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A. Kurum Hakkında Bilgiler 

 
1. İletişim Bilgilerimiz 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu,     

NO: 98 Kadıköy/İSTANBUL, +90 216 280 2070  

 
2. Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi 

Resmi Gazetenin 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı nüshasında yayımlanan 6005 

sayılı yasa ile kurulan, 10 Fakülte, 4 Enstitü ve 2 Yüksekokuldan oluşan Üniversitemiz; 

Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesinde lisans eğitimine ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri 

Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmekte olup, ana yerleşke alanı 

Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer 

almaktadır. 

 

Altı fakülte ve dört enstitüde eğitim veren üniversitemizde, 2016 yılı sonu itibariyle 

570 akademik,  148 idari olmak üzere, toplam 718 personel ile 1283 lisans 768 yüksek lisans 

ve 108 doktora öğrencisi olmak üzere, toplam 2159 öğrenci bulunmaktadır. 

 

Üniversitemiz, İstanbul’un Anadolu Yakasında dört ilçede (Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve 

Tuzla) toplam 413.835 m2, Üsküdar/Altunizade’de 800 m2 İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinden tahsisli bina olmak üzere, toplam 414.635 m2 alanda hizmet vermektedir. 

Üniversitemizin toplam 41.191 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. TOKİ ile Üniversitemiz 

arasında yapılan protokol kapsamında 76.240 m2 kapalı alan, 2017 yılı yatırım programıyla 

ilişkilendirilmiş, ihale ve inşaat süreci devam etmektedir.  Ayrıca, 20.000 m2 kapalı alanda 

kurulumu öngörülen Merkez Laboratuvarı ihalesi sonuçlanmış olup, 2017 yılı başında inşaat 

çalışmalarına başlanmıştır. 

 

 

 

mailto:fahri.ovali@medeniyet.edu.tr
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3. Üniversitemizin Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyon 

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir 

üniversite 

olmaktır. 

 
Vizyon  

İnsan ve toplum odaklı çalışmalarıyla medeniyetleri buluşturan, ürettiği bilim ve teknoloji ile 

geleceğin dünyasının oluşumunda aktif rol alan, yenilikçi ve girişimci, uluslararası özgün bir 

araştırma üniversitesi olmaktır. 

 
Değerlerimiz  

Yönetim felsefesi olarak bilim ve düşüncenin ancak özgür bir ortamda üretilebileceği 

inancıyla çalışanlarının bilimsel ve akademik özgürlüklerine saygıyı, düşünce ve ifade 

özgürlüğünü yönetimin temel prensibi olarak kabul etmektedir. Misyonumuz doğrultusunda 

hedeflerimize ulaşabilmek için dayandığımız temel değerlerimiz: 

 
• İnsan Merkezlilik 

• Çözüm Merkezlilik 

• Kalite Odaklılık 

• Katılımcılık 

• Girişimcilik 

• Yenilikçilik 

• Adalet 

• Şeffaflık 

• Çevreye Duyarlılıktır. 
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Hedefler 

Eğitim – Öğretim Stratejik Alanı 

Stratejik Amaç 1. Modern teknolojiye dayalı, öğrenci merkezli, medeniyet odaklı, araştırma ve 
girişimci üniversite anlayışına uygun eğitim vermek 

Eğitimde mükemmelliğe ulaşma ana amacına uygun olarak, eğitimde en üst düzeyde kalitenin yakalanması 
amaçlanmaktadır. Bunun için eğitim - öğretim altyapısı ve eğitim metotları sürekli iyileştirilerek, medeniyet 
değerlerini temel alan bir bilinci amaçlayan, yenilikleri sürekli takip eden, yapılandırıcı, probleme dayalı 
ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulanacaktır. Öğrencilerin akademik bilgi düzeyleri yanında 
kişisel ve sosyal gelişimleri de önemsenmektedir. 

Hedef 1.1.  2018 yılı sonuna kadar eğitim yapılan tüm programlarda derslerin en az  %5’inin 
probleme dayalı eğitim modeline geçmesi sağlanacaktır. 

Hedef 1.2.  2018 yılına kadar, lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan eğitim programı oranı 
en az % 3 düzeyine çıkarılacaktır. 

Hedef 1.3.  2017 yılı sonuna kadar tüm programlarda Bologna ilkeleri çerçevesinde tüm 
derslere ait ders müfredat planı ve ilgili diğer materyaller web ortamında öğrenci 
erişimine açılacaktır. 

Hedef 1.4.  2018 yılı sonuna kadar üniversitenin toplam öğrenci sayısını 5.000’e yükseltmek. 

Hedef 1.5.  2018 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık 
hizmetlerinden memnuniyet oranı % 70’e yükseltilecektir. 

Hedef 1.6.  2018 yılı sonuna kadar, yabancı diller yüksekokulu ve sağlık bilimleri fakültesinde 
ders ve eğitim materyallerine erişimin kolaylaştırılması için ders materyal merkezi 
oluşturulacaktır. 

Hedef 1.7.  Lisans programlarının en az  % 30’ unda 2018 yılı sonuna kadar yandal / çift ana 
dal programı açılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.8.  2018 yılı sonuna kadar 1.000.000 kitap kapasiteli merkez kütüphane hizmete 
açılacaktır. 

Hedef 1.9.  Her yıl bahar ve güz döneminde öğrencilere yönelik olarak en az 4 spor turnuvası, 
2 adet kültürel ve teknik gezi ve sanatla ilgili çok yönlü en az 4 kurs 
düzenlenecektir. 

Hedef 1.10.  Her yıl, Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenecek ve bu amaçla yurt içi ve dışında 
düzenlenen fuarların 2 tanesine katılım sağlanacaktır. 

Hedef 1.11.  2018 yılı sonuna kadar, lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci düzeyi 
en az % 5’e çıkarılacaktır. 

Hedef 1.12.  Her yıl lise ve dengi okullarda fakülte tanıtım toplantıları düzenlenecektir. 
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Hedef 1.13.  2018 yılı sonuna kadar, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitim verilen tüm 
programlarda eğitim programlarının % 10’unun uluslararası akreditasyonu 
sağlanacaktır. 

Hedef 1.14.  2018 yılı sonuna kadar % 100 İngilizce eğitime dayalı lisansüstü program oranı en 
az % 30 düzeyine çıkarılacaktır. 

Hedef 1.15.  2018 yılı sonuna kadar disiplinlerarası nitelikte en az 5 adet lisansüstü program 
açılacaktır. 

Hedef 1.16.  Lisansüstü öğrencilerinin oranı, tüm öğrenciler içinde en az % 35 düzeyinde 
tutulacaktır. 

Hedef 1.17.  2018 yılı sonuna kadar Üniversite Gençlik ve Spor Kulübü kurularak öğrencilerin 
sportif faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 1.18.  2018 yılı sonuna kadar Diş Hekimliği ve İlahiyat Fakültesi kurulacaktır. 

Stratejik Amaç 2. Çalışma hayatında tercih edilen araştırmacı, yenilikçi ve girişimci mezunlar 
vermek 

Üniversitemizin temel amaçlarından birisi öğrencilerini uluslararası nitelikte mezun ederek iyi bir kariyere 
hazırlamaktır. Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde, onların değişen ve 
çeşitlenen ihtiyaçlarını gözeterek, uygulamaya dönük bir müfredat ve metoda dayalı eğitim verilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Hedef 2.1.  Eğitim-öğretim hizmetlerinde iş dünyasının tecrübelerinden yararlanmak amacıyla 
uzman kişilerin katıldığı tecrübe paylaşımı organizasyonları düzenlenecektir. 

Hedef 2.2.  Lisans eğitimi niteliği uygun olan öğrencilerin, ilgili sektörde uygulamalı eğitim 
almalarına destek verilecektir. 

Hedef 2.3.  Eğitim ve kariyer danışmanlığı sistemi geliştirilerek ilgili sektörlerle işbirliği içinde 
öğrencileri mezuniyet sonrası hayata hazırlayacak faaliyetler organize edilecektir. 

Hedef 2.4.  İlgili lisans ders müfredatına seçmeli olarak “Yenilikçilik ve Girişimcilik” dersleri 
konulacaktır. 

Stratejik Amaç 3. Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak 

Uluslararası niteliklere sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, ulusal ve 
uluslararası bilgi birikimine ulaşarak bu birikime katkıda bulunmak ve son gelişme ve metotları takip etmek 
amacıyla bilimsel kuruluşlar ile eğitim ve öğretim alanında işbirliği, stratejik ortaklık ve seçkin birliklere 
üyelik konularında faaliyet yürütecektir. Bu amaca ulaşma noktasında, öğrencilerimize uluslararası 
akademik deneyim kazandıracak, akademik personelin uluslararası hareketliliğini arttıracak, akademik 
süreçlerin uluslararası denklik ve tanınırlığını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 3.1.  2018 yılı sonuna kadar üniversitenin yurtdışı üniversitelerle öğretim üyesi ve 
öğrenci değişimine yönelik anlaşma sayısı her yıl % 5 arttırılacaktır. 
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Hedef 3.2.  Her yıl lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az % 1’inin öğrenci değişim 
programlarından faydalanması sağlanacaktır. 

Hedef 3.3.  Her yıl yabancı dil hazırlık programında bulunan öğrencilerin en az %3’ünün 
yabancı ülkede dil pratiğini geliştirme amaçlı programlara katılmasına destek 
verilecektir. 

Hedef 3.4.  Uluslararası eğitim ve staj programlarından yararlanan öğrenci oranı % 1’in 
üzerinde tutulacaktır. 

Hedef 3.5.  2018 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversiteler arası ve yabancı üniversitelerle 
ortak diploma veren program sayısı toplam programların %1’ine ulaşacaktır. 

Hedef 3.6.  Yurtdışındaki seçkin üniversitelerde görev yapmakta olan nitelikli akademik 
personelin belirli dönemlerde üniversitemizdeki eğitim faaliyetlerine katılmasının 
sağlanması uygulaması desteklenecektir. 

Stratejik Amaç 4. Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim vermek 

Üniversitemizde uluslararası yüksek standartlara sahip akademik kadro oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Nitelikli akademik kadro için bir cazibe merkezi durumuna getirilecek üniversitemiz, bir taraftan ulusal ve 
uluslararası araştırmacıları kendine çekerken bir yandan da kendi akademik kadrolarını da yetiştirecek 
düzeye ulaşacaktır. Akademik kadronun kalitesi ise eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarına olumlu 
yansıyacaktır. 

Hedef 4.1.  Yüksekokulda görevli öğretim elemanlarının CELTA, DELTA ve benzeri sertifika 
programlarını tamamlamaları sağlanacaktır. Özellikle, İngiliz Dili Eğitimi mezunu 
olmayan elemanların uluslarası öğretim sertifikaları almaları teşvik edilecektir. 

Hedef 4.2.  Öğretim elemanlarının kısa süreli araştırma, kurs, kongre -seminer katılımı vb. 
amaçlarla uluslararası değişim programı ile araştırmacı yetiştirme programları 
çerçevesinde görevlendirilmesi teşvik edilecektir. 

