve Tarih) bitiminde sertifika heyecanı yaşandı.
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15 SEMİNERLİK MEDENİYET
OKUMALARINDA SERTİFİKA HEYECANI

TARİHTE YENİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI

“AVRUPA’DA İSLAMİYET”KONFERANSI

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 26-
27 Mayıs 2016 tarihlerinde Medeniyet Araştırmaları 
Merkezi’nde (İSMAM) “Tarihte Yeni Yaklaşımlar” başlıklı 
bir çalıştay düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını 
Edebiyat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu 
gerçekleştirdi. Dünya tarih yazımında revizyonist yak-
laşımları masaya yatıran toplantıya, 8 il ve 13 farklı 
üniversiteden toplam 26 öğretim üyesi katıldı. Çalıştay, 
entelektüel tarihten askeri tarihe, kültür tarihinden 
global tarihe pek çok alanda en yeni çalışmaların eleş-
tirisine imkan sundu. Sunumlar, eskiçağlardan cumhuri-
yete kadar geniş bir zaman aralığını ele aldı.

Avrupa’da yaşayan Müslümanların sosyal, kültürel 
yaşamlarının ele alındığı konferansta Dr. Samir Am-
ghar,  Batı Avrupa’da (İngiltere, Hollanda, Fransa vd.) 
15 ila 20 milyon arasında Müslüman bir toplum ya-

Strasbourg Üniversitesi Öğr. Gör. 
Dr. Samir Amghar tarafından Güney 
Yerleşke Konferans Salonumuzda 
“Avrupa’da İslamiyet” konulu bir 
konferans verildi. 

şadığına dikkat çekerek bunlarının çoğunluğunun iş 
kaygısı ile Avrupa’ya geldiğine dikkat çekti. Dr. Am-
ghar, “1950-60’lı yıllarda Avrupa’ya gelen ilk kuşak 
Müslümanlar kazanmak ve geri dönmek için geldiler. 
1960’lı yıllardan sonra ikinci ve üçüncü kuşak Müs-
lümanların Avrupa’da okumaları ile şartlar değişti. İlk 
kuşak Müslümanlar, evde ve camide İslam’ı yaşar-
ken, sonrakiler İslam’ı hayatın her alanına yaydılar. 
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10. İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı ile Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı Başkanlığımızın işbirliği ile Güney Yerleşkemizde 
düzenlenen kongrenin açılış konuşmalarını; Türkiye Aile 
Hekimliği Vakfı Başkanı/ Öğretim Üyemiz Doç Dr. Meh-
met Sargın, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Murat Ünalocak, Türkiye Aile Hekimliği 
Vakfı (TAHEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İlhami 
Ünlüoğlu,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardım-
cısı Dr. Savaş Başar Kartal, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Mustafa Samastı ve Rektörümüz/Kongre Onursal 
Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman yaptılar.

Etkinliğin açılış konuşmalarında; Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Mustafa Samastı, eğitimin de, sağlığın da ailede 
başladığına dikkat çekerek “Aileyi gözet ki toplum sağ-
lıklı olsun” dedi. Rektörümüz/Kongre Onursal Başkanı 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman ise aile hekimliğine çok ina-
nan, önemini çok iyi bilen, değer veren bir hekim olarak 
kongrenin üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İyi planlanmış ve 
uygulamaya iyi konulmuş  bir aile hekimliği sistemi ile 
hastalanmaktan korunmuş ve kurtulmuş oluruz” dedi ve 
kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Açılış konuşmaları sonrasında etkinlik, “Birinci Basama-
ğın Gücü” başlıklı açılış paneli ve sonrasında “Aile Hekim-
liğinde Gelecek Yeni Dönem” başlıklı açılış forumu ile de-
vam etti. Birinci basamakta çalışacak hekimleri yetiştiren, 
sağlık hizmetlerinde maliyeti azaltan, her ülkenin sağlık 
sistemine uyarlanabilen akademik ve klinik bir disiplin 
olan Aile Hekimliğinin, alanında yetkin kişiler tarafından 
çok farklı yönleri ile alındığı etkinlik; ikinci gününde de 
üç farklı salonda eş zamanlı olarak yapılan panel, atölye 
çalışmaları, konsültasyon masaları, konferans ve sözel 
bildirilerle tamamlandı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın onursal başkanlığını yaptığı 10. 
İstanbul Aile Hekimliği Kongresi 3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Üniversitemiz 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMIMIZ
İLK MEZUNLARINI VERDİ 
Eğitim Bilimleri Fakültesinin ve Pedagojik Formas-
yon Programının ilk mezunları olan 80 öğretmen 
adayı, sertifikalarını aldıkları 3 Haziran tarihinde  
son sınavlarını da tamamlamış oldular. Aday öğret-
menler yaptıkları konuşmalarda duygu ve düşünce-
lerini arkadaşlarıyla ve öğretim elemanlarıyla pay-
laştılar. 

Programda ders veren öğretim üyelerinin de katıldı-
ğı Kapanış Programında bir konuşma yapan Rektör 
Yardımcımız/Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Çiçekler, öğretmenliğin oldukça zor ve me-
şakkatli bir meslek olduğunu, mezun olan adayların 
kendilerini ancak mesleği tanıdıktan sonra anlaya-
bileceklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Karaman ise konuşmasında 
aday öğretmenlere Türkiye’nin en seçkin formas-
yon programından mezun olduklarını hatırlatarak 

bunu meslek hayatlarında fark edeceklerini söyledi.

İMÜ Pedagojik Formasyon Programına 2015-2016 
öğretim yılında yarısı İMÜ öğrencisi, yarısı diğer 
üniversite öğrenci ve mezunlarından olmak üzere 
toplam 163 öğrenci kaydoldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 
ilk mezunlarını verdi. Eğim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapanış Töreni, Rektörümüz Prof. Dr. 
M. İhsan Karaman ve Rektör Yardımcımız/Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in katılımıyla 3 Haziran Cuma günü gerçekleştirildi.
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SOMALİ
İLK CERRAHİ UZMANLARINA KAVUŞTU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Benadir Üni-
versitesi Tıp Fakülteleri arasındaki işbirliğinin ilk 
meyvelerinin alındığı cerrahi ihtisas programının ilk 
mezun sayısı 9 oldu.

Her altı ayda bir Üniversitemizden öğretim üye-
lerinin Somali’ye giderek gerekli eğitimleri verdi-
ği programda, sınavlar yapılarak asistan karneleri 
değerlendirildi ve asistanlar her yıl 4 aylık ihtisas 
sürelerini de Üniversitemiz hastanesinde geçirerek 
eğitimler aldılar. Eğitim süreçlerinin sonunda 4 ba-
samaklı sınavda (test, teorik, pratik ve tez çalışma-
ları) başarı gösteren asistanlar “Uzman Tabip” unva-
nı aldılar. İhtisas programı sürmekte olup halen 12 
asistan doktor eğitimlerini almaya devam ediyor. İhtisas programına ilişkin izlenimlerini aktaran öğ-

retim üyemiz Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, “Üniversi-
temiz bünyesinde 3 yıl önce başladığımız bu güzel 
çalışmanın bugün ilk sonuçlarını almış bulunmakta-
yız. Tarihe baktığımızda benzer birçok örneğinin de 
mevcut olduğu gibi, üniversitelerimiz arasındaki iş 
birliği sonucu yürütülen bir programın güzel sonuç-
larına tanıklık etmekteyiz. Bu eğitim programında 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin yanı sıra diğer 
partner kuruluşlar Benadir Üniversitesi, TİKA ve 
Yeryüzü Doktorları’dır.” dedi.

Mezuniyet törenine Türkiye Somali Büyükelçimiz, 
YYD Başkanı, Somali Sağlık, Kalkınma ve Eğitim 
Bakanları, Milletvekilleri, Benadir Üniversitesi yet-
kilileri ve öğrenciler ile diğer yetkililer katılım gös-
terdi.”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
olarak Yeryüzü Doktorları ve 
Mogadişu Benadir Üniversitesi 
işbirliği ile Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Orhan Alimoğlu’nun öncülüğünde 
başlattığımız, Somali’de ilk defa 
gerçekleştirilen tıpta ihtisas 
programı ilk mezunlarını verdi. 



Medeniyet Haberleri
32

ÜNİVERSİTEMİZE
PENDİK’TE YERLEŞKE TAHSİS EDİLDİ
Akademik ve eğitim alanlarında hızla gelişimini 
sürdüren Üniversitemize, Pendik İlçesi, Kurtköy 
Mahallesinde bulunan 7307 ada, 1 parsel numa-
ralı, 42.808,03 m2 büyüklüğündeki taşınmaz da  
24.06.2016 tarihinde teslim edildi.

Üniversitemizin her alanda göstermiş olduğu per-
formans ve yükseliş trendinin gelecek yıllarda da 
artarak devam edeceği inancı ile projelendirme ça-
lışmaları devam eden Pendik Yerleşkemizin hayırlı 
olmasını dileriz.

REKTÖRÜMÜZDEN
GAZİLERİMİZE
ZİYARET
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Türk ordu-
su içerisinde yuvalanmış gayrimilli unsurların millet 
iradesine ve demokrasimize karşı isyan girişimi son-
rasında yaralanan gazilerimizi ziyaret etti. Rektörü-
müz Prof. Dr. Karaman, gazilere millet olarak borçlu 
olduğumuzu, onların vatanseverlik ve cesaretleri 
sayesinde milli irade hakimiyetinin sürdürülebildi-
ğini ifade ederek, her türlü sağlık hizmeti ve dua-
larımızla gazilerimizin yanında olacağımızı belirtti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak Milli iradeyi 

temsil eden TBMM ve Hükümetin yanında durdu-
ğumuzu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, 
darbe girişimi ve isyan sırasında hayatını kaybeden 
şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek “Acılarını 
milletimizle birlikte paylaşıyoruz” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın ziyaretin-
de; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı, Tıp Fa-
kültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Samastı ve İMÜ 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş da hazır bulundu.

Rektörümüz 15 Temmuz gazileriyle hastanede sohbet ederken.
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YÖK BAŞKANI VE REKTÖRLER
MECLİSİ ZİYARET ETTİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN BİR İLK:
DİJİTAL ORTAMDA TÜRK MÛSİKÎSİ
SAZLARI İLE SINAV

Kahraman, Saraç ve rektörleri TBMM Tören Salo-
nu’nda kabul etti. Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ın da yer aldığı ziyarette; Saraç, YÖK ve 
Türkiye’deki bütün üniversitelerce hazırlanan ortak 
açıklamayı okudu.

YÖK ve üniversitelere TBMM’ye verdikleri destek-
ten dolayı teşekkür eden Kahraman, darbe girişi-
minin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşa-
nanları anlattı. Kahraman, “Demokrasi kültürünü 
yaymalıyız, içimizde özümsemeliyiz. Hâkimiyet 
herhangi bir silahlı gücün, zümrenin, ekibin elinde 
olamaz. Hâkimiyet millete aittir. Bunu kabul etme-
yenler de kabul etmek zorunda kalacaktır.” ifadesini 
kullandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç ise konuşmasında, “Artık 
YÖK ve rektörlerimiz, demokrasinin, milli iradenin 
yanında bulunuyor. Bu, büyük bir aşamadır. Bu mu-
sibet Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve daha 
içselleştirilmesi için güzel bir vesile olacaktır.” dedi. 
Kahraman ve rektörler, Meclisin ana binasında ha-
sar gören kısımlarını ve bombanın düştüğü bahçe-
deki bölümleri gezdi. 

Türkiye’de ilk defa bir devlet üniversitesi tarafından Özel Yetenek Sınavı Türk mûsikîsi sazları ile dijital or-
tamda yapıldı. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Mûsikîsi Bölümü hocaları tarafından hazırlanan bu 
sınavda, böylece sınava giren öğrencilerin eşit duyum alması sağlandı. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığındaki 
devlet ve vakıf üniversitelerinin 
rektörleri, cübbeleriyle “akademinin 
milli iradeye ve demokrasiye olan 
inancı ve saygısını” iletmek üzere 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı 
ziyaret etti.
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910 LİSANS ÖĞRENCİSİ DAHA
ÜNİVERSİTEMİZE MERHABA DEDİ

ÖNCÜ ÖĞRETMENLERLE 
ÜSKÜP’TE BULUŞTUK

Güçlü akademik kadrosu ile her geçen gün nitel 
ve nicel olarak gelişimini sürdüren üniversitemize 
2016-2017 akademik yılında 910 lisans öğrencisi 
daha merhaba dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın da katı-
lımları ile gerçekleşen etkinlik, bu yıl “Kültürlerarası 
Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri” te-
ması ile düzenlendi. Üniversitemiz işbirliğinde dü-
zenlenen zirveye; Afganistan, Arnavutluk, Azerbay-
can, Bulgaristan, Cezayir, Irak, Kazakistan, Kosova, 
Makedonya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve 
Yunanistan’dan öncü öğretmenler katıldı. 

2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 30, Felsefe Bölümü 
40, Tarih Bölümü 40, Sosyoloji Bölümü 40, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 40; Hukuk Fakültesi 80; Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü 60, Fizik Mühendisliği 
Bölümü 40, Moleküler Biyoloji ve Genetik  (İngiliz-
ce) Bölümü 40; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölümü 60; Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümü 40, İşletme Bölümü 60, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü 60, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi (İngilizce) Bölümü 60, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 40; Tıp Fakültesi 120; Turizm Fakültesi Tu-
rizm İşletmeciliği Bölümü 40 ve Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Türk Mûsikîsi Bölümü 20 lisans 
öğrencisi kabul etti.  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü ortaklığı ile Uluslararası Öncü Öğretmenler Derneği tarafından 
düzenlenen “II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi” 15-17 Temmuz 2016 
tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.  
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2016-2017 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

HER SENE AİLE SICAKLIĞIYLA YENİDEN

2016-2017 Akademik Yılı Açılış Törenimiz, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Ahenk Türk Müziği Üçlüsü’nün müzik dinletisi ile de-
vam etti. Daha sonra üniversitemiz tanıtım filminin 
gösterimi, Öğrenci Konseyi Başkanı Ertuğrul Yeşilka-
ya’nın konuşması ve Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’ın konuşmaları gerçekleşti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Karaman konuşmalarında, “Bir 
taraftan birkaç koldan yapımı devam eden modern 
yerleşkelerimiz, diğer taraftan her sene mevcutlara 
eklenen yeni açılan bölümlerimiz, öbür taraftan her 
geçen gün aramıza katılan birbirinden değerli aka-
demisyen, öğrenci ve idari personelimiz… Biz  ‘aile 
sıcaklığı’ ile büyüyen büyük bir camiayız.” dedi. 

Geçtiğimiz 15 Temmuz’da ülkemizin menfur bir dar-
be girişimi ile yüz yüze kaldığını ve Milletimizin en-
gin ve derin feraseti ile atlattığımız bu hain girişime 
karşı ilk andan itibaren millet iradesinin, demokra-
sinin ve hürriyetin yanında olduğumuzu söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, “Başarısız darbe gi-
rişimi ile başlayan yeni süreçte, üniversite yönetimi 
olarak üzerimize düşen görevleri adalet, vicdan ve 
hakkaniyetten ayrılmadan yapma kararlılığımızı her 
fırsatta ifade ettik, halen de bu kararlılıktan ayrılma-
dan üzerimizdeki sorumluğun gereğini yerine getir-
meye devam  ediyoruz.” dedi. 