Hedef 4.3.  2018 yılı sonuna kadar en az % 2 düzeyinde yabancı öğretim elemanının istihdamı 
sağlanacaktır. 

Hedef 4.4.  Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik hayat boyu öğrenme programları 
(Comenius, Erasmus, Leonarda Da Vinci ve diğerleri)  farkındalığı arttırılarak 
katılım teşvik edilecektir. 

Hedef 4.5.  Farabi kapsamında kabul edilen öğrenci sayısı 2018 yılı sonuna kadar tüm 
öğrencilerin  % 5’ i düzeyine ulaştırılacaktır. 
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Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Stratejik Alanı 
 

Stratejik Amaç 5. Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve 
yayın kalitesine ulaşmak 

Üniversitenin akademik kadrosunun kalitesinin arttırılması ve araştırma teknik altyapısının geliştirilmesine 
paralel olarak uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine 
ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için nitelikli yayın üretmeyi teşvik edecek süreçlerin 
oluşturulması, araştırma teknik altyapısının geliştirilmesi, BAP ve diğer araştırma teşvik yapılarının 
desteğinin sağlanması, araştırma merkezlerinin desteklenmesi ve stratejik bir çerçevede araştırmaların 
koordine edilmesi çalışmaları yürütülecektir. 

Hedef 5.1.  2018 yılı sonuna kadar yeni teknolojilere yönelik merkez araştırma laboratuvarı 
(Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Deney Hayvanları ve Tütün 
Analiz) açılacaktır. 

Hedef 5.2.  Öğretim elemanlarının SCI kapsamındaki yayınları teşvik edilerek sayısının artması 
sağlanacaktır. 

Hedef 5.3.  Lisansüstü tezlerden yayına dönüşme oranı 2018 yılı sonuna kadar % 50’ ye 
çıkarılacaktır. 

Hedef 5.4.  2018 yılı sonuna kadar lisansüstü tezlerin en az % 5’ inin bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar birimi, ulusal ile uluslararası finansman kurum ve birimleri tarafından 
desteklenmesi sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç 6. Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinlerarası araştırma ve yayın 
yapmak 

Uluslararası düzeyde etki oluşturacak, stratejik önemi bulunan ve disiplinlerarası araştırmalar üniversitemiz 
tarafından özel bir yaklaşımla teşvik edilecektir. Farklı disiplinlerin işbirliğine dayanan bu araştırmalar bilim 
dalları arasında sinerji oluşturarak bilimsel çalışmalara farklı bir ivme kazandıracak ve üniversitemizin 
uluslararası saygınlığına da olumlu katkı yapacaktır. 

Hedef 6.1.  Lisansüstü tezlerin en az % 30’unun üniversitemizin stratejik önceliklerine yönelik 
seçilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 6.2.  İlgili devlet ve/veya bilimsel kurumlar ile üniversitemizce stratejik olarak belirlenen 
alan ve konularda üniversitemizce yapılacak olan araştırmaların sayısı, her yıl en az 
% 10 oranında artırılacaktır. 

Hedef 6.3.  Üniversitemizde yapılan interdisipliner proje ve yayınların sayısı her yıl en az % 10 
oranında artırılacaktır. 

Hedef 6.4.  2018 yılı sonuna kadar, en az iki alanda uluslararası interdisipliner araştırma 
merkezi kurulacaktır. 
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Hedef 6.5.  Üniversite basımevi kurularak ulusal ve uluslararası literatüre katkı niteliğinde 
önemli eserlerin yayımlanması sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç 7. Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak araştırma projeleri 
geliştirmek 

Akademik çalışmaların teorik düzlem yanında uygulamaya da dayanması önemli bir başarı unsurudur. 
Toplum merkezli bir anlayışa sahip üniversitemiz, sektörlerin çözüm ortağı olarak onlara çok yönlü ortaklık 
hizmeti verecektir. Akademik bilginin sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile 
karşılıklı olarak paylaşılması, karşılaşılan problemlere çözüm üretilmesi, teknolojik yeniliklerin sağlanması, 
öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olması ve araştırma sonuçlarının ekonomiye kazandırılması 
amacıyla, üniversitemizin paydaşı olduğu çok ortaklı projeler geliştirilerek uygulanacaktır. 

Böylece akademik kadronun uygulama konusundaki bilgi ve deneyimi artarken, sektörlerin de akademik 
bilgiye dayalı araştırma ve geliştirme düzeyi yükselecektir. Teknoparkların kurulması, danışmanlık hizmeti 
verilmesi, AR-GE projeleri, staj uygulamaları, hizmetiçi eğitim programları, sertifika programları ve 
sektörlere yönelik özel eğitim programları açılması, uzaktan eğitim uygulamaları bu amaç çerçevesindeki 
bazı çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 

Hedef 7.1.  2018 yılı sonuna kadar üniversite teknoparkı hizmete açılacaktır. 

Hedef 7.2.  2018 yılı sonuna kadar ilgili sanayi kuruluşu veya firma desteği ile gerçekleştirilen 
patent ve faydalı model başvuru sayısının her yıl en az % 10 arttırılması 
sağlanacaktır. 

Hedef 7.3.  Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak akademik birimlerde 
açılacak tezsiz yüksek lisans programları ve Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılacak 
sertifika programlarının sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır. 

Hedef 7.4.  2018 yılı sonuna kadar üniversitemizin akademik birimlerince ürüne yönelik en az 
10 adet araştırma projesi geliştirilecektir. 

Hedef 7.5.  Sanayi, ticaret, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma sayısı, her yıl en 
az % 10 oranında artırılacaktır. 

Hedef 7.6.  Üniversite ile Sanayi, Ticaret, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği 
kapsamında işbirliği yapılan kurum ve şirketlerde “Endüstri ve Sektör Tabanlı 
Öğretim” çalışması yapan öğrenci ve “Endüstri ve Sektör Tabanlı Araştırma” 
çalışması yapan öğretim elemanı sayısının 2018 yılı sonuna kadar her yıl en az % 
10 oranında arttırılması sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç 8. Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini kurarak yayın ve 
araştırma faaliyetlerini teşvik etmek 
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Akademik kadronun kalitesinin geliştirilmesini teşvik etmek ve bu kaliteyi sürdürülebilir kılmak için atılacak 
adımlardan birisi, performansa dayalı akademik değerlendirme sisteminin kurulmasıdır. Bu çerçevede 
akademik kadronun, objektif ve uluslararası kriterlere uygun biçimde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama, 
proje vb. alanlardaki faaliyetlerini değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır. Performans 
değerlendirme sistemi bir yandan akademik kadroyu teşvik ederken diğer yandan farklı üniversiteler ile 
karşılaştırma imkânı verecektir. 

Hedef 8.1.  Her öğretim üyesinin uluslararası indekslere giren yayınlarının; Mühendislik ve Fen 
Bilimleri alanında yılda en az 1’in, Tıp Bilimlerinde en az 2’nin ve Sosyal Bilimler 
alanında en az 0,5’in üzerinde olması sağlanacaktır. 

Hedef 8.2.  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) aracılığıyla teşvik edilen araştırma sayısı her yıl 
en az % 10 oranında artırılacaktır. 

Hedef 8.3.  Dış kaynaklı projesi kabul edilen öğretim elemanlarına özel bir teşvik sistemi 
uygulanacaktır. 

Stratejik Amaç 9. Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları 
teşvik etmek 

Üniversitemizin İstanbul gibi birçok medeniyete merkezlik yapmış ve günümüzde de medeniyetleri 
buluşturan bir şehirde bulunması, farklı bir araştırma yaklaşımının benimsenmesine neden olmuştur. 
Medeniyet odaklı bir anlayışla ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı karşılaştırmalı araştırmaların 
yapılması üniversitemiz tarafından özel olarak teşvik edilecektir. 

Hedef 9.1.  Uluslararası Medeniyet Kongresi, en az 2 yılda bir kez olmak üzere üniversitemizce 
düzenlenecektir. 

Hedef 9.2.  Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan araştırma birimlerinde 
yapılacak akademik araştırmalar, düzenlenecek bilimsel etkinlikler ve yayınlara, her 
yıl üniversite bütçesinin en az % 2’ si oranında kaynak ayrılacaktır. 

Hedef 9.3.  Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2014 yılından itibaren süreli yayın 
olarak yayınlanacaktır. 

Hedef 9.4.  2018 yılından itibaren, çeşitli dallarda her yıl Medeniyet Ödülü verilmeye 
başlanacaktır. 

Hedef 9.5.  Sanayi, üretim, hizmet ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgililer ile işbirliğini içeren kariyer gelişimini destekleyecek 
ortak araştırma, uygulama, yayın ve danışmanlık çalışmaları teşvik edilecektir. 

Hedef 9.6.  İstanbul’daki zengin kültür mirasının ortaya çıkarılması, korunması ve tanıtılmasına 
yönelik çalışmalar yürütmek. 
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Bilimsel Organizasyonlar Stratejik Alanı 
 

Stratejik Amaç 10. Akademik kadronun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımını 
teşvik etmek 

Üniversitemizin akademik kadrosunun bilimsel gelişmeleri takip etmesi ve kendi yaptığı çalışmaları 
paylaşması amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı teşvik edilecektir. 

Hedef 10.1.  Her öğretim üyesine yılda en az bir kez uluslararası, iki kez yurtiçi bilimsel etkinlikte 
bildiri sunması teşvik edilecektir. 

Stratejik Amaç 11. Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek 
sürdürülebilir kılmak 

Üniversitemizin uluslararası tanıtımını ve saygınlığını arttırmak, araştırmacılara çalışmalarını paylaşma 
ortamı sunmak, toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretmek ve stratejik konularda akademik çevrelerin 
ilgisini yoğunlaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenlenecektir. 

Hedef 11.1.  Her yıl, üniversitemiz akademik birimlerince en az 6 adet ulusal ve uluslararası iş 
birliğine dayalı akademik kongre, sempozyum veya konferans düzenlenecektir. 

Hedef 11.2.  Her yıl, üniversitemiz akademik birimlerince en az 1 adet öğrenci kongresi 
düzenlenecektir. 

Hedef 11.3.  Her yıl, uzman kişilerin davetli katılımıyla en az 5 adet tematik çalıştay 
düzenlenecektir. 

Hedef 11.4.  Her yıl Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde en az iki çalıştay 
düzenlenecektir. 

 
 

Kültür ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Alanı 
 

Stratejik Amaç 12. Toplumsal sorumluluk projelerinde öncü olmak 

Medeniyet ve toplum merkezli bir anlayışa sahip üniversitemiz, toplumu oluşturan unsurlarla 
işbirliği içinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirecektir. Bu projeler ile toplumun sosyal 
alanda gelişimine katkı sağlanması yanında projelerde yer alacak öğrencilerin sosyal sorumluluk 
bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedef 12.1.  2018 yılı sonuna kadar Sosyopark Projesi hayata geçirilecektir. 