Rektörümüz, aramıza katılan öğrencilerimize de hoş 
geldiniz diyerek “Artık ilim, irfan ve hikmete doğru 
bitmeyecek bir yolculuğa başlıyorsunuz. Yanınızda 
bizler varız. Sizinle böyle güzel bir yolculukta yol ar-
kadaşı olmaktan ne kadar mutluluk duyduğumuzu 
tahmin edemezsiniz.” diyerek yeni akademik yılımı-
zın hayırlı olmasını diledi. Yeni Akademik Yıl Açılış 
törenimiz, bölümlerine birincilikle giren öğrencileri-
mize ödüllerinin takdimiyle sona erdi.

Artık ilim, irfan ve hikmete 
doğru bitmeyecek bir yolculuğa 
başlıyorsunuz. Yanınızda bizler varız. 
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2016-2017 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

HER SENE AİLE SICAKLIĞIYLA YENİDEN

MİRYOKEFALON ZAFERİ’NE 
YENİ AÇIKLAMA

“Selçuklu Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Nokta-
sı Miryokefalon Zaferi (Beyşehir-Bağırsak Boğazı) 17 
Eylül 1176” adlı eserin yazarları tarafından Selçuklu 
başkenti Konya’da bu yıl ilk kez düzenlenen anma 
etkinlikleri kapsamında çalışmadaki yeni bilgiler, ter-
tip edilen basın açıklaması ve konferansla kamuoyu 
ile paylaşıldı. Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vak-
fı (KOTEV) işbirliği ile organize edilen “Miryokefalon 
Zaferi’nin 840. Yılı Anma Etkinlikleri” çerçevesinde 
16.09.2016 tarihinde Konya İl Halk Kütüphanesi’nde 
gerçekleşen “Miryokefalon Zaferi, Yeri ve Tarihi Öne-
mi” konulu konferansta, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan 
ile birlikte Tarih Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Adnan Eskikurt zaferi anlatan bir sunum yaptılar.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Adnan 
Eskikurt’un Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Prof. Dr. M. Akif 
Ceylan ile birlikte kaleme aldığı 2015 tarihli çalışma, Miryokefalon Zaferi’nin 
840 yıl önce Bağırsak Boğazı’nda kazanıldığını ortaya koydu. 

Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyele-
rimizden Prof. Dr. Hasan Güçlü Amerikan Ulusal 
Sağlık Enstitüleri’nin özel davetlisi olarak 29 Şubat 
- 1 Mart 2016 tarihlerinde Hindistan’ın Hyderabad 
şehrindeki Hindistan Halk Sağlığı Enstitüsü’nde dü-
zenlenen Sağlık Analitiği ve Salgın Hastalıklar Sem-
pozyumu’na eğitimci olarak katıldı. Prof. Dr. Hasan 
Güçlü konferansta Hindistan’ın değişik üniversite-
lerinden seçilmiş 30 öğretim üyesine ve doktora 
öğrencisine salgın hastalıkların modellenmesi ve 
ağ analizi konusunda konferans verdi ve bilimsel 
sunumlarda oturum başkanlığı yaptı.

HİNTLİ AKADEMİSYENLERE 
EĞİTİM VERDİK
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‘‘DİRİLİŞ: ERTUĞRUL’’ EKİBİ MİSAFİRİMİZDİ
Rektörümüzün başkanlık yaptığı söyleşiye, TÜZ-
DEV ve TEKDEN Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Tekden, Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmeni Metin 
Günay ve dizinin oyuncularından Cavit Çetin Güner 
(Doğan Alp), Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek) ve 
Cengiz Coşkun (Turgut Alp) katıldı. 04 Kasım 2016 
tarihinde Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda 
gerçekleşen ve öğrencilerimiz ile akademik ve ida-
ri personelimizden çok yoğun ilgi gören etkinlikte, 
salonu dolduran izleyiciler dolu dolu ve çok keyifli 
iki saat geçirdi. 

Rektörümüzün derinlemesine sorularıyla lafın lafı 
açtığı sohbette, Tekden Film’in ve TÜZDEV Vakfının 
kurucusu olan ve son dönemde “İnsanın Sırrı” adlı 
bir de kitabı çıkan Op. Dr. Kemal Tekden, dinleyicilere 
çok yönlülüğünün sırlarını anlatarak öğrencilerimize 
ideallerinin peşinden yılmadan koşmalarını öğütledi. 
Tekden, 15 Temmuz darbesinden sonra milletimizin 
diriliş hamlesine ihtiyaç hissettiği bu dönemde, milli 
değerlerimizin gençlerimize aktarılması yönünde dizi-
nin önemli bir görev icra ettiğini belirtti. Op. Dr. Kemal 
Tekden’in ardından söz alan Diriliş: Ertuğrul dizisi yö-
netmeni Metin Günay ise bu tarihi dizide oyunculara 
ne tür eğitimler verdiklerini ve dizi setinde günlük ha-
yatın nasıl geçtiğini anlattı. Son olarak birbiri ardına 
söz alan dizi oyuncuları Cavit Çetin Güner (Doğan Alp), 
Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek) ve Cengiz Coşkun 
(Turgut Alp) da dizinin çekimi sırasında yaşadıkları il-
ginç anekdotları izleyicilerle paylaştılar.  

Eğlence dolu söyleşi, özellikle öğrencilerimizin yo-
ğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümü ve ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve öğrenci-
lerimizin elinden ekibe teşekkürlerle çiçek takdimi 
ve “Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet” 
mesajı ile sona erdi.

4 Kasım 2016 günü gerçekleşen 2. Rektörlük Söyleşimizde, Rektörümüz Prof. 
Dr. M. İhsan Karaman’ın konukları, TRT 1’de yayınlanan ve çok sevilen Diriliş: 
Ertuğrul dizisinin oyuncuları ile yapım ekibi idi. 
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YER ÜSTÜ HAZİNELERİNE KAPIMIZI AÇTIK
Ülkemizin yer üstü hazinesi olan üstün zekalı ve 
özel yetenekli çocukların eğitim hizmetlerine eriş-
melerinin desteklenmesi, Ar-Ge çalışmalarının ve 
ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesi için destek 
eğitim programları oluşturarak gerektiğinde eğitim 
kurumları kurma çalışmalarını kapsayan anlaşma yo-
luyla Üniversitemiz ile TÜZDEV arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi hedefleniyor. 

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ile TÜZDEV 
Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden tarafından imza-
lanan proje protokolü imza töreninde; Üniversitemiz 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Lütfi Arslan, Vakıf Başkan 
Yardımcısı Nuri Özkan, Vakıf Danışma Kurulu Üyesi 
Hüseyin Akar, Vakıf Genel Sekreteri Erdem Çakı da 
hazır bulundu. Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğren-
ci eğitimi alanında farklı konuların da istişare edildiği 
toplantı, çalışmaların ve ulusal eğitim politikalarının 
geliştirilmesi için destek sözleri ile son buldu. 

TÜTÜN ANALİZ LABORATUVARI
KURUYORUZ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 
ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi bünyesinde Kurum ile ilişkili 
tütün ve tütün mamulleri analiz, araştırma ve geliştir-
me laboratuvarının tesis edilmesi, işletilmesi ve akre-
dite ettirilmesi konusunda işbirliği yapılması amacı ile 
protokol imzalandı.

Söz konusu tütün analiz laboratuvarı ve Ar-Ge Birimi, 
halen inşaat çalışmaları devam eden Üniversitemiz 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasında müstakil 
bir kat olarak yer alacak. TAPDK yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, halen Türkiye’de, Balkanlarda ve Orta-
doğu’da bu ölçekte bir tütün analiz laboratuvarı bu-
lunmaması nedeniyle, halihazırda resmi ve özel analiz 
ihtiyaçları için numuneler Almanya’ya gönderiliyor ve 
ülkemizin döviz kaybına neden oluyor. Laboratuvarı-
mız hizmete girdiğinde ülkemizde bir ilk gerçekleşmiş 
olacak ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 

Üniversitemiz ve Türkiye Üstün Zekalı 
ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) 
arasında işbirliği anlaşması imzalandı. 

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu Başkanı Av. Suat Evcimen ile işbirliği protokolü 
imzaladı. 
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18 Kasım’da başlayan sempozyumda açılış konuşmala-
rını Tertip Heyeti adına Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Fatih 
M. Şeker, Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi 
Bayram, Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve 
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Pur-
taş yaptı. 

Kutadgu Bilig’in çok çeşitli yönleriyle ele alındığı Sem-
pozyumda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Kara-
man, bugünün neslinin de geçmiş değerlerimizi bilmesi 
gerekliliğine dikkat çekerek, “Her sınıftan yöneticiye 
hitap eden bu değerli eser, mutluluğun anahtarı olan, 
güzelliği iyiliği, doğruluğu en veciz şekilde ifade ediyor” 
diyerek Kutadgu Bilig’de bir hayat felsefesi kurularak 
insana bu dünyada yaşarken sahip olacağı zihniyet, bil-
gi ve faziletin neler olduğunu, nasıl elde edileceğini ve 
uygulayacağını göstermekte olduğunu ifade etti. 

Cengiz Aydoğdu’nun “Milletin Bilgisi Devletin İcrası” 
başlıklı Açılış Konferansı ile devam eden etkinliğe; Siya-
sal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kavas, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Hay-
runnisa Alan, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. 
Dr. Fatih M. Şeker ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tandoğan da konuş-
macı olarak katıldı.

TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞAHESERİ: 
ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG 
SEMPOZYUMU

Türk dili ve edebiyatı için temel eserlerden biri sayılan Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has 
Hacib’in doğumunun 1000. yılı münasebetiyle düzenlenen “Türk Dünya Görüşünün 
Şaheseri: Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozyumu”, 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde 
Sultanahmet’te Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşti. 3 gün süren 
sempozyum, Üniversitemiz ile Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Türkiye Kırgızistan Manas 
Üniversitesi ve TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğiyle düzenlendi.

Atalarımızın bize bıraktığı kültür mirasları 
olan bu değerli eserleri bugünün 
anlayışıyla yeniden kavrayıp gelecek 
nesillere aktarmamız gerekir.

Medeniyet Haberleri
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Gülen Yüzlü Bir Üniversite İçin
Öğrenci Dekanlığı Kurduk

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 
1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı’na “Öğretim Gö-
revlisi” ve 1987’de aynı anabilim dalına “Yardımcı 
Doçent” olarak atandı.1989 tarihinde Yönetim 
Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Doçent” unvanını ka-
zandı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölü-
müne “Profesör” olarak atandı. Alanında bir çok 
kitabı bulunan Eryılmaz, halen Üniversitemizde 
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ve Öğrenci İşleri 
Dekanı olarak görevini yürütmektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde sunulan lisansüstü 
programlar hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz? Bu programları hazırlarken nelere 
dikkat ediyorsunuz? 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde şu anda açık 
olan 34 programımız var. Bunların 14’ü tezli yüksek 
lisans programı, 13’ü tezsiz yüksek lisans programı, 
7’si ise doktora programıdır. Toplam öğrenci sayımız 
1500 civarındadır. Bu programların açılmasında 
dikkat ettiğimiz birkaç nokta var: Öncelikle anabilim 
dalları ve hocalar itibariyle program açma kriterlerini 
taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. İkincisi, piyasada 
ihtiyaç oranındaki duruma bakıyoruz ve buna göre 
programları açıyoruz. Programlarımızın hepsi de 
talebi yüksek olan programlardır. Özellikle ikinci 
öğretim programlarında üniversitemizin konumu ve 
vizyonu itibariyle ilgi oldukça yüksektir. Anabilim 
dallarımızda öğretim üyelerimizin yeterliliği 
olduğu sürece de yeni programlar açmaya devam 
edeceğiz. 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi sonu 
itibariyle bu programların sayısını 40’a çıkarmayı 
hedefliyoruz. Tezsiz ikinci öğretim programlarının 
uzaktan öğretim yöntemiyle sunulması konusunda 
da girişim başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 10 
programı önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim 
yöntemiyle vermeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 
Türkiye’nin herhangi bir yerinde buraya gelmeksizin, 
teknolojinin imkânlarıyla bu eğitim imkânlarından 
yararlanmak isteyenlere bu fırsatı vermeyi 
amaçlıyoruz. 

2016 yılında kurulan Öğrenci İşleri 
Dekanlığımızla ilgili çalışmalarınız ve planlarınız 
hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Öğrenci İşleri Dekanlığı yeni bir kurum. Bildiğiniz 
gibi üniversitelerde eğitim-öğretim ve öğrenci 
faaliyetleri üniversitenin toplam iş yükü ağırlığının 
yaklaşık ¾’ünü oluşturuyor. Üniversite kampüsleri 
aynı zamanda bir yaşam merkezidir ve bazıları 
bir ilçeden de büyük olabilir. Dolayısıyla burada 
öğrenciler hayatlarının çok önemli zamanlarını 
geçiriyorlar. Yalnızca eğitim almıyorlar; sosyal ilişkiler, 
spor ve diğer sanat faaliyetleri itibariyle öğrencilere 
bu ortamda iyi hizmet sunmak durumundayız. 
Öğrenci işleriyle ilgili üniversitenin farklı 
birimlerinde yürütülen faaliyetleri bir yapı içerisinde 
toplamak ve bu yapı içerisinde koordinasyonu 
daha iyi yürütmek amacıyla Öğrenci Dekanlığını 
kurduk ve şu anda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
çerçevesinde buranın yapılandırmasını yapıyoruz. 

Bu yapının içerisinde kulüplerimiz, öğrencilerimizin 
kütüphane hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışı değişim 
programları mevcuttur. Yani amacımız, öğrencinin 
üniversitedeki yaşamını kolaylaştırmak; onların 
hayata daha iyi hazırlanmasını sağlamaktır. Kariyer 
merkezimizin çalışmalarını da, öğrencilerimizin 
mezun olduktan sonraki hayata hazırlanmasını 
kolaylaştıracak şekilde planlıyoruz. Öğrenci 
kulüplerini destekliyor ve faaliyetlerine yardımcı 
oluyoruz. Yani öğrencilerin artık üniversitede 
kendileriyle ilgili karşılaştıkları sorunları iletmek için 
başvurabilecekleri bir makamları var. Şimdi bunu 
daha da ileri taşımak istiyoruz. Amacımız, gülen 
yüzlü bir üniversite ve öğrenci işleri kavramını 
oluşturmak ve böylece öğrencilerimizin üniversite 
yaşamını kolaylaştırmaktır. 
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18 Kasım günü başlayan ve yoğun ilgi gören sem-
pozyumun protokol konuşmalarında ilk olarak sah-
neye gelen Üniversitemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Halil Üçer, Üniversitemiz önderliğinde 
ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile İlim, Sanat, Tarih 
ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) işbirliğiyle üç yıldır de-
vam eden bu önemli proje hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. 40’a yakın bilim adamının destek ver-
diği ve 20’yi aşkın araştırmacının Ahmed Taşköp-
rülüzâde’nin eserlerini tercüme ederek yayına ha-
zırladığı projede toplam 7000 sayfaya ulaşan 21 
ciltlik eser, İMÜ Yayınları tarafından basıldı. Projeyi 
tanıtan kısa film gösteriminin ardından, İlim, Sa-
nat, Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) Başkanı Gül 
Zülfikar, katılımcılara İSTEV’i tanıtarak projedeki 
rolünü anlattı. Daha sonra İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM) Başkanı Süleyman Güder ise konuşmasında 
İLEM’in amaçlarını ve gelenekle irtibatı projelerle 
somutlaştırmak anlamında Taşköprülüzade proje-
sinin değerini işledi. 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sem-
pozyum Organizasyon Heyeti Başkanı Prof. Dr. İh-
san Fazlıoğlu, konuşmasında projenin mantığını 
açıklayarak Osmanlı medeniyetinin yaşayan, canlı 
bir yapı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fazlıoğlu, 
Ahmed Taşköprülüzâde’nin bizim değerlerimizi 
temsil değeri yüksek olan bir âlim olduğunu belirtti. 
Geleceğe yönelik olarak da Edebiyat Fakültemizin 
öncülüğünde felsefe, kelam, mantık ve matematik 
bilimleri alanında başka önemli âlimlerin eserlerinin 
de neşredileceğinin müjdesini verdi. 

ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜLÜZADE 
SEMPOZYUMUMUZ TAMAMLANDI

18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde 
Üniversitemiz Güney Yerleşkesi 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
Uluslararası Taşköprülüzade 
Sempozyumu büyük başarıyla 
tamamlandı. 16. yüzyılda yaşamış 
ve Osmanlı düşünce geleneğinin 
en önemli isimlerinden biri olan 
Ebu’l-Hayr Isâmuddîn Ahmed 
Taşköprülüzâde’yi ulusal ve 
uluslararası bilim camiasına 
tanıtmayı ve İslam felsefe-
bilim geleneğine katkılarını 
tartışmayı amaçlayan Uluslararası 
Taşköprülüzade Sempozyumu’na 
yerli ve yabancı pek çok konuşmacı 
katıldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Açılış oturumuna ünlü Osmanlı iktisat tarihçisi Mehmet Genç de 
katıldı. 
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döndüler, kendi geleneklerine dönme ihtiyacı hisset-
tiler.” diyen Kalın, bizim yeni bir dönemlendirmeye ve 
isimlendirmelere ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak 
“Bu tür çalışmalar, Taşköprülüzade ve daha onun gibi 
onlarca Osmanlı ulemasının çalışmaları ortaya çıktık-
ça belki biz çok daha farklı değerlendirmeler, tasnif-
ler yapmak durumunda kalacağız” dedi. Rektörümüz 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman katılımlarından ve değerli 
katkılarından dolayı Sayın İbrahim Kalın’a teşekkür 
ederek Taşköprülüzade Külliyatını hediye etti. 

Sempozyum bitiminde Âhenk Türk Mûsikîsi Toplulu-
ğu, neyde Türk Mûsikîsi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Tan 
ile şahrudda Öğretim Görevlimiz Sami Dural, “Tarihin 
Saklı Sesleri” adlı konserleriyle dinleyenlere bir müzik 
ziyafeti verdi. 

Son protokol konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman, medeniyet hafızasının en önemli ta-
şıyıcılarının eğitim kurumları olduğunun altını çizerek 
geçmişteki hafıza yitiminin neden olduğu mensubi-
yetsizliğin aksine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin 
bu projeyle bu zengin kültürel hafızayı günümüze ak-
tarma sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı. Ko-
nuşmasında bu proje için neden Taşköprülüzade’nin 
seçildiğini ve bu büyük Osmanlı âliminin bize ne söy-
lediğini sorgulayan Rektörümüz, projeye emek veren 
herkese teşekkür etti. 

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleşen açılış 
oturumunda ünlü Osmanlı iktisat tarihçisi Mehmet 
Genç, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Sururi, konuklara Taşköprülüzade’nin dünyası hak-
kında bilgiler verdi. İlk günün ardından 19 ve 20 Ka-
sım tarihlerinde yurt içinden ve dışından çok sayıda 
önemli akademisyen toplam on oturumda konuyu 
tüm ayrıntılarıyla ele aldılar.

19 Kasım Pazar günü akşamı Sempozyum kapanış 
konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın gerçekleştirdi. İb-
rahim Kalın konuşmasında bugün karşılaşılan küresel 
sorunların başında bugün ile yarın arasındaki dengeyi 
kurma meselesinin yattığını dile getirerek “küreselleş-
me bir büyük dalga gibi toplumların üzerine geldikçe, 
o toplumlar bir direnç noktası olarak kendi tarihlerine 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yrd. ve Sözcüsü İbrahim Kalın
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TIP FAKÜLTEMİZDE
EĞİTİM DİLİ TARTIŞILDI
Türkiye Tıp Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ertuğrul Göksoy, Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Gürhan Baş ve 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı’nın açılış 
konuşmaları ile başlayan toplantının, son yıllarda 
yabancı dilde tıp eğitimine ilginin artması nedeniyle 
konunun tartışılması, fayda ve zararlarının ortaya 
çıkarılarak sağlıklı ilkelerin saptanması amacıyla 
düzenlendiği kaydedildi.

Panel Yöneticiliğini Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Mustafa Samastı ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Aytekin 
Oğuz’un yaptığı toplantıda; Türkiye Tıp Akademisi 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş “Tıp 
Eğitimi Neden ve Nasıl Türkçeleşti?”, Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Samastı “İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp 
Eğitimi Uygulamaları” ve İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Yumuk’un  

“İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
İngilizce Tıp Bölümünde Eğitim Uygulamaları” 
konulu konuşmaları yaptığı panel, soru cevap kısmı 
ile tamamlandı.

Türkiye Tıp Akademisi ile 
Üniversitemizin birlikte 
düzenlediği “Tıp Fakültesinde 
Eğitim Dili” konulu toplantı, 20 
Aralık 2016’da Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanemiz Konferans 
Salonunda düzenlendi.

Üniversitemizde 18 Ocak 2016 tarihi itibari ile ya-
zışmaların daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ya-
pılmasının yanı sıra kırtasiye malzemesi kullanımı-
nın da azaltılmasına yönelik olarak Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasına geçildi.

ARTIK EBYS
KULLANIYORUZ
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FAYOL VE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN
SERÜVENİNİ KONUŞTUK
İstanbul doğumlu ünlü Fransız yönetim düşünürü 
Henri Fayol’un ‘‘Genel ve Endüstriyel Yönetim’’ [Ad-
ministration Industrielle et Générale] adlı eserinin 
yayımlanmasının 100. yılı anısına düzenlenen konfe-
ransın açılış konuşmasında, Rektörümüz Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman, yönetimin uğraşının tek bir disiplinin 
ya da meslek dalının kapsayamayacağı kadar geniş ve 
çok boyutlu bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Yö-
netimin evrensel ve genel geçer kural ve uygulamalar 
içermesinin yanı sıra, insanı merkeze alan bir faaliyet 
olması hasebiyle, kültürel ve öznel bir boyutunun da 
bulunduğunu belirterek medeniyetimizin ve kültü-
rümüzün yönetime ilişkin kuram ve uygulamalarının 
da Batıdakiler kadar ele alınması ve çalışılması gerek-
liliğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Karaman, 
konuşmacılara başarılar dileyerek tüm katılımcılara 
teşekkür etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Genel Sek-
reter Vekilimiz Doç. Dr. M. Lütfi Arslan’ın moderatör-
lüğünü yaptığı “Dünden Bugüne: Fayol ve Yönetim 
Düşüncesinin Serüveni” başlıklı I. Oturuma; Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kavas, İs-
tanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Ber-
ber ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tamer Koçel konuşmacı olarak katıldılar. 

Konferansın “Bugünden Yarına: Yönetim Disiplinleri 
ve Uygulamaları” başlıklı II. Oturumunun moderatör-
lüğünü Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyemiz Doç. 
Dr. Veli Denizhan Kalkan yaptı. II. Oturuma İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfihak 
Alpkan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. A. Sera Özbaşar konuşmacı olarak katıldılar. 

“21. Yüzyılda Yönetim Düşüncesi ve Henri 
Fayol” temalı 2016 Yönetim Düşüncesi 
Konferansımızda, Henri Fayol ve yönetim 
düşüncesinin yüz yıllık serüveni ile günümüzdeki 
yönetim sorun ve uygulamaları tartışıldı. 

Ünlü Fransız yönetim düşünürü Henri Fayol
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KAZISIZ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ
ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİK

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali 
Destek Programı kapsamında İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’ne hibelenen TR10/16/YNY/0163 
proje kodlu “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım Planlama 
ve Araştırma Merkezi Kurulması” isimli projenin 
belediyelerde altyapı ve ulaşım yöntemi ile kazısız 
teknolojilerin kullanımı konusundaki ilk etkinliği olan 
çalıştayda, uluslararası proje ve uygulamalarla ilgili 
en son bilgiler aktarıldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizden Yrd. 
Doç. Dr. Mücahit Namlı’nın İSTKA 2016 Mali Destek 
Programına yazdığı “Yer Altı ve Yer Üstü Ulaşım 
Planlama ve Araştırma Merkezi Kurulması Projesi”, 
Kalkınma Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kalkınma 
Ajansı 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali 
Destek Programı kapsamında yapılan başvuruyla 
hibelenmeye hak kazanmış ve Altyapı ve Kazısız 
Teknolojiler Derneği’nin (AKATED) de proje ortağı 
olduğu TR10/16/YNY/0163 proje kodlu “Yer Altı 

ve Yer Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi 
Kurulması” projesinin çalışmaları Ekim ayı itibariyle 
başlamıştı.

Söz konusu projenin ilk etkinliği olan 1. Uluslararası 
Altyapı  ve Ulaşım Sistemlerinin Planlanması ve 
Kazısız Teknoloji Sistemleri Çalıştayı, belediyeler 
ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan belediye 
hizmetleri, toplu ulaşım ve şehir planlama alanlarından 
pek çok uzmanı bir araya getirdi. Çalıştayda açılış 
konuşmalarını Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan, öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Mücahit Namlı ve AKATED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yasin Torun yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, 
Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Tarek Zayed, belediyelerde ve metro sistemlerinde 
altyapı yönetimi konularında iki sunum yaparak hem 
Katar hem de Montreal şehirlerinde gerçekleştirdiği 
projelerde edindiği bilgi ve tecrübeleri katılımcılarla 
paylaştı.

I. Uluslararası Altyapı ve Ulaşım Sistemlerinin Planlanması ve Kazısız Teknoloji 
Sistemleri Çalıştayımız, 12 Aralık 2016’ta Marmara Belediyeler Birliği’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Medeniyet Haberleri
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Lisans ve lisansüstü eğitim, mutfak sanatı 
uygulamaları, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki 
sertifika programları gibi çok geniş bir alanı içeren 
TÜRES-İMÜ işbirliği protokolü imza törenine 
Üniversite yönetimimiz ve personelimizin yanı sıra, 
TÜRES yetkilileri ve üyeleri ile basın mensupları 
katıldı.

Kokteyl eşliğinde başlayan törende ilk açılış 
konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman, davetlilere Üniversitemiz ve gelecek 
yıl Turizm Fakültemiz bünyesinde açılacak olan 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz 
hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, “Sektörün en 
önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan 
TÜRES ile ülkemizin gastronomi ve mutfak sanatları 
tarihinde devrim niteliğinde bir işbirliğine gidiyoruz” 
dedi. Türkiye’de 16-17 kadar devlet üniversitesinde 
ve bundan daha az sayıda vakıf üniversitesinde 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olduğunu 
ve devlet üniversiteleri içerisinde bu büyüklükte 
bir STK ile işbirliği yapan ilk üniversite olduğumuzu 
vurguladı. 

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise konuşmasında 
10 yıllık bir dernek olan TÜRES’in faaliyetlerinden 
kısaca bahsettikten sonra, sektörün emek-
yoğun çalışan bir sektör olduğunu, ancak iyi 
hizmet sunacak nitelikli insan sorununun henüz 
çözülememiş olduğunu belirtti. Sektörde teori ile 
pratiğin birleştirilmesi ihtiyacının altını çizen Bingöl, 
bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin bu 
işbirliği ile diğer üniversitelere örnek olacak devrim 
niteliğinde bir iş yaptığını belirtti. 

Üniversitemizde 2017-2018 akademik yılında eğitime başlayacak olan 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde verilecek pratik ve teorik eğitime 
katkı sağlamak amacıyla Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği 
(TÜRES) ile Üniversitemiz arasında işbirliği kararı alındı. Sektörde büyük bir 
açığı doldurması öngörülen bu dev işbirliğinin ilk adımları 22 Aralık 2016’da 
Üniversitemiz Rektörlük binasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza 
töreniyle atıldı. 

DİPLOMALI GURMELER GELİYOR!

Öğrencilerimiz TÜRES’in tüm Türkiye’deki 
7000’i aşkın şubesinde pratik eğitim 
alacak, staj yapacak ve iş bulma imkânına 
sahip olacak.

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ile TÜRES Başkanı Rama-
zan Bingöl, Üniversitemiz ile TÜRES arasındaki işbirliği protokolüne 
imza attılar.
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PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU’NA
“DÜŞÜNCE” ÖDÜLÜ

HOCAMIZIN TASARIMI FİNALE KALDI

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl 
düzenlenen ve büyük bir şölende sahiplerine verilen ESKADER Kültür Sanat 
Ödülleri kapsamında 2015 yılı için 29 ayrı dalda 31 başarılı isim ödüllendirildi. 
Bu yılki “Düşünce” ödülüne Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İhsan Fazlıoğlu 2015’te yayımlanan dört eseriyle lâyık bulundu.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ES-
KADER) üyeleri ve ödül seçici kurulu tarafından tes-
pit edilen ödüller, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın 
Müzesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla med-
yaya ve kamuya duyuruldu. Açıklamayı  ESKADER 
Başkanı Şerif Aydemir, ESKADER Yönetim Kurulu 
üyeleri Fatma Ersem Yargıcı ile Cengizhan Orakçı bir-
likte yaptılar. Her yılın Aralık ayı sonunda açıklanan 
ESKADER Ödülleri, Nisan ayında Ali Emiri Efendi Kül-
tür Merkezi’nde sahiplerine takdim edildi.

Türkiye çapında, tüm üniversitelerden ve sanayiden 
projelerin katıldığı 5. Otomotiv Tasarım Yarışması ve 
Ar-Ge Proje pazarı proje ödülleri TÜBİTAK MAM’da 
sahiplerini buldu. Bu kapsamda öğretim üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Köten’in Üniversitemiz Makine 
Mühendisliği CFD laboratuvarında gerçekleştirdiği 

“EGE ENGINE” isimli tasarımı finale kalarak sergilen-
di. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Fikri Işık, 
hocamızı tebrik ederek CFD çalışmaları ve projenin 
detayları hakkında bilgi aldı. EGE ENGINE tasarımı 
özellikle içten yanmalı gaz motorlu araçlar için ha-
cimsel verim artışı ile daha çevreci ve ekonomik bir 
yapı haline geldi. Hocamızı tebrik ediyor başarıları-
nın devamını diliyoruz.  
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Devlet üniversiteleri ve fakültelerinin akademik teşvik puanlarını temel alarak 
yapılan sıralamada, en başarılı 2. devlet üniversitesi olan Üniversitemiz, 
ülkemizin birçok köklü üniversitesini geride bıraktı.