Hedef 12.2.  2018 yılı sonuna kadar üniversitede üretilen bitirme projesi, tez ve dönem 
ödevi vb. çalışmaların en az % 10’unun toplumsal sorumluluk kapsamında 
kurgulanması sağlanacaktır. 
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Stratejik Amaç 13. Bilgi toplumu oluşturmak 

Üniversitemiz, toplumu çok yönlü olarak bilgilendirme amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemeyi 
amaçlamaktadır. Hizmetiçi eğitim programları, yaşam boyu eğitim programları, rehberlik 
seminerleri, halka yönelik dersler ve halkı bilgilendiren web sayfaları açılması gibi faaliyetler ile 
akademik düzlemdeki bilginin toplum tabanına yayılması amaçlanmaktadır. 

Hedef 13.1.  Halkın üniversitesi yaklaşımı çerçevesinde toplumu bilgilendirmeye 
yönelik etkinlikler yapılacaktır. 

Hedef 13.2.  2018 yılı sonuna kadar Üniversitemizde gerçekleştirilen halka açık sosyal, 
kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısı her yıl % 5 artırılacaktır. 

Hedef 13.3.  Hayat boyu eğitim konsepti çerçevesinde açılan tezsiz ikinci öğretim 
yüksek lisans programı sayısının, 2018 yılı sonuna kadar en az % 100 
oranında arttırılması sağlanacaktır. 

Stratejik Amaç 14. Toplumsal sorunlarda çözüm ortağı olmak 

Üniversitemiz, gerek ulusal ve gerekse küresel düzeydeki öncelikli toplumsal sorunlara çözüm 
üretilmesi noktasında kendini önemli bir paydaş olarak görmektedir. Bu çerçevede sorunların 
çözümü için öneriler getirilmesi, proje üretilmesi, farkındalığın arttırılması ve akademik 
araştırmaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedef 14.1.  Üniversitemizin vizyonu, amaçları, hedefleri, projeleri ve faaliyetlerinin 
tanıtımına yönelik olarak, paydaşların katılımına açık iki yılda bir arama 
konferansı yapılacaktır. 

Hedef 14.2.  Bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde önemli sorunların lisansüstü 
tezlerde ele alınmasını sağlamak ve bu tezlere diğer kurumlar ile kişilerden 
katkı sağlanması amacıyla, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
yapılan işbirlikleri her yıl en az % 5 oranında artırılacaktır. 

Hedef 14.3.  Üniversitemizin vizyonu, amaçları, hedefleri, projeleri ve faaliyetlerinin 
tanıtımına yönelik olarak, paydaşların katılımına açık en az iki adet arama 
konferansı her yıl yapılacaktır. 

Hedef 14.4.  Bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde önemli sorunların lisansüstü 
tezlerde ele alınmasını sağlamak ve bu tezlere diğer kurumlar ile kişilerden 
katkı sağlanması amacıyla, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
yapılan işbirlikleri her yıl en az % 5 oranında artırılacaktır. 
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Kurumsal Yönetim Stratejik Alanı 
 

Stratejik Amaç 15. Toplumla bütünleşmiş ve çevre dostu yerleşkeler kurmak 

Yerleşkelerimizin, üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkân verecek nitelik ve 
yapıda olmasına önem verilecektir. Yerleşkelerimiz, öğrencilerin günün belirli saatlerinde kullandığı 
mekânlar olmanın ötesinde, toplumun daha geniş bir kesimine hizmet veren ve mesai saatleri dışında da 
açık, canlı, doğa dostu mekânlar haline getirilecektir. 

Çevrenin korunması ve enerji harcamalarının azaltılması için yerleşkelerimiz içerisinde gerekli tasarım ve 
yatırımlar yapılacaktır. Bu çerçevede, yerleşke genel kullanım alanları ulusal ve uluslararası düzeyde örnek 
olacak biçimde tasarlanarak, akademik ve idari personel çalışma mekânları için fiziksel standartların 
geliştirilmesi ve aşamalı olarak bu standartlara ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca, başta engelliler olmak 
üzere toplumdaki dezavantajlı kesimlerin kolaylıkla kullanabileceği alan ve binalar oluşturmak, 
önceliklerimiz arasındadır. 

Hedef 15.1.  Kampüs alanında engelliler için gerekli düzenlemeler tespit edilerek, 2018 yılı 
sonuna kadar engelli dostu yerleşke için gerekli uygulamalar tamamlanacaktır. 

Hedef 15.2.   “Halka Açık Üniversite” uygulamasına 2018 yılı sonuna kadar geçilerek, eğitim 
ve araştırma birimleri ile mekânlarının hizmet süresi en az % 50 nispetinde 
arttırılacaktır. 

Hedef 15.3.  Üniversite yerleşkelerinde inşa edilecek yapılar, geleneksel mimarimize uygun ve 
günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, tasarruflu, ergonomik ve çevre dostu olarak 
inşa edilecektir. 

Hedef 15.4.  Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri binaları 
2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.  

Hedef 15.5.  2018 yılı sonuna kadar üniversite yerleşkesinin tüm proje aşamalarını 
tamamlamak. 

Stratejik Amaç 16. Strateji, performans ve kaliteye dayalı katılımcı yönetim anlayışını 
yerleştirmek 

Üniversitemizde katılımcı, yenilikçi, sürekli gelişim ve değişimi önceleyen, esnek ve performans odaklı 
bir yönetim anlayışını egemen kılmayı amaçlamaktayız. Bu yolla, üniversitemizin hantal ve kaynak tüketen 
bir kamu kurumu olması önleneceği gibi, çağın değişen ihtiyaçlarına göre hizmet sunum araçları ve 
yöntemlerini güncelleyebilen, değişim ve gelişimde öncü bir kurum da oluşmuş olacaktır. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere, iç kontrol standartlarının belirlenerek tüm kurumda uygulanması, kalite 
yönetimi sistemlerinin kurulması, sürekli bireysel ve kurumsal performans ve kalite ölçümü, başarının 
ödüllendirilmesi ve üniversitemizin tüm birimlerinde ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması gibi 
önlemler kararlılıkla alınacaktır. 

Kurumsal performans verilerinin stratejik tercihlerde, mali ve fiziki kaynak kullanımı kararlarında ve insan 
kaynakları politikalarında değerlendirme aracı olarak kullanılabilmesi amacıyla Kurumsal Performans 
Ölçüm ve Değerlendirme sistematiği geliştirilecektir. Ayrıca, akademik ve idari hizmetlerin verimli 
işleyişini sağlayacak yenilikçi bir organizasyon yapısının tasarlanarak tüm birimlerde hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır. 
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Hedef 16.1.  Üniversite kurumsal performans yönetim sistemi kurularak, her yıl belirli 
dönemlerle üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi 
yapılacaktır. 

Hedef 16.2.  Her yıl üniversite ve birimler düzeyinde strateji geliştirme ve kalite artırma amaçlı 
toplantı veya çalıştaylar düzenlenecektir. 

Hedef 16.3.  2018 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım ve başarı düzeylerini belirleyecek 
değerlendirme mekanizmaları oluşturulacaktır. 

Hedef 16.4.  Akademik personelin atanması, yükseltilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 
kriterlerin, akademik personel niteliğini artıracak şekilde düzenlenmesi ve iki yılda 
bir periyodik olarak gözden geçirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 16.5.  Personel nitelik ve ihtiyaç analizleri yapılmak suretiyle personel için eğitim 
ihtiyaçları saptanarak, her personelin yılda en az 10 saat eğitim alması 
sağlanacaktır. 

Hedef 16.6.  Üniversitemizin tüm idari ve akademik hizmetleri, Kamu Hizmet Standartları’nda 
belirtilen nitelik ve sürelerde verilecektir. 

Hedef 16.7.  2015 yılı sonuna kadar tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin 
yönergeleri ile iç kontrol standartları belirlenerek uygulanacaktır. 

Stratejik Amaç 17. Fiziki ve teknik altyapıyı sürekli iyileştirmek 

Akademik ve idari süreçleri destekleyecek bütünleşik bilgi sisteminin oluşturulması, temel 
önceliklerimizden birisidir. Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı eğitim 
ortamlarının tamamlanması sağlanarak, teknoloji üretimini ve kullanımını kolaylaştıracak altyapının 
oluşturulmasına önem verilecektir. 

Hedef 17.1.  2014 yılı sonuna kadar elektronik belge yönetim sistemi, idari ve mali işler, 
personel yönetimi ile ilgili otomasyon sistemi kurularak öğrencilerin kurumsal e-
mail yapısından faydalanacağı altyapı sağlanacaktır. 

Hedef 17.2.  2016 yılı sonuna kadar üniversitemizin e-devlet programları ile entegrasyonu 
tamamlanacaktır. 

Stratejik Amaç 18. Kurumsal kültür oluşturarak insan kaynaklarını sürekli geliştirmek 

Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ve bağlılığını destekleyen olumlu bir 
kurumsal iklimin yerleştirilmesi, yönetim felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu çerçevede; Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimin 
kolaylaştırılması; şeffaf ve çalışanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısının geliştirilmesi; İç Paydaşların 
yönetime katkılarının ve katılımlarının artırılması; Akademik ve idari personelin kuruma yönelik 
tutumunun sürekli olarak ölçme ve değerlendirilmesi; tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, 
araştırma ve diğer faaliyetler doğrultusunda beş yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması ve 
akademik ve idari personelin ek gelir olanaklarının artırılması gibi politika ve tedbirlere ağırlık verilecektir. 
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Hedef 18.1.  Her yıl personel memnuniyeti ölçülerek, memnuniyet oranının % 70’in üstünde 
tutulması sağlanacaktır. 

Hedef 18.2.  Her yıl akademik ve idari personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak en 
az 2 etkinlik düzenlenecektir. 

Hedef 18.3.  2018 yılı sonuna kadar üniversite bünyesinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik 
ders dışı faaliyetler (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) her yıl en az % 20 
oranında artırılacaktır. 

Hedef 18.4.  Her yıl farklı medeniyetlerin müzik ve sanat gösterilerinin yer aldığı 
ulusal/uluslararası bir etkinlik düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Hedef 18.5.  En az iki yılda bir ulusal/uluslararası bilişim, kitap ve kültür etkinliği 
düzenlenecektir. 

Stratejik Amaç 19. Yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışını geliştirerek; kaynak üreten, 
verimli ve etkin bir finansal yapı kurmak 

Üniversitemiz; kaynaklarını, kurumsal niteliklerini ve özelliklerini etkin ve verimli kullanan, kaynak 
üreten, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak, finansal, beşeri ve 
ayni kaynaklarımızı verimli kullanarak israfı önlemek kadar girişimci bir ruhla yeni kaynak üretiminde 
bulunmayı da gerektirmektedir. Bu çerçevede; Üniversite bütçesinin artırılabilmesi amacıyla ilgili 
kuruluşlar nezdinde her yıl girişimlerde bulunulacaktır. 