EN BAŞARILI 2. DEVLET ÜNİVERSİTESİ: 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. İRFAN ESENKAYA’YA
BÜYÜK ONUR

Akademisyenlerin performanslarının dokuz faaliyet tü-
ründe (1. Projeler 2. Araştırmalar 3. Akademik Yayınlar 
4. Tasarımlar 5. Sergiler 6. Patentler 7. Alınan Atıflar 8. 
Uluslararası Tebliğler 9. Alınan Ödüller) puanlandığı sı-
ralamada Üniversitemiz üstün başarı gösterdi.

Üniversitelerin akademik faaliyetlerinin yoğunluğu-
na işaret eden ve Üniversitemiz akademisyenlerinin 
önemli başarıları ile sonuçlanan “Devlet Üniversiteleri 
Sıralaması – 2016” adlı çalışma, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından ya-
pıldı. 

Diz çevresi osteotomileri konusunda tasarımı, plak 
ve tekniği kendisine ait patenti olan Prof. Dr. İrfan 
Esenkaya’nın, osteotomi konusunda yaklaşık 25 
adet ulusal-uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Avrupa Spor Travmatolojisi, Diz Cerrahisi ve Artros-
kopi Derneği (ESSKA), Avrupa’daki ortopedi cerrah-
ları, klinisyenleri ve bilim adamlarını bir araya ge-
tirmekte olup farklı dallarda 10 komiteye sahiptir. 
Bu 10 komiteden biri olan Osteotomi Komitesi’nin 
2016-2018 dönemi için tüm Avrupa ülkelerinden 
seçilmiş toplam 15 üyesi vardır.  

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi 
Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İrfan Esenkaya, ESSKA 
(European Spociety of Sports 
Traunatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy) Derneğine 2016-2018 
dönemi için Osteotomi Komitesi 
üyeliğine seçildi.

Başarılar
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YRD. DOÇ. DR.
DOĞAN ARSLAN’DAN
YENİ BAŞARILAR

Bugüne dek sanat ve tasarım alanında 
10 ulusal, 12 uluslararası olmak üzere 
toplam 22 ödül alan Üniversitemiz 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarım Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan 
2016’da da tasarım çalışmalarıyla 
saygın kurumlarca çeşitli ödüllere 
layık görüldü.  

“Bang, Boom, Kapow ve Barış” isimli bu 
çalışma, uluslararası “Graphis” organi-
zasyonunun 2016 afiş yarışmasında 
“Gümüş Madalya” ile ödüllendirildi.

Yrd. Doç. Dr. Doğan ARSLAN 3.lük ödülünü alırken

“Irkçı Dil” isimli çalışma, Belçika’da 13. 
Uluslararası Politik Trienal Afiş Tasarı-
mı çerçevesinde düzenlenen yarışma 
sergisinde, 1000’e yakın çalışmanın 
içinde ilk 100 içine dâhil edilerek ser-
gilenmeye alındı. 

68 ülkeden 752 sanatçının 2 bin 521 
karikatür ile katıldığı “33. Aydın Doğan 
Uluslararası Karikatür Yarışması”nda 
Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan, modernizm 
ve kapitalizmi eleştiren bu çalışmasıyla 
üçüncülük ödülüne layık görüldü. 
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYELERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI: 
TÜBA-GEBİP ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından üstün 
nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim in-
sanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını 
geliştirmede desteklemek amacıyla her yıl verilen GE-
BİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı) ödülünü Edebiyat Fakültesi Öğretim üye-
lerimizden Doç. Dr. Selim Karahasanğlu Tarih, Doç. Dr. 
Sadık Yazar da Türk Dili ve Edebiyatı alanında almaya 
hak kazandılar. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz.

Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı (ARDEB) tarafından 
yapılan değerlendirmede, Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Öğretim üyelerimiz Prof. 
Dr. Işın Nergiz Geren, Prof. Dr. 
Erkan Şahinkaya ve Doç. Dr. Fuat 
Aras’ın TÜBİTAK proje başvuru-
ları kabul edildi.

Prof. Dr. I. Nergiz GerenProf. Dr. Erkan Şahinkaya Doç. Dr. Fuat Aras

Başarılar
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Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ve Doç. 
Dr. Fuat Aras’ın, TÜBİTAK’ın Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 
kapsamında, Prof. Dr. Işın Nergiz Geren’in ise TÜ-
BİTAK’ın “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma 
Destek Programı” kapsamında projeleri kabul aldı. 
Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz. 
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Sosyal Sorumluluk

OTİZM FARKINDALIK AYINDA
OTİZME MAVİ IŞIK YAKTIK
‘Otizm Farkındalık Ayı’ kapsamında Üniversitemizde Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü ile Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen etkinlik kapsamında; “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)” başlıklı 
bir seminer ve ardından da film gösterimi yapıldı.

Otizm  Spektrum Bozukluğu hakkında sosyal 
farkındalık yaratmak, sorunları gündeme getirmek, 
çözüme yönelik çalışmaları teşvik etmek ve özellikle 
erken tanı ve eğitimin önemine dikkat çekmek 
amacıyla 22 Nisan 2016 Cuma günü Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Fahri Ovalı’nın da katılımı ile 
gerçekleştirilen etkinlikte; Üniversitemiz Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Yeşim Güleç Aslan ve Otizm Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emine Ayyıldız tarafından 

“Otizm Spektrum Bozukluğu” başlıklı seminer verildi.

“Otizm Spektrum Bozukluğu” başlıklı seminer 
sonrasında da tüm hayatı boyunca çevresi tarafından 
yanlış değerlendirilen otistik bir kadının ders 
niteliğindeki etkileyici hayat hikâyesini anlatan 

“Temple Grandin” isimli film gösterimi ile etkinlik 
tamamlandı.

Otizm  Spektrum Bozukluğu adlı programı 
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel 
Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Güleç 
Aslan organize etti.
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“Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasına Rektörümüz de destek veriyor. 
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“HASTANE ARKADAŞIM OLUR MUSUN?” 
PROJEMİZ BAŞLIYOR

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuk ve ailelerin hayatlarını 
kolaylaştırmayı isteyen Tıp Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Fakültemizden 
gönüllü öğrencilerimizle yürütülecek olan “Hastane Arkadaşım Olur musun?”  
adlı projemiz 27 Eylül 2016 tarihi itibariyle başladı.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal-iletişim 
sorunları ve yineleyici davranışlarla kendini 
gösteren, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk 
yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel 
bozukluktur. OSB’nin nöro-gelişimsel bir durum 
olması nedeniyle, ailelerin çocukları sürekli olarak 
tıbbi kontrollere götürmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
OSB olan bireyler rutinlerinin bozulması, kalabalık 
ortamlara girme ve sıra bekleme gibi durumların 
yoğunlukla yaşandığı hastane ortamlarında pek çok 
davranış problemi sergileyebilmektedir. “Hastane 
Arkadaşım Olur musun?” projesinin amacı, OSB 
tanılı çocukların hastaneye götürülüp getirilmesi 
sürecinde ailelere ve çocuklara destek olabilecek 
bir gönüllü ekibin oluşturulması ve bu kapsamda 
gönüllü faaliyetlerin yürütülmesidir.

Proje kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne devam 
etmekte olan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim 
alan 20 öğrenci gönüllü olarak destek verecek. 
Gönüllü katılımcılar, hastane randevusunun 
alınması, eczaneden ilaç almak, bekleme odasında 
çocuk ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek hastane 
sürecini keyifli hale getirmek gibi çeşitli konularda 
ailelere destek verecek. 
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ÜNİVERSİTEMİZDEN NADİR HASTALIK 
FARKINDALIĞINA KATKI
Nadir hastalık farkındalığının önemini topluma akta-
rabilmek amacı ile yola çıkan Tıp Fakültemiz öğren-
cileri, öğretim üyeleri ve ilgili STK temsilcileri beyaz 
önlüklerle “Nadir Hastalıklar” hakkında halkı bilgilen-
dirdi. Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Samastı’nın da 
katılarak destek verdikleri etkinlikte; Üniversitemiz 
öğretim üyesi ve Nadir Hastalık Farkındalık Hareketi 
baş organizatörü Yrd. Doç. Dr. Oktay Kaplan, Tıp Fa-
kültesi öğrencileriyle halk arasında farkındalık yara-
tabilmeyi amaçladıklarını ifade etti. Etkinlik halktan 
büyük ilgi görerek ulusal basında da geniş yer buldu. 

Yaygın görülen kanser, kalp krizi gibi hastalıklar ya-
nında dünya üzerinde sınırlı kişide görülen ve ‘’Nadir 
Hastalık’’ olarak adlandırılan rahatsızlıklar dünyada 
yaklaşık 350 milyon kişiyi etkilerken, Türkiye’de ise 
5 milyon kişide nadir hastalık olabileceği tahmin edi-
liyor. Dünyada 7000 civarında farklı nadir hastalık 

türü bulunmaktadır. Avrupa’da 2000’de 1 kişide gö-
rülen hastalıklar nadir hastalık kategorisinde değer-
lendirilmekte olup nadir hastalıklara ilişkin teşhis ve 
tedavi yöntemleri istenen seviyede değil; fakat tüm 
dünyada git gide bir bilinç ve irade oluşmaya başlı-
yor. Her yıl tüm dünyada Şubat ayının son gününde 
bir dizi etkinlik ile dikkat çekilmeye çalışılan nadir 
hastalık problemi, Türkiye’de Nadir Hastalık Farkın-
dalık Hareketi tarafından gündeme getiriliyor.

28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar 
Günü kapsamında üniversitemiz 
Tıp Fakültesi öğrencileri, “Nadir 
Hastalıkların Sesini Duyurmak 
İçin Bize Katılın” sloganı ile 
İstiklal Caddesi’nde bir aktivite 
gerçekleştirdi.

Rektörümüz de Taksim’deki etkinliğe bizzat katılarak öğrencilerimize destek verdi. 
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Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ile birlikte 
üst yönetimdeki diğer hocalarımız, dekanlarımız, 
idari personelimiz ile öğrencilerimizin katılımlarıy-
la üniversitemize tahsisi yapılan Tuzla Akfırat’taki 
arazide ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. 

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG)’nun öncülü-
ğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hima-
yelerinde, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29-30 Ka-
sım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen “1. AR-GE, İnovasyon Zirvesi ve Sergi-
si”nde Üniversitemiz de araştırma projeleriyle yer 
aldı.

Zirvede Üniversiteler, Teknoparklar ve AR-GE Mer-
kezleri’nde geliştirilen inovatif projelerin tanıtılma-
sı, hızla yatırıma dönüşmesi, işbirliklerinin oluşturul-
ması, üniversite-sanayi ortaklıklarının geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Bu sayede, Türkiye’nin teknoloji ihraç 
eden ülke hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunul-
ması planlanıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi de “1. Ar-Ge, İno-
vasyon Zirvesi ve Sergisi”nde Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünye-

AKFIRAT YERLEŞKEMİZİ AĞAÇLANDIRDIK

AR-GE ve İNOVASYON ZİRVESİNDEYDİK

09 Nisan 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilen et-
kinliğimize, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
da katıldı. Akfırat eski belediye başkanlığı binasının 
yer aldığı yeni yerleşkemizde teknopark kurma ça-
lışmaları devam ediyor.

sinde gerçekleştirilen füze savunma ve harp oyunu 
simülasyon teknolojileri, radar görünmezlik çalış-
maları, enerji sistemleri, haberleşme ve ağ işleme, 
makine öğrenmesi, insan-bilgisayar etkileşimi, tıbbi 
görüntüleme teknolojileri, genetik mühendisliği, 
atıksu arıtımı, çevre mikrobiyolojisi alanlarındaki 
AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini ve Üniversitenin 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli projeleri-
ni tanıttı.



Medeniyet Bülteni • 2016
55

Etkinlikler

Üniversitemiz Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu 
tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 7 Mart 
2016 tarihinde Güney Yerleşke Konferans Salonu-
muzda Prof. Dr. Sinan Canan tarafından “Beynimizin 
Bilinmeyenleri” konulu konferans verildi.

“Beynimizin 
Bilinmeyenleri”ni 
Öğrendik

Uluslararası öğrencilere yönelik kültür ve sanat et-
kinlikleri kapsamında T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ile Üniversitemizin ortaklaşa 
yürüttüğü “Ortak Dil Sanat” projesinin sergisi, Rek-
törümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın katılımları ile 
2 Haziran 2016 Perşembe günü, Konferans Salonu 
fuaye alanında ziyarete açıldı.

“Ortak Dil Sanat” 
Projesinin Sergisi 
Açıldı

2016 Bahar Etkinliklerimiz kapsamında; futbol, 
basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi, play 
station dallarında derece elde edenlere ödülleri 
Rektörümüz Prof. Dr. Karaman tarafından takdim 
edildi.  

Spor Etkinliklerinde 
Kupalar Sahiplerini 
Buldu
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25 Mayıs tarihinde Fakültemizin Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Üç Saz Üç Ses” 
etkinliğinde Bölümün öğretim üyesi A. Şefik Şenlik’in 
çaldığı tambur, ud ve bağlamaya araştırma görevlileri 
Öznur Dişci ve Sezin Seda Altun ile Lisans 3. Sınıf öğ-
rencisi Gülşah Topuz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği’nden belli eserleri icra ederek eşlik ettiler.  

Edebiyat Bölümünden 
“Üç Saz Üç Ses”
Etkinliği

Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarımız Muhar-
rem Kaya ve Yeliz Ünal tarafından organize edilen 
YDYO 1. Scrabble Turnuvası Finali, 28 Mart 2016 
Pazartesi günü  yapıldı. Finalde birinci olan A3 sını-
fının Scrabble takımına hediyeleri takdim edildi.

I. Scrabble Turnuvası 
Finali Yapıldı

Fahreddin Paşa ve kahraman askerlerinin des-
tanını konulan “Medine Müdafaası” isimli tiyatro 
oyunu, 08 Haziran 2016 Çarşamba günü Üni-
versite öğrencileri tarafından kurulmuş Sahne-i 
Genç adlı tiyatro grubu tarafından Güney Yerleş-
ke Konferans Salonumuzda sahnelendi. 

Medine Müdafaası 
İsimli Tiyatro Oyunu 
Sahnelendi

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Koordinatörlü-
ğü’nün organizasyonu ile 29.03.2016 tarihinde 
Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda Ödüllü 
CNN Türk Spikeri ve İletişim Eğitmeni Burak Tö-
rün, öğrencilerimizle “Özgüven ve Güç Duruşu” 
başlıklı bir söyleşi yaptı. 

Ünlü Spikerden
“Özgüven ve Güç Duruşu” 

Etkinlikler
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FUARLARA MEDENİYET DAMGASI
Gençlik Fuarı Üniversiteler Fuarı

Kariyer Günleri Tanıtım Günleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-19 
Mayıs 2016 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 
ilk kez düzenlenen Gençlik Fuarı’na katıldık.

Kadıköy Erkek, Uluslararası Pendik Kız ve Kadıköy 
Kız Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret ederek 
öğrencilere üniversitemizi tanıttık.

24 Şubat 2016 tarihinde Esenler Belediyesi Kadir 
Topbaş Kültür Merkezinde birçok devlet ve vakıf üni-
versitesinin katıldığı eğitim fuarında biz de yer aldık. 

TRT Okul’un 
Konuğuyduk

20-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında  aday öğ-
renci ve veliler için Üniversitemiz Güney Yerleşke-
sinde Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.