Yurtdışındaki üniversiteler ile ikili işbirliği ve ortak diploma anlaşmalarına dayalı gelir getirici programlar 
geliştirilecektir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı gelirlerinde artış sağlanması; Üniversitenin 
marka gücünün yapılacak üretim, hizmet ve diğer etkinliklerle ekonomik faydaya dönüştürülmesi; Döner 
Sermaye gelirlerinde artış sağlanması; öğretim elemanları tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, 
projelendirme faaliyetleri ve sürekli eğitim programlarının yaygınlaştırılması; lisans, lisansüstü ve sürekli 
eğitim programlarında uzaktan eğitim fırsatlarının oluşturulması yoluyla gelirlerin artırılması; Üniversiteye 
destek sağlamak amacıyla bir vakıf kurularak üniversite faaliyetlerine kaynak sağlanması; Üniversiteye 
maddi kaynak sağlamak amacıyla vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi; tüm 
gelirlerin etkin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması; ve teknolojik gelişmelere uygun 
olarak gerek duyulan alanlarda makine ve teçhizatın satın alınması yerine alternatif yöntemlerle (kiralama, 
hizmet alımı, leasing vb.) temin edilmesi gibi uygulamalara ağırlık verilecektir. 

Üniversitemizin vizyon ve misyonu ile temel amaçlarına uygun olarak, girişimci üniversite anlayışının tüm 
üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi sağlanarak, iyi uygulamalar teşvik edilecektir. 

Bu çerçevede; dış finansmanla yapılması istenilen gelir getirici projelerin yatırımcılara her yıl tanıtımının 
yapılması; Üniversite bünyesinde girişimcilik konusundaki faaliyetleri koordine eden ve eğitim 
programları düzenleyen birimler kurulması; diğer üniversiteler ile ortak girişimcilik projelerinin 
desteklenmesi; teknoloji ve bilgi transferi konusunda iş dünyasının yaklaşımlarından yararlanılması ve yeni 
yaklaşımların geliştirilmesi teşvik edilecektir. Öğretim üyeleri ile öğrenci ve mezunların Teknoparkta ve 
Sosyoparkta proje yapmasının ve şirket kurmasının özendirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 19.1.  Proje Ofisi, 2014 yılı sonuna kadar üniversite içerisinde üretilecek tüm projelere 
teknik destek sağlayabilecek hale getirilecektir. 

Hedef 19.2.  Üniversite ile kamu, özel veya sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile oluşturulan 
ortak uygulamalı proje sayısı ve bütçesi her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır. 



 

  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU   NISAN- 2017 17 

 

Hedef 19.3.  Üniversitemizde yapılan araştırma sonuçlarının ekonomiye kazandırılması ile 
teknoparkta ve/veya Sosyoparkta şirket kurulması desteklenecektir. 

Hedef 19.4.  Araştırma Merkezlerinin faaliyet alanları ile araştırma potansiyelleri, her yıl en az 
bir basılı ve görsel bir duyuru ile kamuoyuna tanıtılacaktır. 

Hedef 19.5.  2018 yılı sonuna kadar, Sürekli Eğitim Merkezi (İMÜSEM) programlarının, 
üniversitenin tüm birikimini yansıtacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 19.6.  2018 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi ve diğer sektörlerle döner sermaye 
kapsamında mal ve hizmet üretmeye yönelik çalışmaların her yıl en az % 20 
oranında artırılması sağlanacaktır. 

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi kalite geliştirmeye yönelik olarak yürüttüğü akademik 

değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını; Eğitim – Öğretim, Bilimsel Araştırma, 

Danışmanlık ve Yayın, Bilimsel Organizasyonlar, Kültür ve Sosyal Sorumluluk, Kurumsal 

Yönetim olmak üzere beş faaliyet alanında toplayarak incelemiş ve değerlendirmiştir.  

 
4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimlerimiz  

 
İstanbul Medeniyet Üniversitesinin eğitim faaliyetleri 10 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 

Enstitü aracılığıyla lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde yürütülmekte olup, 

akademik birimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Akademik Birimler 

 

Akademik Birimler Bölümler 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri 

Edebiyat Fakültesi 
Batı Dilleri ve Edebiyatları, Slav Dilleri ve Edebiyatları,  Bilim Tarihi, 
Bilgi ve Belge Yönetimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, 
Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Yabancı 
Diller Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim  

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal 
Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 
Matematik, İstatistik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Uçak Mühendisliği, 
Uzay Mühendisliği 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku, Özel Hukuk 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, 
Maliye  
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Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 
Rekreasyon Yönetimi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık 
Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Odyoloji, Sosyal Hizmet 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi 

Sahne ve Görüntü Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Türk Musikisi, 
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama 

Diş Hekimliği  
Fakültesi 

 
 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu Temel İngilizce, Modern Diller  

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

 Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak 
Elektrik ve Elektroniği,  Pilotaj, Hava Trafik Kontrol  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İktisat, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Tarih 
Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tıp Hukuku, Sağlık Turizmi 
İşletmeciliği, Uluslararası Osmanlı Çalışmaları, İşletme, Turizm 
İşletmeciliği, Bilim Tarihi ve Felsefesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Sağlık Fiziği 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İnsan Gelişimi ve Eğitimi   

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mühendislik Yönetimi, Nanobilim ve Nanomühendislik, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 
 

4.1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, alanında 

sahip olduğu öğretim ve araştırma imkânlarını toplumla paylaşmayı, öğrencileri temel 

bilimlerde ve mühendislik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma 

sahip  şekilde yetiştirmeyi planlamaktadır.  

Fakültemiz, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ile Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Matematik, İstatistik, Kimya Bölümü olmak üzere 14 bölümden 

oluşmaktadır. Fakültemiz genç, dinamik ve özverili kadrosuyla, misyonu doğrultusunda, hem 

eğitim öğretim, hem de bilimsel araştırma faaliyetlerini başlatabilmek amacıyla gerekli alt yapı 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Fakültemizin amacı, öğrencilerimize uzmanlık alanlarında kapsamlı bir öğretim 

sağlarken bir taraftan da yaşadığı kente ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür 
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değerlerine hâkim bir dünya vatandaşı olmanın tüm yetkinliklerini taşıyan bireyler 

yetiştirmektir. Ayrıca, çeşitli değişim programları çerçevesinde öğrencilere, gerek ülkemizdeki, 

gerekse yurt dışındaki farklı üniversitelerde eğitim alma fırsatı verilmektedir. 

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültemiz, İstanbul’da olması sebebiyle şehrin kültürel, 

ekonomik ve teknolojik imkânlarını da eğitim unsuru olarak kullanmaktadır. Üniversitelerde 

bulunan araştırma potansiyelinin, bölgedeki sanayi ihtiyaçlarına ve sanayi ile yapacağı işbirliği 

düzeyine bakılarak ele alınması, hem lisans, hem de lisansüstü eğitim düzeylerinin 

geliştirilmesi, ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişimi için bir zorunluluktur. Bu 

doğrultuda, fakültemizde yapılan araştırmaların sanayi ve teknolojiye aktarılması için gerekli 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

Fakültemiz kendi alanında ilkler arasında olabilmek hedefiyle kendisini kalite ve 

yeniliğe adamış bir fakültedir. Öğrenci ve araştırma odaklı bir eğitim anlayışını içtenlikle 

benimsemiş olan fakültemizde, AB üyelik müzakereleri çerçevesinde sürdürülen Bologna süreci 

doğrultusunda hazırlanan müfredat programları son gelişmeler göz önünde bulundurularak 

hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda, meraklı, disiplinlerarası çalışmalarda yer alabilen ve proje 

konusunda eğitimli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Yenilikçi müfredat, takım 

çalışması ve lider yetiştirme birikimi ile eğitim verecek olan fakültemizde, öğrencilerimiz 

yüksek düzeyde mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, dürüst ve gerçeği söyleme cesaretine 

sahip, evrensel düşünen, objektif, eleştiriye açık, bilimden taraf olan ve etik değerlere sahip 

çıkan çağdaş bilim insanları olarak yetişecektir. 

 

4.2. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi içinde ihdas edilen Fakültemiz, 

2016 yılında Mimarlık Bölümüyle birleşerek Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adını 

almıştır. Fakültemizin yapısı içerisinde Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, Sahne ve Görüntü 

Sanatları, Şehir ve Bölge Planlama ve Türk Musikisi Bölümleri yer almaktadır. Bölümlerimiz,  

Üniversitemizin “Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan 

özgün bir üniversite olma” vizyonu çerçevesinde yapılanma çalışmalarını hızla sürdürmektedir. 

Alanında yetkin akademisyenlerden oluşan ve sayısı hızla artan akademik 

personelimizin yurtiçindeki ve yurtdışındaki başarıları sayesinde fakültemizin tanınırlığı her 

geçen gün artmaktadır. Fakültemiz, sergilerle, konserlerle, tiyatrolarla zenginleşen ve günden 

güne daha da yoğunlaşan bir sanat gündemiyle adından sıkça söz ettirecektir. 
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Fakültemize dahil olan Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, fakültemizin 

sanat perspektifini genişletmiş; disiplinlerarası proje üretme kapasitemizi arttırmıştır. 

Öğrencilerimizin farklı sanat dallarını fakültemizde bir arada bulabilmesi farklı disiplinlerin 

farklı sanat yorumları üzerinden fikir yürütmelerine imkân tanıyacaktır. Sanatı bilmeyen bir 

mimar ya da sahne psikolojisini bilmeyen bir icracı alanında söz sahibi olamaz. Bu nedenle 

fakültemiz farklı disiplinlerin sanat çatısı altında harmanlandığı geniş bir sanat perspektifinin 

kuşattığı zengin bir yapıda tasarlanmıştır. 

Kadim bilginin çağdaş tekniklerle yorumlanıp, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması 

gayesiyle kurulan Türk Musikisi Bölümü fakültemizin eğitime başlayan ilk bölümüdür. Diğer 

bölümlerin yapılanma çalışmaları neticesinde önümüzdeki dönemde öğrenci sayımızın hızla 

artacağı öngörülmektedir. Buna bağlı olarak fiziki mekanlarımız ve teknik altyapımız da 

hızla gelişmektedir. 

Akademik ve sanatsal faaliyetleri, dinamik yapısı ve merkezi konumuyla, 

üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde günden güne gelişen Sanat, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi, geleceğin sanat tasavvurunda söz sahibi bir kurum olacaktır. 

 

4.3. Edebiyat Fakültesi 

Fakültemizin hedefi köklü bir medeniyetin mirasına ve bilgi birikimine sahip çıkarak, 

kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş, araştırma 

kabiliyetine sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmaktır.  

Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla ulusal ve 

uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinmeyi hedeflemektedir. 

Fakültemiz tarih, edebiyat, sanat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilgi ve belge yönetimi ile 

dil alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Kültürel ve sosyal 

açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş bireyler yetiştirmeye önem ve 

öncelik veren fakültemiz, özgürlükçü, insan merkezli bir araştırma ve eğitim kurumudur. 