TRT Okul ekranlarında yayınlanan ve her bölümde 
farklı bir üniversiteye konuk olarak öğrencilerin 
gözünden üniversitelerin anlatıldığı “Bizim Kam-
püs” programına Üniversitemiz de konuk oldu. Çe-
kimleri Mayıs ayında 2 gün süre ile gerçekleştirilen 
program, 02 Temmuz 2016 Cumartesi günü, saat 
12.25’te TRT Okul kanalında yayınlandı.
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Üniversiteler Fuarı

MİSAFİRİMİZ OLDULAR

Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Siya-
sal Bilgiler Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ka-
vas’tan Üniversitemiz hakkında bilgi alırken

Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’ndan Tıp Fakültemize ziyaret 

Ümraniye Anadolu Lisesi öğrencileri 

Maltepe Osman Gazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri amfimizde

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Siya-
sal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanımız Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik ile sohbet ederken 

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi öğrencileri 

Pendik Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri konuğumuzdu 

Kahramanmaraş’taki çeşitli liselerden öğrenciler 
Anatomi Laboratuvarımızı gezerken
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Sağlık

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. Gürhan Baş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde 2016 senesinde 
ilkler yaşandı.

Eğitim sahasında mutlulukla ifade 
etmek isterim ki, Tıp Fakültesi Dönem 
4 öğrencileri hastane stajlarına başladı. 
Hastaneye adaptasyon ve yeni ihtiyaç 
alanlarının açılmasından kaynaklanan 
mutlu zorluklar yaşansa da daha 
yüksek hedefler arzusuyla ekip olarak 
yola devam ediyoruz.

Üniversite hastanesinin olmazsa olmazları olan 
eğitim kadromuz gün geçtikçe artıp zenginleşmekte. 
Yapısal anlamda yeni üniversite hastanemizin 
yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 

Bunun dışında mevcut hastanemizde hizmet ve 
eğitim alanında 2016 senesinde birçok yenilikler 
yapıldı.Merdivenköy yerleşkesinde hizmete giren 
Kemoterapi ünitesi, Dahiliye Poliklinikleri, KBB 
poliklinikleri ve yenilenen Odio merkezi  dışında 
merkez binada açılan Acil ameliyathane, çocuk 
yoğun bakım ünitesi, Kardiovasküler Cerrahi kliniği 
bu yeniliklerden bazıları.

Son olarak da hastanemiz alanında planlanan ve 
Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın bizzat 

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 4 ÖĞRENCİLERİ 
HASTANE STAJLARINA BAŞLADI

desteğiyle yapılmakta olan Psikiyatri Kliniği ilgili 
branşın değerli hocaları tarafından çizdirilen ve 
ideallerin plana yansıdığı bir çalışma.
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Acil Ameliyathane

Dahiliye Polikliniği Onkoloji

Çocuk Yoğun Bakım

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ VE ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ

Girişimsel Radyoloji Ünitesi üniversitemizin bilimsel araştırma projesi kapsamında kaynak sağlaması 
üzerine Şubat 2015 tarihinden itibaren Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Radyoloji 
Anabilimdalı’na bağlı olarak hizmete girdi. Ünitede 1 adet modern dijital substraksiyon anjiyografi 
cihazı, girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere 1 adet üst düzey Doppler ultrasonografi cihazı, 4 adet 
yatağın bulunduğu gözlem odası, doktor ve personel odaları bulunuyor.

Girişimsel Radyoloji Ünitesinde doktor olarak Doç. Dr. Ali Yıkılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aslan, ve Uzm. Dr. 
Murat Aşık görev yapıyor. Bunun dışında 4 teknisyen ve 2 hemşire görev yapmaktadır.
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HASTANEMİZDE AÇIK KALP AMELİYATLARI 
YAPMAYA BAŞLADIK

Müdürümüz Sayın Hasibe Yıldırıcı’nın destekleri ile 
bu zorlu süreç başarı ile tamamlandı. 

Açık kalp ameliyatı neden önemli ve başarı için 
neler gerekli?

Açık kalp ameliyatları çok özel ve özellikli 
ameliyatlardır, hatta tıptaki en sofistike ameliyat 
gruplarından biridir desek yanlış olmaz. Bir 
hastanede kalp ameliyatının yapılıyor olması o 
hastane açısından prestij ve kalite ifadesidir. 
Düşünün ki bizim dışımızdaki diğer cerrahi branş 
ameliyatlarının yapılabilmesi için, ameliyat edilmesi 
planlanan kişinin kalp hastası olup olmadığı bir 
ameliyat kriteri iken, yani kalp hastalığı olan kişiye 
tedavi olmadan ameliyat yapılmaz iken, biz kalp 
rahatsızlığı olan hastaları ameliyat ediyoruz. Kalbi, 
kalp-akciğer makinasına bağlayıp durduruyor, tamir 
ediyor ve yeniden çalıştırıyoruz. Bu nedenle başarılı 
bir kalp cerrahisi kliniği olabilmek için, çok iyi bir 
altyapı, ihtiyaçlarınızı anlatabileceğiniz ve size her 
aşamada destek olabilecek başarılı bir hastane 
yönetimi, çok iyi eğitim almış tecrübeli bir ekip, iyi 
bir kardiyoloji ekibi ve mutlaka birlikte çalışacağınız, 
başarılı bir anestezi ve yoğun bakım ekibi olması 

Hocam bu süreç nasıl başladı?

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldığı 
1972 yılından beri bütün dahili ve cerrahi branşlarda 
verdiği başarılı sağlık hizmetleriyle bölgemizdeki 
en önemli hastanelerden biri. Kurulduğu yıldan beri 
hastanemizde Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 
uzman doktorlarımız görev almış ancak branşımızla 
ilgili sadece sınırlı damar ameliyatları yapılabilmiş.

Nisan 2016 tarihinde üniversitemizin kalp ve damar 
cerrahisi anabilim dalına atandıktan sonra, kalp ve 
damar cerrahisi bölümünün tam teşekküllü bir klinik 
haline dönüştürülebilmesi için altyapı çalışmalarına 
başladık.  Yaklaşık 6 aylık yoğun bir süreçten sonra 
2016 yılı son çeyreğinde tüm çalışmalarımızı 
tamamladık. Sonucunda, hastanemizin 44 yıllık 
tarihindeki ilk açık kalp ameliyatını 12 Ekim 2016 
tarihinde başarı ile gerçekleştirmek bizlere nasip 
oldu, bundan dolayı çok mutluyuz. 

Bu süreç elbette kolay olmadı, ancak başta 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İhsan Karaman olmak 
üzere, Rektör Yardımcımız Sayın Fahri Ovalı, 
Dekanımız  Sayın Prof. Dr. Mustafa Samastı, Hastane 
Yöneticimiz Sayın Prof. Dr. Gürhan Baş ve Hastane 

2016 yılının son aylarında İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde, Kalp ve 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanımız 
Doç. Dr. Ebuzer Aydın ve ekibi tarafından 
ilk kez açık kalp ameliyatları yapılmaya 
başlandı.

Üniversite hastanemizin 44 yıllık 
tarihinde bir ilk olan bu önemli gelişme 
hakkında hocamız Doç. Dr. Ebuzer Aydın 
ile konuşmak üzere hastanemiz Kalp ve 
Damar Cerrahisi Kliniğini ziyaret ettik.
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ve bu ekipler arasında çok iyi bir koordinasyon ve 
uyum sağlanması gerekiyor. Yani pek çok parametre 
içeren ve her birinin çok iyi organize edilmesi 
gereken, komplike bir iş yapıyoruz.

Ben kendimizi çok şanslı hissediyorum, 
vizyonundan emin olduğum çok değerli bir 
Rektörümüz, sorunlarımızı paylaşabildiğimiz çok 
değerli bir Dekanımız, bizim ihtiyaçlarımızı anlayıp 
destek olan çok değerli bir Hastane Yönetimimiz, iyi 
bir Kardiyoloji ekibimiz ve Üniversite Hastanemizde 
Kalp Cerrahisi tecrübesi olan, çok başarılı bir 
Anestezi ve Yoğun Bakım ekibi ile beraber çalışma 
ayrıcalığına sahibiz.

Biraz ekibinizden bahseder misiniz?

Esasında biz Kardiyoloji, Anestezi ve Kalp 
Cerrahisinden oluşan büyük bir ekibiz. Ancak 
çekirdek ekip dediğimiz branş ekibim, benimle 
birlikte 5 kalp ve damar cerrahisi uzmanından 
oluşuyor. Ekibimde yer alan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aldağ, Yrd. Doç. Dr. Cemal Kocaaslan, Uzm. Dr. Sıdıka 
Gürsel ve Uzm. Dr. Şeyma Denli Yalvaç kliniğimizin 
başarısı için yüksek özveri ile 7 gün 24 saat 
hastalarımıza en iyisini sunabilmek için çalışıyorlar. 

Bugüne kadar kaç açık kalp ameliyatı 
gerçekleştirdiniz?

Yeni bir klinik olmamıza ragmen yaklaşık 2 
aylık süreçte 20’ye yakın açık kalp ameliyatını 
gerçekleştirdik ve çok şükür her bir hastamızı 

sağlığına kavuşmuş olarak evlerine gönderdik. Bu 
oran, %100 başarıyı ifade ettiği için çok mutluyuz.

Kliniğinizde ne tür açık kalp ameliyatları 
yapılıyor?

Kliniğimizde açık kalp ameliyatı olarak; koroner 
arter by-pass ameliyatları, kalp kapak değişimi 
ameliyatları, aort kapak tamir ameliyatları, mitral 
kapak tamiri ameliyatları ve aort anevrizma 
ameliyatları yapmaktayız. Bu ameliyatları klasik 
yöntemlerle, küçük kesilerle, endoskopik olarak ve 
angiografi yardımı ile de yapmaktayız.

Son olarak, geleceğe dair hedefleriniz nelerdir?

Öncelikle, hasta memnuniyetinin yüksek olduğu, 
yenilikçi, kaliteli ve insan odaklı bir sağlık hizmeti 
vermek ilk hedefimiz. Bunun haricinde, burası 
bir üniversite hastanesi olduğu için en önemli 
hedefimiz hem akademik olarak, hem de yaptığımız 
yenilikçi uygulamalar ile, branşımızda dünya 
çapında bir referans üniversite hastanesi olmak 
iddia ve hedefidir. Kliniğimizi mükemmeliyet 
merkezine (Center of Excellence) dönüştürmeyi ve  
yurt içi ve yurt dışından gelecek olan kalp ve damar 
cerrahisi uzmanlarının güncel ve kompleks tedavi 
yöntemlerini öğrendikleri, özellikli kalp cerrahisi 
ameliyatlarının yapıldığı bir merkez olarak dünyaya 
tanıtmayı arzu ediyoruz.
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 Doç.Dr. Ebuzer Aydın başkanlığında ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştiren ekip Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aldağ, Yrd.Doç.Dr. Cemal Kocaaslan, 
Uzm.Dr. Sıdıka Gürsel ve Uzm. Dr. Şeyma Denli Yalvaç’tan oluşuyor.
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Tıp Hukuku nedir? Hangi konularla ilgilenir? Kimler tıp 
hukuku uzmanı olabilir?

Tıp hukuku tıbbi müdahalenin hukukudur. Tıbbi 
müdahaleler, dolayısıyla tıbbi müdahale yapma yetkisi 
bulunan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile 
tıbbi müdahale nedeniyle olumsuz bir durum ortaya 
çıkarsa sağlık çalışanının hukuki sorumluluğunu ele 
alan hukuk dalıdır. Hukukun bir çok dalını ilgilendiren, 
interdisipliner bir hukuk alanıdır. Bu çerçevede medeni 
hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku 
gibi alanların ilgi alanına giren kısımları bulunmaktadır. 
Hekim hukuku, ilaç hukuku, hasta hakları gibi konular 
bu alan içinde ele alınmaktadır. Sağlıkçı veya hukukçu 
herkes bu alanda uzman olabilir. Ancak üniversitemiz 
bünyesindeki tıp hukuku yüksek lisans programına 
sağlıkçı veya hukukçu olmayanları da alıyoruz. 

Tıp Hukuku kavramının geniş kitlelere yayılması 
ülkemiz için neden önemli?

Tıp hukuku aslında sadece hukukçu veya tıpçıları 
ilgilendiren bir alan değil. Hepimiz hasta oluyoruz. 
Hasta olarak haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir, 
olumsuz bir durum ile karşılaşırsak ne tür yollara 
başvurabiliriz gibi hususlar hepimizi ilgilendiriyor. 
Dolayısıyla bu alan çok geniş kitleleri ilgilendiriyor. 
Örneğin ceza hukuku ancak suç işleyenleri ilgilendirir. 
Ama tıp hukuku 7’den 77’ye herkesin ilgilenmesi 
gereken bir alan. Ayrıca tıp mensuplarının da hasta 
haklarını koruyarak mesleklerini icra etmeleri 
bakımından da büyük önem taşıyor. 

Üniversitemizde tıp hukuku alanındaki 
çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?

Üniversitemizde Türkiye’de başka örneği olmayan 
Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi bulunuyor. Bu birimi 
merkeze dönüştürüp, uzun vadede Tıp Hukuku 
Enstitüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu ülkemiz açısından 

bir ilk olacak inşallah. Bu birim her sene Türk Alman Tıp 
Hukuku Sempozyumunu düzenliyor. Şu ana kadar 13 
sempozyum düzenlendi. Bu da Türkiye açısından çok 
rastlanan bir durum değil. Geçen sene de Bodrum’da 
büyük bir tıp hukuku kongresini düzenledik. Türkiye’de 
ilk defa bir hukuk kongresinde aynı anda 5 salonda 
64 bildiri sunuldu. Bu da hukuk alanı için bir rekor. 
Önümüzdeki sene de uluslararası nitelikte olmak üzere 
bu kongrenin ikincisini yine Bodrum’da düzenlemeyi 
planlıyoruz. 

Bu birim yine Türkiye’de ilk ve tek olan ve 5 senedir 
düzenli çıkan ve geçtiğimiz ay 10. sayısını çıkardığımız 
Tıp Hukuku Dergisi’ni çıkarıyor. Bu dergide tıp hukuku 
alanını ilgilendiren çalışmalar yayınlanıyor. Aslında 
hukuk alanı içinde çok alt bir alan olmasına rağmen 
senede iki kez bu derginin çıkmasını büyük başarı olarak 
görüyorum. Bu da tıp hukukunun gördüğü ilginin bir 
göstergesi aslında. Derginin bir başka başarısı da çok 
kısa süre içinde ULAKBİM tarafından taranan dergiler 
arasına alınmış olması. Bu da TÜBİTAK denetimine tabi 
olduğunu belli bir düzeyi tutturduğunu gösteriyor. 

Yine üniversitemizin ilklerinden birisi de ülkemizde ilk 
defa Tıp Hukuku alanında yüksek lisans programını 
açmış olması. Özellikle tıp ve hukuk mezunlarının ilgi 
gösterdiği bu yüksek lisans programı da her sene 
kontenjanının iki katı başvuru alıyor. İlk mezunlarımızı 
da hâlihazırda verdik. Yakın zamanda da şartları 
karşılayıp tıp hukuku doktora başvurusu yapmayı 
istiyoruz. 
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İLK TIP HUKUKU
YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI AÇTIK
Tıp Hukuku konusunu Üniversitemiz 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hakan Hakeri ile konuştuk.
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Planlarımız & Faaliyetlerimiz…

Bu dönemde çalışmalarımız iki aşamadan oluşacak. 
Birincisi geçen yıl başlayıp devam eden kurs ve 
sertifika programlarının başarılı bir şekilde devamı ve 
sonlandırılmasıdır. İkinci ise hem üniversitemiz öğretim 
üyeleri hem de özel sektörden gelen kurs, eğitim ve 
sertifika programlarını Şubat ayı ortalarında hayata 
geçirmektir.