Fakülte olarak öğrencilerini ve bilim insanlarını, teknolojinin sunduğu en gelişmiş 

imkânlardan en iyi şekilde yararlandırmayı ön planda tutan bir kurum olmayı 

hedeflemekteyiz. Üstlendiğimiz bu görevi, fakültemiz bünyesinde yürütülen araştırma ve eğitim 

faaliyetlerini hem üniversitemizin önceliklerini, hem de çalışma alanlarımızın gerekliliklerini 

dikkate alarak en mükemmel bir şekilde yürütmeye çaba göstermekteyiz. Bu çabaların ürünü 

olarak ortaya çıkacak olan bilgi ve tecrübe birikimini tüm insanlığın hizmetine sunmak en 
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temel gayelerimizden biridir. 

Edebiyat Fakültesinde; Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge 

Yönetimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Slav Dilleri ve 

Edebiyatları, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. 

 

4.4. Hukuk Fakültesi 

Fakültemiz; gözlem, araştırma, muhakeme ve yargı yeteneği kazandırılmış, en 

azından bir yabancı dili iyi seviyede kullanabilen sorun çözme yeteneğine sahip öncü beyinlerin 

yetiştirildiği, bilimsel kalitesi ve uluslararası olma özelliği ön plana çıkmış ve bütün 

alanlarda özgün bir hukuk fakültesi olma hedefini taşımaktadır. Lisans düzeyinde, az sayıda 

öğrenci ve diğer hukuk fakültelerinden farklılaşan bir müfredat ile az sayıda ders, çok sayıda 

uygulama ve araştırma şeklinde özetlenebilecek bir öğretim hedeflenmektedir. 

Üniversitemizin araştırmacı yetiştirme hedefi ile paralel olarak, çok sayıda yüksek 

lisans ve doktora öğrencisi alınması planlanmaktadır. Fakültenin ağırlık noktasının lisansüstü 

öğretim programları, hem yüksek lisansta, hem de doktorada tamamen İngilizce yürütülen 

programlar olması, bu düzeyde, yabancı öğretim üyelerinden de yararlanılması 

hedeflenmektedir. 2016 yılı Hukuk Fakültemiz için hem lisans eğitimine hem de yüzde yüz 

İngilizce özel hukuk yüksek lisans eğitimine ilk defa öğrenci kabul edilmesi yönüyle önemli 

başlangıçların yapıldığı bir yıl olmuştur. Yeni gelen öğrencilerle birlikte 2016 yılında 

fakültemizi Türkiye’de bir ilk yapan bir diğer özellik ise, Türkiye’de “yüksek lisans 

öğrencileri”nin lisanstakilerin iki katına ulaştığı ilk fakülte olmasıdır. 

Fakültemiz, 2016 yılında mevcut iki dergimize ek olarak, Türkiye’de ilk defa 5 dilde 

basılan bir dergiyi yayına başlatmıştır. 15 farklı ülkeden zengin akademisyen kadrosunun 

hakemlik yaptığı ilk sayı çok başarılı olmuştur. Yine 2016 yılında, Türk hukuk öğrencilerine 

“Legal Terms for Turkish Law Students” isimli bir yayın yapılmıştır. Bunun yanında, 

Türkiye’de alanlarındaki uzmanların yazdığı ve referansı zengin bir eser olarak “Introduction 

to Turkish Law” isimli kitap yayınlanmıştır. 

Prensip olarak, fakültemizin akademik kadrosunun en azından bir yabancı dile üst 

düzeyde hâkim olması ve mümkünse o dilde ders anlatacak düzeye gelmelerinin sağlanması 

hedeflenmektedir.  

2016 yılı içinde Avrupa’da bulunan çok sayıda hukuk fakültesi ile işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. Bunun yanında Malezya Malaya Üniversitesiyle öğretim üyesi ve öğrenci 
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değişimi yapılmasıyla yılda bir defa Türkiye-Malezya hukuk günleri düzenlenmesi 

konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. 

 

4.5. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, üniversitemizin, ülkemizin nitelikli insan ve refah düzeyinin 

arttırılmasına katkıda bulunarak, çağdaş bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim 

kurumu olma misyonuna ulaşmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. 

Bu doğrultuda Siyasal Bilgiler Fakültesinin temel üç amacı vardır. Bunlardan ilki; 

ekonomik ve siyasal-idari alana dair bilimsel bilginin küresel dünya standartlarında öğrenciye 

aktarılarak, üst düzey donanım, yetkinlik ve beceri ile mezun olmasını sağlamak, bu yolla 

geleceğin uzmanlık ve etkinlik düzeyi yüksek genç nesillerini yetiştirmektir. İkinci olarak; 

sahip olduğu akademik kadroları ile söz konusu akademik bilgi alanının geliştirilmesinde 

dünya ölçeğinde bir öncülük rolü üstlenmektir. Üçüncü olarak da, elde edilen bilginin kamu 

yararı önceliğinde pratiğe dökülmesinde özel girişim, sivil toplum ve kamu kesimi ile etkin bir 

işbirliği geliştirmektir. 

Fakültenin temel özelliği ise; akademik düzeydeki bilimsel bilginin aktarımı konusunda 

disiplinlerarası, bütüncül yaklaşımı dikkate alan bir eğitim müfredatı oluşturmasıdır. Nitelikli 

öğrenciler yetiştirmenin önemli bir şartı olduğu düşünülen bu tercihin bir diğer gerekçesi de 

teorik ve pratik bilginin geliştirilmesine sağlayacağı faydadır. 

 

4.6. Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğrencileri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin en iyi 

yansıtıldığı lisans ve lisansüstü programlarla eğitilerek, kendilerini yenileyecekleri tutum ve 

becerilerle donatılmış olarak mezun olacaklar ve mesleki hayatlarında gereken takip ve desteği 

alacaklardır. Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretim üyeleri, etkili eğitim ve öğretim 

metotlarının kullanımında yetkin, teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanımında beceri sahibi 

ve yeniliklerin takipçisi olacaklar, eğitimin temel ve uygulamalı alanlarında araştırma 

yapacaklar, yayın ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası akademik ortamlara katılıp katkıda 

bulunacaklardır. 

Eğitim Bilimleri Fakültesinde insana saygı duyan, toplumumuzun değer yargılarını 

önemseyen, gerçeği arayan, düşünce özgürlüğüne değer veren, topluma ve çevreye karşı 

sorumluluk duyan, yapılan her işte mükemmeli arayan bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. 
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4.7. Tıp Fakültesi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılından 

itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Tıp eğitiminde “entegre eğitim sistemi” ve “probleme dayalı 

öğrenim” programları uygulanmaktadır. İlk yıllardan itibaren pratik ve klinik uygulamalara 

ağırlık verilerek öğrencilerin mesleki beceri kazanmaları sağlanmaktadır. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilgi aktarmayı değil, öğrenmeyi 

öğreten ve buna rehberlik eden; öğrenciyi, eğitimin dinamik bir paydaşı olarak gören aktif bir 

eğitim modeli hâkimdir. Günümüzde bilimsel bilgi “kanıta dayalı olarak üretilen, doğrulanabilen 

veya çürütülebilen varsayımlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Bilimsel çalışmalar “kuşkuculuk” 

üzerine inşa edilir. Bu nedenle hazır, üretilmiş bilgilerin verildiği statik bir eğitim modeli ile 

geleceği yakalamak mümkün değildir. Zira; bilginin işlevi o bilginin üretim süreciyle doğrudan 

ilişkilidir. Hazır bilgiler günün ihtiyaçlarını kısmen karşılasa dahi geleceğe cevap veremez. Bu 

nedenle mevcut bilgilere erişimin yanı sıra bilgiyi değerlendirebilme ve yeni, orijinal fikirler 

üretebilme yeteneği geliştirilmelidir. Bunu sağlayabilmek için, öğrencinin pasif/edilgen 

konumdan uzaklaştırılması gerekir. Eğitimcinin temel görevi kendi birikim ve tecrübelerini 

paylaşarak bu sürecin doğru şekilde işlemesini koordine etmek olmalıdır. İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi’nde bütün bunlarla birlikte bilimsel gelişmelerin tarihi derinliği, diğer bir ifadeyle 

“bilim tarihi” konularına da ağırlık verilmektedir. 

Tıp Fakültesi dördüncü dönem öğrencileri, afiliye olduğumuz Göztepe Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde eğitim ve stajlarına bu yıl başlamışlardır. Bu nedenle, Göztepe Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimliğin de katkıları ile öğrencileri yönelik gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 

4.8. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sağlık hizmetlerine olan talebin artışı, hizmet çeşitliliğindeki zenginlik, ortalama 

yaşam süresinin her geçen yıl yükselmesi ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi birikimi, sağlık 

sektöründeki mevcut mesleklerin iş yükünü artırırken, yeni iş alanlarının da ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bu durum, bir yandan tüm sağlık mesleklerinin önemini güçlendirirken, 

diğer yandan da çeşitlenmiş sağlık mesleklerinde; maliyet etkinliği ve verimliliğini temel ilke 

olarak alan, bilgiye dayalı ve çağdaş yönetim becerilerine sahip bir ekip anlayışı gerekliliğini 

doğurmaktadır. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, dünyada ve özellikle ülkemizde hızla gelişen sağlık 
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sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücünü, kanıta dayalı bilgi ve teknolojiyi buluşturan çağdaş 

bir eğitim-öğretim anlayışıyla yetiştirecektir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlığın korunması ve 

hastalıkların tedavisinde, yetişmiş insan gücünü karşılamanın yanı sıra araştırma geliştirme 

faaliyetleri ile de ülkemizin saygın ve öncü kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir. 

 

4.9. Turizm Fakültesi 

Ülkemizde turizm alanında en az iki yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini etkin bir 

biçimde kullanabilen, insan ilişkileri gelişmiş, turizm sektörünün ve işletmelerinin yapısını 

ve işleyişini iyi bilen, iktisat, işletme ve turizm ile ilgili diğer disiplinlerdeki kavram, teori ve 

uygulamalar konusunda bilgi sahibi, dünya çapında vizyonu ve nitelikleri olan profesyonellere, 

araştırmacılara ve girişimcilere ihtiyaç vardır. Turizm Fakültesi bu bilinç ve bakış açısıyla 

turizm sektörü için profesyoneller, araştırmacılar ve girişimciler yetiştirmek üzere kurulmuş, 

bu alanda yenilikçi ve öncü olmayı hedefleyen bir fakültedir. 

Turizm Fakültesi, turizm alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bu doğrultuda çağımızın ve turizm 

sektörünün gereksinimlerine cevap verebilen etkin öğretim programları oluşturularak ihtiyaç 

duyulan kalifiye iş gücü açığının giderilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca,  toplumun ve sektörün 

ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal araştırmalar, projeler, kongreler, seminerler, 

çalıştaylar, sertifika programları gibi faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. 

 Turizm Fakültesi, akademik kadro ve yetiştirdiği nitelikli insan gücü ile tercih edilen 

bir fakülte olmayı hedeflemektedir.  