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi önemli çünkü…

Biliyorsunuz son 5-6 yıl öncesine kadar bilgi her 10 
yılda bir ikiye katlayarak büyüyordu. Fakat şimdi tam bir 
teknoloji çağındayız ve bilgi her an tahmin edilemediği 
şekilde çoğalmaktadır. Üniversiteler bu bilgileri takip 

eden ve gelişmelerin içinde olan kurumlardır. Bu 
nedenle üniversitelerin temel görevlerinden biri 
de sahip olduğu bu bilgileri toplumla paylaşması 
ve toplumun ve devletin ihtiyaçlarını sürekli eğitim 
merkezleri aracılığıyla vermesidir.

BİLGİ ÇOĞALIYORSA
EĞİTİM DE SÜREKLİ OLMALI
2016 yılı sonunda “İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne 
atanan Prof. Dr. Fehmi YILMAZ ile 
çalışmalarını konuştuk.

“Aile Danışmanlığı Sertifika Programın amacı, 
toplumun temelini oluşturan aileyi korumak, 
güçlendirmek ve olumsuz etkileyebilecek du-
rumlarda aile bireylerine profesyonel destek 
verebilecek aile danışmanlarının yetiştirilmesi-
ni sağlamaktır.”

Aile Danışmanlığı Eğitimlerini veren 
Öğretim Üyemiz Doç Dr. Ayşe Okanlı

Rektörümüz Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Katılımcılarıyla
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Lisans eğitimini 1996 yılında 
Atatürk Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksekokulunda tamamla-
yan Ayşe Okanlı, Yüksek lisan-
sını 1999, doktora derecesini 
2003 yılında aynı üniversite-
nin Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Psikiyatri Hemşireliği Progra-
mından almıştır. 2005 yılında 
yardımcı doçent, 2011 yılında doçent unvanı almıştır. 
2011-2016 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim 
Dalı başkanlığını yürütmüştür. 2016 yılından itibaren 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümünde doçent kadrosunda görev 
yapan Okanlı, 2017 Ocak ayında profesör kadrosuna 
atanmıştır. Halen aile eğitim programları,  kişilerarası 
ilişkiler ve iletişime yönelik eğitimler vermekte ve aktif 
sorumluluklar almaktadır.  
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KENDİLERİ DE TINILARI DA AHENKLİ BİR GRUP:
AHENK TÜRK MÜZİĞİ ÜÇLÜSÜ

Ahenk Türk Müziği Üçlüsü’nü kurma fikri nasıl 
ortaya çıktı ve nasıl gelişti? 

A.T.: Yıllardır aynı sahneyi paylaşan, ortak sanat 
kaygıları güden akademisyenler olarak aslında 
kendiliğinden ortaya çıktı diyebilirim. İcra 
ettiğimiz müziğin, Üniversitemizde, geniş bir 
dinleyici kitlesinin bulunması da bu birlikteliği 
tetikledi.  Arkadaşlarımla uzun yıllar içinde 
biriktirdiğimiz müzik fikri bu şekilde pratiğe 
dönüştü.

Üçlüdeki tek bayan olarak sizin de görüşünüzü 
alabilir miyiz Seda hocam? Enstrümanlarınızı 
kaç yıldır çalıyorsunuz? 

S.T.: Aslında çocukluğumdan beri müzik hep 
hayatımın içinde var oldu, 2000 yılından beri 
kanun sazı ile ilgileniyorum. Lisans eğitimimi 
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü’nde tamamladım. Üniversite 
döneminde aynı zamanda Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Türk Müziği Konservatuvarı’nda  4 
yıl okudum. Bu yıllarda kanun sazına başlamış 

oldum. Daha sonrasında İTÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Müziği programında yüksek 
lisans ve daha sonrasında Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
programında doktora eğitimimi tamamladım. Ali 
hocamla tanışmam da yine doktora döneminde 
oldu.  Böylelikle kimyagerlik mesleğini tamamen 
bırakarak müziğe yönelmiş oldum. 

S.D.: Müzikle çocukluk yıllarımda tanıştım. 
Ortaokula gittiğim dönemde ud enstrümanıyla 
karşılaşmam, müzikle yoğurulacak bir hayat 
serüveni için kırılma noktasıydı. İstanbul’a 
geldiğim yıllardan itibaren, Ali hocamla birlikte 
müzik paydasında ortak paylaşımlarımız oldu. Bu 
paylaşımlar dostluk harcıyla beraber sağlamlaştı 
ve bugün aynı çatı altında, akademik bir mecrada 
üretimlerimizin temelini oluşturmaktadırlar.

İyi ki de beraber oldunuz diyelim biz de. 
Üniversitemizde bu yıl açılan Türk Musikisi 
Bölümümüzdeki çalışmalarınız hakkında neler 
söylemek istersiniz? 

A.T.: Türk Musikisi Bölümümüz ilk defa 2016-
1017 akademik takvimi içinde öğrenci kabul 
ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. 
Ud, Kanun ve Ney sazlarının icrasına yönelik 
bir programa, müzikolojinin de bazı derslerini 
entegre ederek hem icrada hem de akademide 
söz sahibi olacak sanatçı adayları yetiştirmeye 
başladık. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki 

Üniversitemizin seminer, konferans 
ve açılış gibi pek çok etkinliğinde 
bizlere her zaman müzik ziyafeti 
sunmalarına alışkın olduğumuz Ahenk 
Türk Müziği Üçlüsü ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Üçlü’nün üyeleri Sanat, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin bu yıl 
eğitim-öğretime başlayan Türk Musikisi 
Bölümü öğretim üyelerimizden, aynı 
zamanda da Bölüm Başkanı olan Doç. 
Dr. Ali Tan, Türk Musikisi Bölüm Başkanı 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu 
ve Öğretim Görevlisi Sami Dural’dan 
oluşuyor. Hocalarımıza hem Ahenk 
Türk Müziği Üçlüsü’nün faaliyetleriyle, 
hem de Türk Musikisi Bölümümüzle 
ilgili sorular sorduk. 
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Türk Mûsikîsi Bölümünün Fakülte içinde açılmış 
olmasıyla artık klasik konservatuar konseptinden 
farklı bir yapıda şekilleniyoruz. Türkiye’de ilk defa 
Türk Mûsikîsi alanı Fakülte içerisinde müstakil bir 
bölüm olarak açılmış olduğundan bu konudaki 
öncü pozisyonumuz sayesinde Fakülte’nin 
içinde yönetimsel olarak daha efektif bir yapıda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye’de 
ilk defa eşit duyum esasına dayalı dijital bir sınav 
tasarlayarak öğrencilerimizi Fakültemize kabul 
ettik. Yani uzun lafın kısası 2016 ilklerin yılı oldu 
bizim için.

Genel olarak öğrencilerin müzikal yetenekleri 
konusunda ne söyleyebilirsiniz? 

A.T.: Öğrencilerimizin istekli ve soru sorma 
kültürüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu da 
onların gelecekte alanda söz sahibi sanatçılar 
olmasına zemin hazırlıyor.

Üniversite etkinliklerimizde hep üçlü olarak 
sizi görüyoruz. Bu konudaki hissiyatınız 
ve aldığınız geribildirimler hakkında neler 
söylemek istersiniz? 

S.D.: Üniversite çatısı altında sanatla ilgili 
faaliyetlerin çoğalması, sanata olan hassasiyetin 
artması önemli gelişmelerdir. İnsan bilimleri 
noktasında konumlanan tarihsel ve sosyal bilimsel 
bakış açılarıyla alışverişte bulunan bir müzik 
bilimi olgusu; icranın, eğitimin, paylaşımın ve 
duyarlığın katkılarıyla hayatını devam ettirebilir. 
Bu bakımdan lisans eğitimimizde öğrencilerimizle, 
seminer, etkinlik ve bilimsel sunumlarda ise farklı 
disiplinlerdeki akademisyenlerle müzik olgusu 
üzerine paylaşımlar yapma imkânı bulabiliyoruz.  

A.T.: Geri dönüşler olumlu. Özellikle icra 
edilen eserler hakkında hazırladığımız slaytlar 
dinleyicilerimizden takdir görüyor. Sami hocamız 

bir eseri seslendirirken, eserin notasının ya da 
güftesinin slayt olarak sahnenin arkasında olması, 
dinleyiciyi icranın bir parçası olmaya davet ediyor.   

Bugüne kadar Ahenk Türk Müziği Üçlüsü’nün 
Üniversitemiz dışındaki faaliyetleri neler oldu? 

A.T.: Ahenk Türk Müziği Üçlüsü adıyla iki yıldır 
Üniversitemizin çatısı altında sahneye çıkıyoruz. 
Ancak Üniversite dışında bu ismi pek kullanmadık. 
Aslında Ahenk ismini Bölümümüzle özdeşleştirip, 
ileride öğrencilerimizden oluşan toplulukların 
konser dizilerini de bu isim altında sürdürmek 
istiyoruz. Hatta aynı adla bir dergi çıkarıyoruz: 
Ahenk Müzikoloji Dergisi.

Ahenk Müzikoloji Dergisi Üniversitemiz 
kapsamında bir dergi mi olacak? 

A.T.: Evet, Üniversitemizin çatısı altında akademik 
bir dergi olacak. Şu anda yayın çağrımız var. 

Gelecek dönemdeki çalışmalarınızla ilgili 
planlarınız nelerdir? 

S.T.: Türk Mûsikîsi bölümü olarak geçtiğimiz yarıyıl 
özellikle Meşk-i Mûsikî ve Sanat Okumaları adı 
altında birçok etkinlik gerçekleştirme imkânımız 
oldu.  Bahar döneminde bu etkinliklerimizi 
katlayarak arttırmayı planlıyoruz. Bölümümüz 
hocalarının yanı sıra farklı disiplinlerden hocaların 
bu etkinliklere katılımı ise bizi gerçekten 
heyecanlandırıyor. 
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Bölümdeki öğrenci sayısının 10 olmasının 
bir nedeni var mı? Bu sayı YÖK tarafından mı 
belirlendi? 

A.T.: Uyguladığımız sınavın sonucunda başarılı 
olan 10 kişiyi öğrenci olarak kabul ettik. Aslında 
kontenjanımız daha yüksekti. 

S.D.: Niteliğe önem vermemizin bize kazandırdığı 
örnek bir gelişme aktarayım size. Çok erken 
olmasına rağmen, öğrenci ve eğitim (müfredat, 
içerik, öğretim elemanı, kurum) kalitesi müsaade 
ettiği için, ikinci dönemin başında öğrencilerimiz, 
henüz birinci dönemde yeni öğrenmeye 
başladıkları enstrümanları, belli bir seviyeye 
ulaşmış olarak icra edecekleri bir salon konseri 
verecekler. Bölüm hocaları olarak bizler de 
kendilerine eşlik edeceğiz. Bu gerçekten büyük 
bir başarı.

A.T.: Ülkemizin müzik piyasasında müzikten para 
kazanmak için gerekli meziyetlere sahip insanlar 
için bile artık bu pastadan pay almak çok zor bir 
hal aldı. Dolayısıyla okullara çok fazla kişi almanın 
müzik piyasası için pratikte bir faydası yok. 
Donanımlı arkadaşların önde olması ve ileride 
akademiye yönelmeleri bence şu anda piyasaya 
sazende yetiştirmekten çok daha önemli. Müzik 
nitelikli, akademik tarafı olan, okuyan ve sazının 
tarihini/teknik gelişimini anlatabilen, yabancı dil 
bilen öğrencileri istiyor artık. Bu ihtiyaca binaen 
Üniversitemiz tüm öğrencilerimize isteğe bağlı 
İngilizce hazırlık sınıfı hakkı tanıdı. Bu, öğrenci 
için çok iyi bir fırsattır.  

Türk Musikisi Bölümünde öğrencilerimiz şu 
anda 1. sınıfta hangi dersleri alıyorlar? 

S.D.: Nazari ve Ameli Musiki, Batı Müziği Solfej 
ve Teorisi, Türk Musikisi Formları, Atatürk İlkeleri 
ve İnkılapları Tarihi, Temel İngilizce, Ney, Ud ve 
Kanun derslerini alıyorlar. 

Öğrencilerde enstrüman seçimi nasıl 
gerçekleşiyor? Kendileri mi seçiyor, yoksa 
hocalar olarak siz mi belirliyorsunuz? 

S.T.: Öncelikle öğrencinin fizyolojik yapısı saz 
seçiminde en önemli kriter. Mesela diş teli 
olan bir öğrencinin ney üflemesi öğrenciyi 
zorlayabilmektedir. Bunun dışında öğrencilerin 
eğilimleri de tabiî ki bizim için önem arz ediyor. 
Sonuçta öğrenci seçtiği sazı 4 sene boyunca 
okulda ve daha sonrasında bir ömür boyu icra 
edecek. Sazını sevmesi bu anlamda önemli.

Şu an enstrümanlar belirlendi mi? Öğrenciler 
hangi enstrümanları çalıyor?

A.T.: Evet belirlendi. Herkes ilk tercihine yerleşti. 
Ney, kanun ve ud olmak üzere şu anda üç tane 
sazımız var. Röportajın sonunda Bölümümüz 
adına sizlere ve tüm idari personele teşekkür 
etmek isterim. Gerçekten yoğun bir dönem 
yaşadık ve burada hepinizin desteğini gördük. 
Yönetimimize de bizi sonuna kadar destekledikleri 
ve Fakültemiz içerisinde Türk Musikisine bir 
vizyon sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. 
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PSİKİYATRİ KLİNİĞİ AÇIYORUZ

Hocam sizden yeni kurulması planlanan 
Psikiyatri Kliniğimiz ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Göreve başladığım tarihten itibaren bir yataklı 
psikiyatri kliniği kurulması, öncelikli hedeflerimiz 
arasındaydı. Bu konuda Üniversitemiz Rektörü 
sayın Prof. Dr. İhsan Karaman hocamızın desteği 
ve katkılarıyla kliniğimizin kuruluş çalışmaları 
başlamış durumdadır. Dekanımız sayın Prof. Dr. 
Mustafa Samastı ve hastane yöneticimiz sayın 
Prof. Dr. Gürhan Baş hocalarımızın da bu konudaki 
desteklerini ayrıca belirtmek isterim. Kısmet 
olursa, kliniğimizin kaba inşaatı Ocak ayı sonunda 
tamamlanacaktır. Tefrişat çalışmalarını da Şubat 
ayı sonuna kadar tamamlamayı ve Mart ayı içinde 
kliniğimizi hizmete açmayı hedefliyoruz.