 

4.10. Diş Hekimliği Fakültesi 

Üniverisitemizde, 27 Ağustos 2015 tarihli resmi gazete yayımlanan 2015 – 8052 

nolu bakanlar kurulu kararı ile Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasına karar verilmiş olup, 

fakülte kuruluş çalışmaları halen devam etmektedir. 

 

4.11. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü; Üniversitemizde sosyal bilimler alanında mevcut olan 

akademik potansiyeli geliştirerek, eğitime ve araştırmaya etkin bir şekilde yansımasını 

sağlamayı, ulusal ve uluslararası paydaş kişi ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmeyi, 
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ortak proje, yayın ve diğer bilimsel etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Enstitümüz, üniversitemiz bünyesinde sosyal bilimler alanında yapılan lisansüstü 

eğitim ve araştırma faaliyetlerini, Üniversitemizin ve enstitümüzün vizyonu doğrultusunda 

ulusal ve küresel ölçekte meydana gelen gelişmelere uygun olarak planlamak, yönlendirmek 

ve koordine etmekle görevlidir. 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her bir alanın uluslararası standartlara uygun 

içerikte yürütülmesini sağlamak, hazırlanacak tezler için uluslararası standartlara uygun 

kriterler belirlemek ve bu kriterleri uygulamak, üretilen bilgi, bulgu, teknoloji ve değerleri, 

akademik camia ile paylaşarak kamu, özel sektör ve sivil toplumun hizmetine sunmak da 

yine enstitümüzün görevleri arasındadır. 
 

4.12. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü; bilimsel gelişmeleri takip edecek ve bugünün teknolojik ve 

bilimsel düzeyine katkı sağlayacak özgün çalışmalar yapacak, ülkemizde uygulama alanına 

aktarabilecek yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirecek faaliyetleri sürdürmektedir. 

Araştırmacı ve yenilikçi bir ruhu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık 

yararına kullanabilecek, çevreye, evrensel, toplumsal etik değerlere ve kültürüne saygılı, yaşam 

boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanlarında akademik olarak donanımlı ve 

uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli gelişimi ve üst düzey bir kaliteyi sağlamayı 

teşvik eden ve bu gayretini politika ve prensipler düzeyinde katkılar ile etkin kılmaya gayret 

eden bir enstitü olmak ve üniversitenin sahip olduğu farklı disiplinleri bir araya getirerek 

disiplinlerarası çalışma ve sinerjiyi toplum faydasına dönüştüren, üniversite-kamu-sanayi 

işbirliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefleyen çalışmalar yapmak ve bu amaçla düzenlenecek 

politikalara katkı sağlamak temel önceliğimizdir. Evrensel düzeyde üstün nitelikli, yenilikçi 

ve girişimcilik anlayışı kazanmış meslek uzmanları ve akademisyenler yetiştiren, güçlü 

akademik  potansiyeli   ile  bilim  ve  teknolojinin  gelişimine  katkı  sağlayan,  toplumsal 

gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, seçkin bir enstitü 

olmak hedeflenmektedir. 
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4.13. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün öğrencileri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin en iyi 

yansıtıldığı lisansüstü ve doktora programları ile kendilerini yenileyecekleri tutum ve 

becerilerle donatılmış olarak mezun olacak, mesleki hayatlarında gereken takip ve desteği 

alacaklardır. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün öğretim üyeleri, etkili eğitim ve öğretim 

metotlarının kullanımında yetkin, teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanımında beceri sahibi 

ve yeniliklerin takipçisi olacak, eğitimin temel ve uygulamalı alanlarında araştırma yapacak, 

yayın ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası akademik ortamlara katılıp katkıda 

bulunacaklardır. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde insana saygı duyan, toplumumuzun değer yargılarını 

önemseyen, gerçeği arayan, düşünce özgürlüğüne değer veren, topluma ve çevreye karşı 

sorumluluk duyan, yapılan her işte mükemmeli arayan bir çalışma ortamı oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

 

4.14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Sağlık bilimleri mezunları, insanlığa hizmet verme potansiyeli en yüksek meslek grubu 

üyeleridir. Amaç, sağlık alanı mezunlarını en üst seviyede eğitmektir. Mezuniyet sonrası daha 

üst bir eğitim almak için üniversitemize gelecek olan bu seçkin öğrencilerin, gelecekte önemli 

buluşlar yapmaları, insanlığın hizmetine yeni fikirler, ekipmanlar ve imkânlar sunabilmeleri, 

kendilerinden sonra gelecek nesli eğitebilmeleri, burada elde edecekleri engin ufuk, kabiliyet, 

bilgi ve birikim sayesinde mümkün olabilecektir. Lisansüstü eğitim verilmesini temin ederek, 

öğrencilerin kabiliyetlerinin inkişaf etmesinin önünün açılması, evrensel değerlere katkıda 

bulunan, üretilen teknoloji ve değerleri, tüm dünya ile paylaşarak insanlığın hizmetine sunacak 

araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla uluslararası camiada saygın ve tercih edilen; 

tüm dünya tarafından takip edilen ve referans kabul edilen, globalleşen dünyamızda içinden 

çıktığı topluma öncülük edebilen araştırmacı ve akademisyenler yetiştiren bir eğitim üssü olmak 

temel amacımızdır. 
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4.15. Yabancı Diller Yüksekokulu 

Ana hedef, öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalarda uzmanlaşmaları için gerekli bilgi 

ve becerilerle donatılması amaçlanmış olup, etkili bir eğitim-öğretim sunabilmek için gerekli 

yabancı dil şartları sağlamak ve imkânları sürekli geliştirmektir. Ayrıca, öğrencilerin yabancı 

dil farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini de geliştirmek için verimli ve kaliteli bir eğitim 

almaları, bağımsız çalışma yetilerini geliştirmeleri de hedefler arasındadır. 

Öğrencilerin dil beceri ve yeterliliklerini geliştirmek kadar, onların düşünce ve fikir 

üretme yetisi kazanmalarının da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden, öğrencilerin dil 

yeteneklerinin ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yanında, konu odaklı ve tematik 

yaklaşım yardımıyla, hem geçmiş,  hem de bugüne yönelik dünya bilgisine sahip olmaları ve 

bunlar arasındaki ilişkileri sağlam temellerle kurmaları da hedeflenmektedir. Ayrıca, 

öğrencilerin öğrenme ve gelişimleri üzerine yapılandırıcı, iletişim odaklı bir geribildirim süreci 

kurarak destekleyici bir öğrenme ortamı içinde öz-değerlendirme yeteneklerinin 

geliştirilmesinin sağlanması da amaçlanmaktadır. 

Tüm bu faktörlerle birlikte, Temel İngilizce Bölümü, ilgili bölümlerinin 

gerekliliklerini karşılamaya yetecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip 

olması beklenen öğrencilere, üst düzey bir İngilizce eğitimi vermeyi hedeflemektedir. 

Uzmanlık düzeyinde değerlendirme için gerekli olanakları sağlayan ve hem öğretim hem de 

öğrenme açısından hedef ve metotların uluslararası geçerliliğini sağlayan CEFR (Avrupa 

Ortak Dil Portfolyosu) çerçevesinde bir eğitim sunmaktadır. 

 

4.16. Sivil Havacılık Yüksekokulu 

Çağın gereği ve medeniyet seviyesinin göstergelerinden olan sivil havacılığı, eğitim ve 

uygulamalarla daha da güçlendirmek, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur.  

Dünyada ve özellikle ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme, 

beraberinde bu alanda eğitilmiş insan ihtiyacını da ortaya çıkarmış, hızla artan yolcu talebini 

karşılayabilmek amacıyla yeni havayolu şirketlerinin pazara girmesi, bu işletmelerin filolarının 

büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin 

arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına 

olan ihtiyaç daha da artmıştır. 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nun sektörün insan 
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kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını düşünmekteyiz.  

Hava taşımacılığı, medeniyet seviyesi yanında toplumun gelişimini de göstermektedir. 

Vazifemiz geleceğin pilotlarına ve sivil havacılık çalışanlarına en iyi imkânları sunmaktır. Hava 

taşımacılığında daha güvenilir, daha ekonomik ve çevre dostu hava ulaşım hizmeti 

sağlanabilmesi için dünya çapında eğitim ve araştırmanın yanında, uygun birimlerle ortaklık ve 

işbirliği yapılması da planlamaktadır. 

 Sivil havacılık sektöründe, ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü karşılamayı 

hedefleyen yüksekokulumuz, öğrencilerimizi sivil havacılık alanında profesyoneller olarak 

yetiştirmek amacıyla en kaliteli ve maliyet bakımından en makul destek hizmetleri ve uçuş 

eğitim metotlarını sunmayı hedeflemektedir. 
 
 

5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimlerimiz 
 

5.1. Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

“Araştırma üniversitesi” olma vasfının bir gereği olarak, üniversitemizin stratejik 

planında araştırma, yayın ve bilimsel organizasyonlar düzenleme konularına özel önem 

verilmektedir. Stratejik planımızın “ bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın stratejik alanı” 

nda yer alan; uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın 

kalitesine ulaşmak, Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinlearası araştırma ve yayın 

yapmak, sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma 

projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları 

teşvik amaçlarıyla, “Bilimsel organizasyonlar stratejik alanı”nda yer alan; “uluslararası 

işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak” stratejik 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Ü niversitemiz Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (İSMAM) kurulmuş ve faaliyete başlamış bulunmaktadır.  

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin öncelikli hedefi, üniversite bünyesinde farklı 

fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu 

sağlamaktır. Merkez, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde 

bulunmaktadır: 

 

• Merkezin amaçları doğrultusundaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, 

• Alanla ilgili sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek, 

• Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, 
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• Üniversite dışında, merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri 

etkinlikler düzenlemek, 

• Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi 

ve kurumlara destek olmak, 

• Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

• Kamu  ve  özel  sektördeki  kurum  ve  kuruluşlara  merkezin  çalışma  alanına  giren  

konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak, 

• Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak. 

 

İSMAM   bünyesinde   çeşitli    alanlarda araştırma birimleri kurulmuş olup, bu 

birimler aracılığıyla üniversitemizin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma, 

toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine edilmeye başlanmış bulunmaktadır. İSMAM 

bünyesindeki araştırma birimleri şunlardır: 

• Toplum Araştırmaları Birimi • Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi 

• Teknoloji Araştırmaları Birimi • Tarih Araştırmaları Birimi 

• Siyaset Araştırmaları Birimi • Sanat ve Arkeoloji Araştırmaları Birimi 

• Sağlık Araştırmaları Birimi • Küresel Araştırmalar Birimi 

• İstanbul Araştırmaları Birimi • İktisat Araştırmaları Birimi 

• Dil ve Edebiyat Araştırmaları Birimi • İslam Ekonomisi ve Yönetişim Araştırmaları Birimi 

• Karşılaştırmalı Özel Hukuk Birimi • Gönüllü Teşekküller Araştırmaları Birimi 

• İnsan Hakları Araştırmaları Birimi • Occidentalism Araştırmaları Birimi 

 
5.2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İnsanın ve bilginin öneminin öne çıkması ve bununla birlikte zamanın da giderek 

artan değeri, günümüz dünyasında insanların daha fazla bilgi sahibi olma ihtiyacının en 

uygun zaman planı içerisinde sağlanması gereğini ortaya koymaktadır. Gelişen teknolojilerin 

sağladığı imkânların artması ile birlikte artık eğitimi, istenen yerde ve istenen zamanda 

vermek mümkün olmakta ve kaynakların da daha etkin olarak kullanılması sağlanmış 

bulunmaktadır. 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezinin (İMUZEM) kurulması çalışmalarına 
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başlanmıştır. Rektörlüğe bağlı olarak çalışan Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından sürdürülen 

çalışmalar kapsamında gerekli altyapının kurulmasının akabinde Fakülteler, Enstitüler ve 

Sürekli Eğitim Merkezi ile koordinasyon içerisinde uzaktan lisans ve yüksek lisans 

programlarının yanı sıra sertifika programlarının açılması hedeflenmektedir. 

İMUZEM’in, üniversitemizin temel yaklaşımına paralel olarak her bir paydaşı için 

önemli faydalar sağlaması amaçlanmaktadır. Bunları şöyle özetlenebilir: 

 

• Örgün eğitimdeki öğrencilerin bir kısım derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle 

verilerek haftalık ders takvimlerinin esnekliğinin sağlanması mümkün olacaktır. 

Böylece öğrencilerin, araştırma, proje çalışmaları, sanayi ve iş dünyası içerisinde yer 

alma imkanlarının artırılması sağlanacaktır. 

 

• Çalışmakta olan fakat istediği eğitimi alamamış kişilerin düzenlerini aksatmadan 

eğitimlerini sürdürebilmesine önemli bir fırsat sunulmaktadır. İş gücü kaybı 

oluşturmadan toplumun eğitim seviyesinin artırılması için hem lisans/yüksek lisans 

eğitim programları hem de sertifika programlarının sunulması temin edilmiş olacaktır. 

 

• Kurum ve kuruluşlara sunulacak eğitim programları ile özel eğitim ihtiyaçlarının 

en ekonomik şekilde ve çalışma süreçlerini bozmadan, çalışanların kendilerini 

yenileme ve bilgilerini güncelleme ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacaktır.Öğretim 

elemanlarının, zaman planlamasının ve yönetiminin esnekleşmesi sonucu, araştırma 

ve projeler için ayıracağı zamanı artıracaktır. 

 
 

5.3. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) üniversitemiz bilimsel 

araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin 

hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sürdürmektedir. 
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5.4. Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Amaçları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk 

hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının 

haklarına saygı duyma, görevlerini yapma ve sorumluluk alma bilinci kazanmalarını 

sağlamak, 

• Çocukların  yetenek  alanlarının  geliştirilmesinin  yanı  sıra,  sosyal  ve  duyusal  

gelişimlerine  de katkıda bulunmak, 

• Çocukların, bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, 

sorun çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, 

• Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra; sanat, spor, kültür, doğayı tanıma ve çevreyi koruma 

gibi alanlara da ilgi duymalarını teşvik etmektir. 

• Merkez yönetmeliği, Resmi Gazetede 12 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından 

İstanbul Kalkınma Ajansına sunulan “Üsküdar Çocuk Üniversitesi” projesi 

“Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali 

Destek Programı” kapsamında (İSTKA/2012/GNC-136 proje numarasıyla) İSTKA 

tarafından da mali açıdan desteklenmeye uygun projeler arasında yer almıştır. 
 

5.5. Mikrocerrahi Eğitim Araştırma Laboratuvarı 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma 

Laboratuvarı Aralık 2013’te başta Rekonstrüktif Cerrahi olmak üzere mikrocerrahinin birçok 

cerrahi alanlarında entegre olmasını amaçlayarak kurulmuştur. Ayrıca, Türkiye’deki 

mikrocerrah sayısını artırmakla birlikte laboratuvarın dünya standartlarına çıkarılması 

hedeflenmiştir. 

Eğitim verdiğimiz branşlar: Plastik Cerrahi, KBB, Ortopedi, Genel Cerrahi, Damar 

Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Kadın Doğum, El Cerrahisi, Göz, Üroloji 
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5.6. Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Üniversitemiz Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, otizmli bireylerin 

yakınlarına ve onlarla çalışan uzmanlara yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Ancak, Merkez henüz kurulma aşamasında olduğu için planlanan eğitim, seminer vb. çalışmalar 

kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği halinde sunulmaktadır. Örneğin; Sürekli Eğitim 

Merkezi bünyesinde OÇİDEP (Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı) semineri 

düzenlenmektedir. Ayrıca, Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği içinde 

Otizm Spektrum Bozukluğu yüksek lisans programının kurulması için çalışmalar 

yürütülmektedir. Benzer biçimde, Otizm Ayı kapsamında Nisan 2016 tarihinde Medeniyet 

Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu konulu seminer 

verilmiştir. Merkez’in, Özel Eğitim Bölümü ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu “Hastane 

Arkadaşım Olur musun?” isimli projesi kapsamında Ekim-Kasım-Aralık 2016 tarihlerinde Tıp 

ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Otizm Konulu seminer verilmiştir. Söz konusu eğitim 

ve seminerlerin, otizmli birey yakınlarını, onlarla çalışan uzmanları ya da ileride onlarla 

çalışacak öğrencileri geliştirmeye yönelik etkinlikler olmasına rağmen, Merkez bünyesinde 

devamlı hizmet veren bir eğitim-öğretim kadrosu ve izlenen bir program müfredatı 

bulunmamaktadır.  

Merkez’in araştırma ve geliştirme çalışmaları doğrultusunda Otizm Spektrum 

Bozukluğunda (OSB) alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası üniversite, vakıf/dernek ve 

merkezlerle işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. 2016 yılında TOHUM Otizm Vakfı, Özel 

Çocuklar Dayanışma Derneği (OÇED), Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD), çeşitli okullar 

ziyaret edilmiştir. Çeşitli uluslararası kurumlarla (Marcus Autism Center, vb.) görüşmeler 

yapılmıştır. “Hastane Arkadaşım Olur musun?” isimli proje kapsamında bazı özel eğitim 

okullarına ziyaretler yapılmıştır. Bu gözlemler, Merkez’de gerçekleştirilecek etkinlikler için 

hazırlık ve işbirliği çabaları olarak görülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu alanında 

uluslararası bir kongre için düzenlemeler yapılmakta ve bu kapsamda çeşitli ulusal ve 

uluslararası kurumlarla işbirliği sürdürülmektedir. 

 

5.7. Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

21. yy. sosyal alanı dikkate alan, toplumsal sorumluluk yaklaşımı ile kendisini 

örgütleyerek faaliyet yürüten yeni bir üniversite modeline ihtiyaç hissetmektedir. Yeni küresel 

şartlarda kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sosyal alanı içine alan teşkilat 
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yapıları geliştirerek faaliyet yürütebilmelerine ilişkin teorik ve pratik bilginin üretimi ve 

paylaşımına duydukları ihtiyaç, Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini 

(SOSYOPARK) ortaya çıkarmıştır. 

SOSYOPARK, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorunlara yönelik konularda çözüm 

üreten, sosyal kalkınma politikalarına yön veren bir kurum olmayı hedefleyen bir birimdir. 

Sosyopark, kentleşme ve kent sorunları, yoksulluk, göç araştırmaları, dezavantajlı gruplar, suç, 

hukuk ve insan hakları gibi alanlarda farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin bilgi 

birikimden yararlanarak projeler yürütülmek üzere tasarlandı. Projelere ek olarak konferanslar, 

sempozyum, panel ve çalıştaylar gibi toplantıların yanı sıra makale ve kitap yayınlarıyla da 

Sosyopark bünyesinde yapılan araştırma sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaşması 

planlanmaktadır. 

 

5.8. Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi psikolojik 

danışmanlık ve psikoterapi hizmemetleri sunun bir birimdir. Deneyimli ve uzman kadromuz 

bireysel, çift ve grup terapisi hizmetleri vermektedir.  

Okullar, işyerleri ve diğer kurumlara ihtiyaçları dahilinde eğitim vermekteyiz. Eğitim 

süreleri kurumun ihtiyacına göre belirlenmektedir. Eğitim verdiğimiz bazı alanlar; Stres 

yönetimi, Öfke yönetimi, Sınav kaygısı yönetimi, Gençlerle İletişim, Girişkenlik olarak 

sıralanabilir. 
 

5.9. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amacı, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra piyasa şartlarındaki değişiklikleri esas 

alarak kamuya, özel sektöre, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda 

danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim 

programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve 

benzeri etkinlikler düzenlemektir. Sürekli Eğitim Merkezinde 2016 yılında gerçekleştirilen 

eğitimler ana başlıkları itibariyle:   

• Dil Kursları (Arapça, Japonca, Yunanca, İbranice, İngilizce) 

• Beceri Eğitimleri (Mentörlük, Akıl ve Zeka Oyunları, Zihin Haritalarıyla Öğrenmeyi 

Öğrenme, İnovatif Düşünme ve Fikir Üretme Teknikleri, AnSys Fluent Kursu) 
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• Sertifika Programları (Temel Mikrocerrahi, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk, Türk İşaret Dili) 
 

6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından daha önce değerlendirilmeye 

tabi tutulmamıştır. Bu kısımda belirtilmesi gereken iyileştirmeye açık alanları bulunmamaktadır. 

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi 
 

Kalite güvence sistemimizin amacı; 

Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; 
 

• Katılımcı ve paylaşımcı çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı ile personel ve 

paydaşlarımızın sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılayarak, çalışan 

motivasyonunu ve performansını yükseltmek, 

• Temel hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, 

• Teknolojiyi kullanarak çalışanlarımıza ve öğrencilerimize daha hızlı hizmet sunmak, 

• Hizmetten faydalananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyet oranının 

yükseltilmesini sağlamak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, 

• Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirerek bilimsel araştırma 

ve projelendirme çalışmalarını destekleyen üniversitemizin geleceğin dünyasında en 

önemli bilgi üretim merkezi olmasını sağlamaktır. 

 

Üniversitemiz kalite politikası, kurum üst yönetimi tarafından oluşturulmuş, verilen 

eğitimler ve internet sitesi aracılığıyla tüm çalışanlara iletilerek anlaşılması sağlanmıştır.  

Hedefler İstanbul Medeniyet Üniversitesi üst yönetimi, mevcut şartları göz önünde 

tutarak çeşitli fonksiyon ve seviyelerdeki stratejik amaç ve hedeflerini Üniversite Stratejik 

Planında oluşturulmuştur ve yayınlamıştır. Yıllık faaliyet raporları ile hedefler gözden geçirilir. 