Hedefleriniz neler?   Eklemek istedikleriniz…

Kliniğimizin öncelikli hedefleri; Anabilim Dalımızda 
eğitim görmekte olan asistan arkadaşlarımızın 
eğitim ihtiyaçlarına katkı sağlamak, hastanemizden 
hizmet almakta olan Kadıköy bölgesi ve Anadolu 
yakasında yaşayan halkımızın gönül rahatlığıyla 
hastalarını emanet edebilecekleri, güncel tedavi 
ve rehabilitasyon imkânlarını sağladığımız bir 
klinik ortamını sunabilmek, ayrıca yapacağımız 
bilimsel çalışmalara uygun bir zemin oluşturmaktır. 
Farklılıklarımız olmasını hedefliyoruz. Öncelikle, 
psikiyatrik tedavilerde ilaçların yanı sıra, psikoterapi 
hizmetlerini de uygulamaya başlamayı ve giderek 
bu hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini arttırmayı 
arzu ediyoruz. 

Kliniğimizi Anadolu yakasında, hizmet anlayışı 
ve tedavi yaklaşımı konusunda farklılıklarıyla 
öne çıkan ve hem psikiyatri camiasının hem 
de halkımızın teveccüh göstereceği, İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna 
yakışan bir üniversite kliniği haline dönüştürmek 
istiyoruz. 

Yeni kurulacak ve inşası hızla devam 
eden Psikiyatri Kliniğimizi Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Serhat ÇITAK’a sorduk.

PROF. DR. Serhat ÇITAK

1965 yılında Eskişehir’de doğan Serhat ÇITAK, 
Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi’nden 1989 yı-
lında mezun oldu. 1996 yılında Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde Psikiyatri uzmanı olan Çıtak, 2006 yılında 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı, 2011-
2013 yılları arasında Başhekim olarak görev 
yaptı. 2012-2015 yılları arasında aynı hastanede 
Psikoterapi Merkezi ve AMATEM Kliniği direktör-
lüğü görevlerini yürüttü. 2010 yılında Psikiyatri 
Doçenti olan Çıtak, 2015 yılından itibaren Psiki-
yatri Profesörü olarak İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevini yürütmektedir.
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TÜRKİYE’NİN SOSYO-POLİTİK 

BİÇİMLENMESİNDE

MAVERA DERGİSİ 
Prof. Dr. Ahmet CİHAN
Doç. Dr. Ömer SAY

YENİDOĞAN İLAÇ REHBERİ
Prof. Dr. H. Fahri OVALI

ENTREPRENEURSHIP,
BUSINESS AND ECONOMICS - 
VOL.1-2
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

OSMANLI MÜELLİFLERİ
CİLT 1-2-3
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

Editör: Mustafa ÇİÇEKLER

NAZARÎ UFUK
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

ÜRİNER SİSTEM TAŞ
HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU

TIP HUKUKU
Prof. Dr. Hakan HAKERİ

DEM BU DEM DEMLEN BU 
DEMDEN
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

KIBRIS’IN MANEVİ
MİMARLARI
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

HURÛFÎLİK VE BEKTÂŞÎLİK
NE İDİLER VE NASIL
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

MEDENİYET
KİTAPLIĞI
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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN
DÖNÜŞÜMÜ
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN
Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

TEMEL İŞLETMECİLİK
Prof. Dr. Canan ÇETİN
Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN

GEÇ ROMA
İMPARATORLUĞU TARİHİ
Prof. Dr. Turhan KAÇAR

GENÇLİK, GÖNÜLLÜLÜK VE 
GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN

SULTAN ALPARSLAN
FETHİN BABASI
Doç. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

SERMAYE YAPISI VE SERMAYE 
YAPISI TEORİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yiğit

SYRIA IN WORLD WAR I 
Yrd. Doç. Dr. M. Talha ÇİÇEK

KAYIKLA BİR CEVELAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

TURKEY’S FOREIGN
POLICY TOWARDS THE 
MIDDLE EAST
Doç. Dr. İdris DEMİR

HISTORY FROM BELOW
A TRIBUTE IN MEMORY OF
DONALD QUATAERT

Doç. Dr. Selim KARAHASANOĞLU
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
YAYINLARI KURULDU

DERGİLERİMİZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları için kuru-
luş sertifikamızı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan al-
dık. Üniversitemizin gereksinimleri doğrultusunda 
bilim, kültür ve sanat alanlarında nitelikli yayınlar 
yaparak Üniversitemizin/ülkemizin adını daha da 
duyurup tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kuru-
lan yayınevimiz; “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” 
ve “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” uya-
rınca hizmet verecek.

Üniversitemiz Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi tarafın-
dan yayınlanan ve editörlüğünü Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyemiz Prof. Dr. Hakan Hakeri’nin yaptığı, Türkiye’nin 
tıp hukuku alanındaki ilk dergisi olan “Tıp Hukuku Dergi-
si”nin Eylül 2016 sayısı çıktı. Üniversitemiz Hukuk Fa-
kültesi tarafından yılda iki kere beş dilde yayınlanan ilk 
hakemli hukuk dergisi Medeniyet Law Review Dergisi ise 
ilk kez Temmuz 2016’da okurlarıyla buluştu.

Tıp Hukuku ve Medeniyet Law 
Review Dergileri

1985 yılında kurulan Göztepe Tıp Dergisi’nin büyük ya-
yın geçmişini arkasına alarak 2015 yılında yayın hayatı-
na başlayan MEDJ, tıp biliminin tüm alanlarında yapılan 
hem klinik hem de deneysel bilimsel araştırmaları ilerlet-
mek ve uluslararası tıp ve sağlığın korunması ile ilgili pro-
fesyonel topluluklara yaymak üzere yayınlanmaktadır.

Medeniyet Medical Journal (MEDJ)
Dergisi

Kültür, sanat ve tasarım alanlarındaki akademik faaliyet-
lerde öncü ve özgün bir yer edinme hedefi ile üniversi-
temiz Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan 
Medeniyet Sanat hakemli dergisinin 2016 sayısı yayın-
landı.

Medeniyet Sanat Dergisi
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Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Bilindiği gibi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Kuzey Avrupa’da başlayan ve oradan zaman içerisinde 
dünyaya yayılan modern sanayileşme hareketinin 
toplumsal yapılar, siyasî sistemler, kültürel ilişkiler 
ve ekonomik kurumların yanı sıra içinde yaşadığımız 
doğal çevre üzerinde de kalıcı tesirleri olmuştur. 
Modern sosyal bilimler, bu hareketin meydana getirdiği 
değişimi anlamayı kendisine görev edinmiştir. Bu 
çerçevede 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
modern sanayileşmenin içinde yaşadığımız eko-
sistem üzerindeki olumsuz etkileri,  bilim insanlarının 
ilgi alanına girmiş; çevre tarihi, bir bilim disiplini olarak 
ortaya çıkmış ve önemli çalışmaların yapıldığı bir 
inceleme sahası haline gelmiştir.

20. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı şehirleri ve 
şehirciliği üzerine önemli araştırmalar yapılmasına 
rağmen Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu’nun çevre 
tarihi üzerine incelemeler oldukça yeni bir alandır.

Geniş bir coğrafya üzerinde varlığını altı asır sürdürmüş 
olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bizlere bıraktığı arşiv, 
pek çok konuda olduğu gibi çevre ve şehircilik tarihi 

konusunda da yapılacak bilimsel çalışmalara çok yönlü 
bilgi sunan binlerce belgeye sahiptir ve bu konuda 
çalışma yapacak bilim insanlarını beklemektedir. Bu 
nedenle böyle bir çalışmayı başlatarak ilgili ve daha 
önemlisi de amatör veya bilimsel düzeyde ilgilenecek 
insanlara örnek olacak Türkçe ve İngilizce önemli bir 
eser ortaya çıkardık.

Kitabın hazırlanma sürecinden bahseder misiniz?

Osmanlı Arşivi, dünya tarihinin en önemli arşivlerinden 
biridir. İslam dünyasının da en büyük arşividir. Konuyu 
dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 
Bey’e ilettiğimizde çok heyecanlandı. Kendisi kitaba 
tutkunluğuyla bilinen ve iyi bir kütüphaneye sahip 
olan büyüğümüzdür. Durumu rektörümüz İhsan 
Karaman’a açtığım da ise gözlerinin açılarak parladığını 
hatırlıyorum şimdi. Hem Bakan Bey hem de Rektörümüz 
kısa süre içinde bu işe başlamamızı istedi ve Bakanlık 
ile Üniversitemiz arasında bir protokol imzalanarak 
çalışmayı başlattık.
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“OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA
ÇEVRE VE ŞEHİR” İSİMLİ
DEV ESERİMİZ YAYIMLANDI
Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliği ile uzun süren 
çalışmaların sonucunda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çevre ve şehircilik 
tarihi hakkında Osmanlı Arşivinde 
bulunan belgeler ile büyük bir kitap 
çalışması hazırlandı. Proje yürütücüsü 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fehmi YILMAZ konuyla ilgili 
sorularımıza yanıt verdi. 
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Sonrasında ne oldu?  

Tabi ben bu süreçte, yani protokol imzalanıncaya kadar 
geçen zaman içerisinde  kitapta yer alacak konuları 
ve bu konular üzerinde çalışan ve çalışabilecek 
meslektaşlarımı bir araya getirdim. Meslektaşlarımdan 
bir kısmı bizzat projede yer aldı, bir kısmı da yazdıkları 
makale ile katkıda bulundular. Projede on altı yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi asistanlık yaptı. Burada 
belirtmem gereken en önemli husus ise hocam 
Mehmet Genç’in projede bize danışmanlık yapmayı 
kabul etmesi idi. Kendisi bilgi ve tecrübelerini bizden 
hiç esirgemedi ve hem Giriş yazısını yazarak hem de 
önemli bir makalesini vererek kitabı adeta taçlandırdı.

Bilgi ve belge toplamada nasıl bir yol izlediniz?

Biliyorsunuz artık Osmanlı Arşivi’ndeki bilgi ve 
belgelerin büyük çoğunluğu dijital ortamdadır. Bu 
nedenle projedeki meslektaşlarımla birlikte konuyla 
ilgili 300 civarında kelime ve terim tespit ettik. Bu terim 
ve kelimeler üzerinden Arşivin veritabanında tarama 
yaptık. Ortaya çıkan sonuç hakikaten şaşırtıcı idi. Çünkü 
450 bin belge özeti karşımıza çıkmıştı. Bunlar, konulara 
göre projedeki meslektaşlarıma dağıtıldı. Her biri bu 
özetleri okuyarak sadece birinci derecede gerekli ve 
ilginç bilgileri içeren belgeleri seçtiler. Çalışmada arşiv 
belgeleri yanında, Osmanlı döneminde yazılmış tarih 
kitapları, temel referans niteliğindeki yayımlanmış 
eserler, yüksek lisans ve doktora tezi olarak yapılmış 
Mühimme defterleri, Şeriye sicilleri, Kanunnameler, 
kütüphanelerde bulunan gazete ve dergiler ile modern 
çalışmalardan, Batılı seyyahların seyahatnamelerinde 
bulunan bilgilerden yararlanılmıştır.

Ortaya kaç belge çıktı?

Bu inceleme sonunda beş bin belge seçildi. Sonrasında 
ise bu belgelerin kopyalarını Osmanlı Arşivi’nden hızlı 
bir şekilde almaya ve okumaya başladık. Bu en zor ve 
uzun olan süreçti. Tabi ki bir de okuyup anladıktan 
sonra yazacaksınız. Yazmak ayrı bir zorluk, çünkü 
yazacağınız şey sadece bilim çevresine değil herkese 
hitap etmeli, bunun ortasını bulmak hiç de kolay olmadı, 
en azından kendi yazdığım konular için

Ortaya çıkan eserin son haliyle ilgili değerlendirmenizi 
alabilir miyim?

Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca içerikleri 
bakımından bu bölümleri destekleyecek on bir makale, 
alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme 
alınarak kitaba dahil edilmiştir. Kitapta tabiat, ziraat, 
sanayi ve sanayileşme, afetler, insan ve temizlik, 
hayvanlar, klasik dönem Osmanlı şehir ve şehirciliği ile 
bölümler bulunmaktadır.

Sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Ortaya çıkardığımız 
kitap, bu konunun bir başlangıcıdır. Biz bu çalışmayla 
Osmanlı Arşivi’nde ve kütüphanelerinde çevre ve 
şehir tarihiyle ilgili binlerce belgenin olduğunu ortaya 
koyduk. Bizim kitapta yazdığımız ya da yazmadığımız 
konular, bilim insanları tarafından daha derinlemesine 
incelenmeyi beklemektedir. Son söyleyeceğim söz, bu 
kitap “diğer konularda olduğu gibi” bizdeki çevre bilinci 
ve şehircilik anlayışının da sanıldığının aksine Batı 
dünyasındakinden çok daha önce, yüzyıllar öncesinde 
var olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 
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Hizmet İçi Eğitim

HİZMET İÇİ EĞİTİM
HİZMET İÇİN EĞİTİM

Üniversitemizde ilk defa bu yıl düzenlenmeye başlanan idari personele yönelik 
Hizmet İçi Eğitim Programı 16 Mart 2016 tarihinde başladı. İlk seminer Münir Arıkan 

tarafından “Motivasyon” konusunda verildi. Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, 
Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerdeki tüm personelimizin katıldığı eğitimleri 

başta Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet Cihan ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler ile 
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz gibi alanlarında uzman kişiler verdi.

Tarih

30.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

27.04.2016

04.05.2016

11.05.2016

18.05.2016

25.05.2016

01.06.2016

16.03.2016

23.03.2016

Konu

İlk Yardım Teknikleri
(Temel Yaşam Desteği)

İletişim Teknikleri

Mobbing Uygulamaları

Kurumsal Aidiyet

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve
Kamu Yönetimi

Çalışma Hayatında Başarıya Giden Yol

İşimiz İnsan

Stres Yönetimi

Günümüzde Brokratik Organizasyonlar

Motivasyon Teknikleri

Üniversitede Personel Olmak

Eğitimci Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı

Yrd. Doç. Dr. Elif Kır

Prof. Dr. Hakan Hakeri

Prof. Dr. Ahmet Cihan

Doç. Dr. Tarkan Oktay

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Doç. Dr. M. Lütfi Arslan

Yrd. Doç. Dr. Işıl Bilican

Doç. Dr. Ömer Say

Münir Arıkan

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler
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Genel Sekreter V. Doç. Dr. M. Lütfi Arslan

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK İÇİN...

Hizmet içi eğitimler belli başlıklar itibarıyla mevzuat gereği zaten düzen-
lenmesi gereken eğitimlerdir. Ancak biz bu eğitimleri yasak savma kabilin-
den değil de daha geniş bir içerikle kurgulamak istedik. Birkaç amacımız var. 
Öncelikle üniversitemizin beşeri sermayesinden sadece öğrencilerimizin 
ya da kamuoyunun değil idari personelimizin de yararlanmasını istiyoruz. 
Alanında yetkin, tecrübesi ile maruf hocalarımız bilgi, görgü ve izlenimlerini 
paylaşsınlar, idari personelimiz de hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçeve-
sinde isteyerek ve katılarak kendini geliştirmeye devam etsin. Eğitim içe-
riklerinin esnek ve etkileşime açık olması bir diğer amacımız. Böylelikle bu 
eğitimlerin motivasyonu artırıcı, kurum aidiyetini güçlendirici bir işlevselli-
ğe sahip olmasını arzu ediyoruz. Umuyoruz ki hizmet içi eğitimlerimiz hepimizde öğrenmeyi öğrenme 
konusunda bir gelişim sağlasın ve biz eğitim ve öğrenmeyi kurslara, hizmet içi eğitimlere sıkışan bir 
şey değil bir hayat tarzı olarak sürekli yenilenme, gelişme ve kendimizi gerçekleştirme noktasında 
esas işimiz haline getirelim.

Hizmet İçi Eğitim
76
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Röportajlar

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARI VE 
MENSUPLARI DERNEĞİ (İMÜMDER) 
KURULDU

Merhabalar Bilal Bey, bize kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Ve İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi ile nasıl tanıştınız?

Kartal Anadolu İHL ve ardından Sakarya Ünv. İk-
tisat bölümünde okudum. 2003-2006 yılları ara-
sında ABD’de özel bir şirkette yöneticilik yaptım. 
Türkiye’ye döndükten sonra ticaret ve siyasetle 
birlikte iştigal ediyordum. Ama eğitim hayatıma 
da devam etmek istiyordum. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın yakın ilgi ve alakaları ile kurulan İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi dikkatimi çekmişti. Yük-
sek lisans programına katılarak, ben de bu ailenin 
bir parçası oldum. Şu anda Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak çalışı-
yorum.

Kısa adıyla “İMÜMDER” yani İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Der-
neği nasıl kuruldu?  Kurucuları kimlerdir?

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ikinci öğretim 
programında akşam saatlerindeki derslerimiz ha-
kikaten çok verimli geçiyordu. Öğrenci arkadaşlar 
olarak çok uyumlu bir ekip haline gelmiştik. Arka-
daşlarımızdan Nafiz Komiserimizin davetiyle ve 
ev sahipliği ile Beylerbeyi Sarayını gezip keyifli 
bir akşam yemeği için buluşmuştuk. Sağolsunlar 
o akşam Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Bilal Eryıl-
maz ve diğer hocalarımız bizleri yalnız bırakma-
mışlardı. Bilal hocamızın tavsiyesi ile derneğimi-
zin kuruluş fikri ortaya atılmış oldu. Rektörümüz 
Prof. Dr. İhsan Karaman ile görüşüp karşılıklı is-
tişare toplantıları yaptık.  İMÜMDER’i  2 Haziran 
2016’da ben Bilal Topçu ve arkadaşlarım Akif Ak-

taş, Abdullah Bağlar, Uğur Şentürk, Sedat Baytak, 
Bahadır Yurteri, Yusuf Ayseli, Fatma Aktaş Terk, 
üniversitemiz mensuplarından Genel Sekreteri-
miz Doç. Dr. M.Lütfi Arslan, Doç. Dr. M.Selçuk Sı-
lay, Arş. Gör. Bekir Asım Tüccar ve Erdoğan Atma-
ca’nın imzaları ile resmen kurmuş olduk.

Dernek olarak önümüzdeki dönemlerde ger-
çekleştirmek istediğiniz projeler ve çalışmalar 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

19 Kasım 2016 tarihinde ilk genel kurulumuzu 
gerçekleştirdik. Bundan sonra derneğimizin kısa 
vadede öncelikli çalışmaları, tanışma toplantıla-
rı ve üye çalışmaları olacaktır. Uzun vadede tüm 
mezun dernekleri gibi çok farklı çalışmalarımız 
olacak. Mezun buluşmaları, hem mezunlarımıza 
hem de öğrencilerimize yönelik konferans, semi-
ner, çalıştay, gezi ve burs imkânlarını sayabiliriz. 
Tüm bu faaliyetleri dernek-üniversite ortaklığı 
başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kamu 
kurumları ve özel sektör ile ortak çalışmalar ya-
parak daha zengin ve daha etkin hale getirmek 
İstiyoruz.

Mezunlarımızın üniversite ve öğrenciler 
ile ilişkilerini arttırmayı ve geliştirmeyi 
amaçlayan İMÜMDER’İ, Dernek Başkanı 
Bilal Topçu’dan dinledik.



Röportajlar
78

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi” sizin için ne 
ifade ediyor? Uzun vadede üniversitemiz ile il-
gili neler düşünüyorsunuz?

Üniversitemiz başta ismi ile sıradan bir üniversite 
olmadığı mesajını veriyor bence. İstanbul’da olu-
şu, konumu, kurulan fakülte, enstitü ve araştırma 
merkezleriyle şimdiden uluslararası faaliyetler 
içinde bulunması ve rektörümüzden hocalarımıza 
kadar çok kaliteli ve değerli akademik bir kadroya 
sahip oluşu sadece benim değil herkesin dikkati-
ni çekiyor zaten. Bu nedenle hem üniversitemizin 
hem de mezunlarının çok büyük ve sayısız başarı-
lara imza atacağımdan şüphem yok.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin istediğimiz 

anlamda bir marka olması için dernek olarak biz 
de katkı sağlamak istiyoruz. Mezunların üniversi-
teye aidiyet hissetmesinin de bu noktada önem-
li olduğu bir gerçek. Çift taraflı düşünürsek, bir 
yandan üniversitenin diğer yandan da iş, akade-
mi ve siyaset dünyasında başarılı olan mezunları-
mızın katkıları ile üniversitemiz daha başarılı ola-
cak ve Türkiye’nin sayılı markaları arasında yerini 
alacaktır inşallah.

Çok teşekkür ederim. İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Mezunları ve Mensupları Derneği adına 
2017 yılının öğrenci, akademisyen ve tüm üni-
versite çalışanları için güzel bir yıl olmasını cena-
bı Allah’tan niyaz ederim.  
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Öğrencilerimizden

BÖLÜMLERİNİN BİRİNCİLERİ
MEDENİYETİN İNCİLERİ

2016-2017 akademik yılında bölümlerine birincilikle giren öğrencilerimizle 
görüştük ve onlara neden İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni tercih ettiklerini 

sorduk. İşte cevapları: 

İnternetten İstanbul’da yakın olan üniversiteleri araştırdım. Bir anda 
üniversitemizin girişini gördüm ve beğendim. Buraya karşıdan geli-
yorum. Üniversitemizde pek çok olanak var. Benim için yararlı olaca-
ğını düşünüyorum. Zaten okulu bu yüzden tercih ettim. Okulumuzun 
kütüphanesinin ve sınıflarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. 

Gizem Ayşe Çelik / Turizm İşletmeciliği

Girişe bayıldım...

Fizik Mühendisliğine girmeyi çok istiyordum ve ülkemizde çok fazla üni-
versitede olmayan bir bölüm. En yakın arkadaşım burada okuyor ve bana 
yeni açılacak bölümler arasında Fizik Mühendisliğinin de olduğunu söy-
leyince çok sevindim çünkü bir devlet üniversitesi ve iyi bir üniversite. 
Bu anlamda çok mutlu geldim buraya. Okulun kütüphanesini çok beğen-
dim. Fakültemizin dekanı Emine Can hocamızla tanıştım ve onun idealist 
yapısı beni çok etkiledi. 

Ecem Türkoğlu  / Fizik Mühendisliği

Kütüphaneyi çok beğendim...

Üniversiteyi ve faaliyetlerini internette araştırdım ve beğendim. İs-
tediğim bir bölümdü ve tercih ettim. Üniversitemizde en çok öğrenci 
değişim programları ve eğitim kalitesi tercihime sebep oldu. 

Mehmet Akif Çil  / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.)

Eğitim kalitesi için...

Uluslararası İlişkiler tercihlerimin başında geliyordu. Öncelikle bu bölümü 
istediğim için ve bu üniversite de evime daha yakın olduğu için tercih 
ettim. Okulda hocalarımızı çok beğendim. Derslerimize giren hocalardan 
çok memnunum. 

Semanur Aydoğan / Uluslararası İlişkiler

Evim yakın diye...
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Ankara’dan geliyorum ve burada yurtta kalıyorum. Öncelikle bölümüm-
de görev yapan akademik kadronun kalitesi ve özellikle de fakülte-
mizin dekanını bildiğim için üniversitemizi tercih ettim. Hocalarımızın 
bana katkı sağlayacağını düşündüğüm için buradayım. 

Elif İclal Yılmaz / Felsefe

Dekanı tanıyordum...

Kayseri’den geliyorum. İlgi alanım biyoloji ve dil üzerineydi. Bölümüm 
İstanbul’da olduğu ve yüzde 100 İngilizce olduğu için burayı tercih 
ettim. Gelmeden önce okul hakkında çok fazla bilgim yoktu. Ama gel-
dikten sonra beğendim ve memnunum. 

Firdevs Kalkanlı / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)

%100 İngilizce olduğu için...

Buraya yüksek bir puanla yerleştim. Okulumuzun İstanbul’da olması ve 
bölümümüzün yüzde 100 Türkçe olması tercih sebebim oldu. Okulun 
ulaşımının kolay olması ve Üsküdar ve Kadıköy’e yakın olması da iyi bir 
özellik. 

Suat Bozkurt / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

%100 Türkçe olduğu için...

İstanbul’da oturuyorum ve üniversitenin evime yakın olması bir 
avantajdı. Bunun yanı sıra, akademik başarısı ve hoca kadrosunu çok 
beğendiğim için bu okula geldim. Üniversiteyi ilk kez bir arkadaşım-
dan duymuştum ve tercihimden memnunum. 

Cüneyt Çılgın / İşletme

Hoca kadrosu iyi...

Ben İstanbulluyum. Yoldan geçip giderken üniversiteyi görüyordum. 
Sonra merak edip araştırdım. İyi bir üniversite olduğunu gördüm. Zaten 
ulaşımı da kolay. Puanım da iyi gelince okulu tercih ettim. 

Hatice Birsu Koç / Türk Dili ve Edebiyatı

Ulaşımı kolay...
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Öğrencilerimizden

Medeniyeti Takip Ediyor musunuz?

/istanbulmedeniyet /istanbulmedeniyet/IstMedeniyet
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Öğrencilerimizden

TEBRİKLER
2016 yılında terfi alan akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.

DOÇ. DR. ÖZGÜR AKTAŞ

DOÇ. DR. ENDER DEMİR DOÇ.DR. İSMAİL HAKKI KADIDOÇ. DR. ÖZKAN GÖZEL DOÇ. DR. M. BARIŞ GÜNAY

YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜR ARIKAN

YRD. DOÇ. DR. FATİH YİĞİT

YRD. DOÇ. DR. RUJNAN TUNA
YRD. DOÇ. DR.

M. ZAHİT TİRYAKİ
DOÇ. DR. A. ŞEFİK ŞENLİK

DOÇ. DR. FUAT ARAS DOÇ. DR. SELMA ARIKAN DOÇ. DR. FATMA IŞIL BİLİCAN

PROF. DR. ADEM ÖLMEZ PROF. DR. MEHMET SARĞIN PROF. DR.
ÇİĞDEM ULUKAYA DURAKBAŞA

PROF. DR. LOKMAN UZUN



Medeniyet Haberleri
84

HOŞ GELDİNİZ
2016 yılında aramıza katılan Öğretim Üyelerimize “Hoş Geldiniz” diyoruz.

PROF. DR. M. BAKİ ÇEKMEN PROF. DR. NİHAT DİLSİZ PROF. DR. BERDAL ARAL PROF. DR. HASAN GÜÇLÜ

PROF. DR. GÜRHAN BAŞPROF. DR. GÜLER ACAR PROF. DR. AHMET AKIN PROF. DR. MELTEM AYLI

PROF. DR. MAHMUT GÜMÜŞ PROF. DR. ATEŞ KARATEKE PROF. DR. GÖZDE KIR PROF. DR. M. ESRA KOÇOĞLU

PROF. DR. HALİT OĞUZ PROF. DR. Ö. ZEYNEP OKTAV PROF. DR. MUSTAFA ÖZER PROF. DR. GÜLER ÖZTÜRK
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Öğrencilerimizden

DOÇ. DR. FERHAT ARSLAN

PROF. DR. ASIF YILDIRIM

DOÇ. DR. EBUZER AYDIN

PROF. DR. TEMEL TOMBUL

DOÇ. DR. ABDULLAH DEMİRTAŞ

DOÇ. DR. ADEM BALTACI DOÇ. DR. CENGİZ CANDAN

PROF. DR. CAN TUNCER DOÇ. DR. NURİYE AKBAY

DOÇ. DR.
SABAHAT ALIŞIR ECDER DOÇ. DR. FAHRETTİN ALTUN DOÇ. DR. MUSTAFA ARGA

DOÇ. DR. MUSTAFA BALCI

DOÇ. DR. ŞEREF KUL
DOÇ. DR.

OĞUZ ŞÜKRÜ POYANLIDOÇ. DR. YEŞİM GÜLEÇ ASLAN

DOÇ. DR. M. SELÇUK SILAY DOÇ. DR. BERNA 
TERZİOĞLU BEBİTOĞLU DOÇ. DR. EBUBEKİR ŞENATEŞ DOÇ. DR. SECAATTİN TURAL
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DOÇ. DR. ABDULKADİR TURGUT

YRD. DOÇ. DR. CİHAN AYDIN

YRD. DOÇ. DR.
NİLGÜN DALKESEN

YRD. DOÇ. DR.
NAGEHAN ERSOY TUNALI

YRD. DOÇ. DR. NEŞE IŞIK
YRD. DOÇ. DR.

UĞUR ZEYNEP GÜVEN
YRD. DOÇ. DR.

ŞERMİN KALAFAT

YRD. DOÇ. DR. ELİF BAGAYRD. DOÇ. DR. VEYSEL AYKUT YRD. DOÇ. DR. ŞULE BULUR

YRD. DOÇ. DR. FEVZİ ESEN
YRD. DOÇ. DR.

ERHAN BERAT FINDIKLI
YRD. DOÇ. DR. AYNUR GÖRMEZ

YRD. DOÇ. DR.SERKAN GÜNGÖR

YRD. DOÇ. DR. YILDIZ AKSOY YRD. DOÇ. DR. M. ZAHİT ATÇILYRD. DOÇ. DR. AHMET ASLAN

YRD. DOÇ. DR. LEMAN ERDAL
YRD. DOÇ. DR.

ÜMMÜHAN DEMİR
YRD. DOÇ. DR. T. TUNÇ EREN
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Öğrencilerimizden

YRD. DOÇ. DR.
MUHAMMET TANDOĞAN

YRD. DOÇ. DR.
M. HALİT KORKUSUZ

YRD. DOÇ. DR. RECEP USLU

YRD. DOÇ. DR. EROL MUZIR
YRD. DOÇ. DR.

H. HİCRAN MUTLU
YRD. DOÇ. DR.

ÖZKAN ÖZDAMAR

YRD. DOÇ. DR.
MERTCAN TAŞÇIOĞLU

YRD. DOÇ. DR.
SEDA TÜFEKÇİOĞLU

YRD. DOÇ. DR.
ŞULE TAŞKIRAN ÇANKAYA

YRD. DOÇ. DR.
FERDA YILMAZ İNAL

YRD. DOÇ. DR. AHMET VATANYRD. DOÇ. DR. NURAN ÜSTÜNYRD. DOÇ. DR. M. ESAT UYGUR

YRD. DOÇ. DR. BURCU YÜCEL

YRD. DOÇ. DR. ABİDİN KARASU YRD. DOÇ. DR.
SİNEM KELEŞ ÇİFTÇİOĞLU

YRD. DOÇ. DR.
HASAN TURAN KARATEPE

YRD. DOÇ. DR.
H. HÜSEYİN KARADELİ
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İMÜ’DE
HER MEVSİM

BİR BASKA GÜZEL
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