Üniversitemiz, amaç ve hedeflerini tespit ederken ve gözden geçirirken; 

 

• Kanuni şartlar, 

• Önemli çevre boyutları, 



 

  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU   NISAN- 2017 35 

 

• Üniversitemizin teknolojik imkanları ve mali durumu, 

• Kurum şartları ve iş durumu, 

• İlgili tarafların görüşleri (çalışanlar, yerleşim çevresindeki ilgili kamu kurumları, 

müşteriler, tedarikçiler ve çevre yerleşiminde bulunan komşular) göz önünde 

bulundurulur. 
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C. Eğitim-Öğretim 
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yükseköğretim hizmetini 18 lisans, 41 

yükseklisans ve 9 doktora programı yoluyla gerçekleştirmektedir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Eğitim-Öğretim süreci tüm programlar için şu 

amaçlara sahiptir; 

 

• Modern teknolojiye dayalı, öğrenci merkezli, medeniyet odaklı, araştırma ve girişimci 
üniversite anlayışına uygun eğitim vermek 

Eğitimde mükemmelliğe ulaşma ana amacına uygun olarak, eğitimde en üst düzeyde kalitenin yakalanması 
amaçlanmaktadır. Bunun için eğitim - öğretim altyapısı ve eğitim metotları sürekli iyileştirilerek, 
medeniyet değerlerini temel alan bir bilinci amaçlayan, yenilikleri sürekli takip eden, yapılandırıcı, 
probleme dayalı ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulanacaktır. Öğrencilerin akademik bilgi 
düzeyleri yanında kişisel ve sosyal gelişimleri de önemsenmektedir. 

• Çalışma hayatında tercih edilen araştırmacı, yenilikçi ve girişimci mezunlar vermek 

Üniversitemizin temel amaçlarından birisi öğrencilerini uluslararası nitelikte mezun ederek iyi bir kariyere 
hazırlamaktır. Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde, onların değişen ve 
çeşitlenen ihtiyaçlarını gözeterek, uygulamaya dönük bir müfredat ve metoda dayalı eğitim verilmesi 
amaçlanmaktadır. 

• Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak 

Uluslararası niteliklere sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, ulusal ve 
uluslararası bilgi birikimine ulaşarak bu birikime katkıda bulunmak ve son gelişme ve metotları takip 
etmek amacıyla bilimsel kuruluşlar ile eğitim ve öğretim alanında işbirliği, stratejik ortaklık ve seçkin 
birliklere üyelik konularında faaliyet yürütecektir. Bu amaca ulaşma noktasında, öğrencilerimize 
uluslararası akademik deneyim kazandıracak, akademik personelin uluslararası hareketliliğini arttıracak, 
akademik süreçlerin uluslararası denklik ve tanınırlığını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

• Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim vermek 

Üniversitemizde uluslararası yüksek standartlara sahip akademik kadro oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Nitelikli akademik kadro için bir cazibe merkezi durumuna getirilecek üniversitemiz, bir taraftan ulusal ve 
uluslararası araştırmacıları kendine çekerken bir yandan da kendi akademik kadrolarını da yetiştirecek 
düzeye ulaşacaktır. Akademik kadronun kalitesi ise eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarına olumlu 
yansıyacaktır. 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Eğitim-Öğretim İle İlgili  

Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esasları 
 

 
• İMÜ Yabancı Uyruklu ve Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 

• İMÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

• İMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

• İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

• İMÜ Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönergesi  

• İMÜ Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi 

• İMÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav  

• İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi  

• İMÜ Öğrenci Toplulukları ve İşleyiş Yönergesi  

• İMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi  

• İMÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi 

• İMÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Yönergesi 

• İMÜ Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler 

Yönergesi  

• İMÜ Çift Anadal Programı Yönergesi 

• İMÜ Yandal Programı Yönergesi 

• İMÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi 

• İMU Kariyer Geliştirme Yönergesi 

• İMU Kariyer Geliştirme Yönergesi 

• İMU Siyasal Bilgiler Fakültesi Staj Yönergesi 

• İMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi 

• İMU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları 

• İMU Lisansüstü Yabancı Uyruklu Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Senato 

Esasları 

• İMÜ Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esası 

• İMÜ Doktora Danışmanlığı Senato Esası 

• İMÜ Derslerin Seçmeli ve Zorunlu Niteliğinin Değiştirilmesi Senato Esası 
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• İMÜ Yabancı Öğrenciler Senato Esası 

• İMÜ Bütünleme Sınavları Senato Esası 

• İMÜ Uzmanlık Alan Dersi Senato Esası 

• İMÜ Dersten Başarılı Olma Koşulu Senato Esası 

• İMÜ Bütünleşik Doktora Senato Esası 

• İMÜ Seminer Dersi Senato Esası 

• İMÜ Tezsiz Programların Açılmasına İlişkin Senato Esası 

• İMÜ Lisansüstü Ders Planları ve Programları Uygulama Esaslarına İlişkin Senato 

Esası 

• İMÜ AKTS Kredilerine İlişkin Senato Esası 

• İMÜ Doktora Danışmanlığı Senato Esası 

• İMU Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi 

• İMU Döner Sermaye Gelirinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar (Pedagojik Formasyon Ödemeleri) 

 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Programların eğitsel amaçlarının, program çıktıklarının ve ders çıktılarının 

belirlenmesinde ulusal ve uluslararası örnekler, alanında uzman akademisyenlerin görüşleri, 

sektörün ve öğrencilerin beklentileri bölüm başkanlarının ve bölüm kurullarının koordinasyonu 

ile dikkate alınmaktadır. Bir programın açılmasına yönelik başvuru aşamasında senato onayı 

öncesinde ulusal ve uluslararası örneklerle açılacak program önerisinin karşılaştırılması 

istenmektedir. Programların açılmasının ardından sektörün, öğrencilerin ve eğitim kadrosunun 

beklenti ve önerileri eğitim amaçlarının, program çıktılarının ve ders çıktılarının revize 

edilmesinde dikkate alınmaktadır. 

Programların öğretim programlarının belirlenmesinde iç paydaşlar olan öğretim 

elemanları, üniversite yönetimi ve üniversitedeki eğitim bilim uzmanları birlikte 

çalışmaktadırlar. Öğrenci alan programlarda öğrenci anketleri ve görüşmelerle öğrencilerin istek 

ve önerileri revize çalışmalarında dikkate alınmaktadır. Dış paydaş olarak sektör temsilcileri 

ve istihdam sağlayıcılar ile görüşmeler yapılarak istek ve beklentiler revize çalışmalarında 

dikkate alınarak öğretim programları güncel tutulmaya çalışılmaktadır. 

Program yeterlilikleri, mezunların program çıktılarına sahip olma durumları ile 

belirlenecektir. Hali hazırda Üniversitemizin lisans düzeyinde mezunu bulunmamaktadır. 
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Programların yeterliliklerine yönelik program çıktılarının yazılmasında; Türkiye Yüksek 

Öğretim Yeterlikler Çerçevesi ile Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu temel eğitim programları esas alınmaktadır.  

Ders çıktıları ile program çıktılarının eşleşme durumu öğretim programlarının 

tasarımlanmasında dikkate alınmakta bu eşleşme durumu öğrenci işleri bilgi sisteminde 

tanımlanarak bu sistem üzerinden izlenmekte ve kontrol edilmektedir. 

Programların onaylanması için öncelikle açılacak programla ilgili bölüm kurulu 

program önerisi dosyasını ulusal ve uluslararası benzer programları, sektörün, iç ve dış 

paydaşların beklentilerini dikkate alarak hazırlamaktadır. Bölüm kurulunda görüşülen ve kabul 

edilen program açma önerisi dosyası daha sonra ilgili fakülte kurulu tarafından da incelenmekte, 

uygun görülmesi halinde Üniversite Senatosuna gönderilmektedir. Öneri dosyasının bir kez de 

senato da incelenmesi ve uygun görülmesinin ardından program açma isteği dosyasıyla birlikte 

Yüksek Öğretim Kurulu’na gönderilmektedir. Uygun görüşle cevap gelmesi durumunda program 

açılabilmektedir. 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları öğrenci işleri bilgi sistemindeki Bologna 

Bilgi Sayfası üzerinde herkese açık bir biçimde ilan edilmektedir. 

 

2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Tüm öğretim programlarında hem kredi yükleri hem de Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi AKTS’ ye uygun tanımlamalar eksiksiz yapılmıştır ve Bologna Bilgi Sistemi 

üzerinde bu tanımlamalar herkese açıktır. 

Öğrencilerin derslere yönelik ders öğrenme çıktılarını kazanmaya uygun her türlü çaba 

ve emeği AKTS yüklerinde dikkate alınmaktadır. Birçok programda AKTS yükü 

tanımlanmış doğrudan staj ve uygulamaya yönelik dersler de bulunmaktadır. 

Programların yürütülmesinde öğrenci merkezli öğretim, aktif öğrenme gibi stratejilerin 

öğretim elemanları tarafından kullanılmaya çalışılması teşvik edilmekte, programların 

yürütülmesinde öğrenci temsilcilerinin istek, öneri ve beklentileri dikkate alınmaktadır. 

Programlarda yer alan derslerin başarı ölçme ve değerlendirme yöntemleri (BÖDY) 

hedeflenen ders öğrenme çıktılarının ölçülebilmesine uygun olarak öğrenci bilgi sistemi 

üzerinde tanımlanmaktadır. 

Öğretim elemanları, yapacakları sınavlardan önce sınavla birlikte cevap anahtarını da 

hazırlamakta, sınavda her bir sorunun puanı, hangi düzeyde cevap verilirse kaç puan alınacağı 
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şeffaf bir şekilde belirlenmektedir. Ayrıca 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile birlikte uygulanan 

sınavlarda en yüksek puanı alan, orta düzeyde puan alan ve en düşük puanı alan sınav kâğıtları 

belirlenecek, derslerin ve program çıktılarının kontrol edilmesi açısından kanıt olarak bu 

kâğıtlar incelenecek ve arşivlenecektir. Bu sayede sonraki yıllarda yapılacak sınavların 

iyileştirilmesinde, öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesinde öğrenci 

ürünleri dikkate alınacaktır. 

Lisans ve Lisansüstü düzeylerde Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerinde öğrencinin 

devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenler açık ve net bir biçimde 

düzenlenmiştir. 

 

3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

Lisans düzeyinde öğrencilerin programlara kabulü merkezi yerleştirme sistemi ile 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü düzeyde başvuranların özel bilgileri 

saklı tutulmak üzere  kabulde  dikkate  alınan  puanları  şeffaf  bir  biçimde  başvuranlarla  

paylaşılmaktadır.  

Bu kabullere yönelik esaslar ilgili yönetmelik ve yönergelerle açık ve net bir biçimde 

tanımlıdır ve mevzuata uygun olarak süreç raporlanmakta ve tutarlılıkla yürütülmektedir. 

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerin kuruma uyumlarının sağlanması için ilk 

hafta oryantasyon seminerleri verilmekte, öğrencilerin kurumumuza yönelik öğrenmek 

istedikleri konularla ilgili soruları yanıtlanmakta, istek, öneri ve görüşleri dikkate alınmaktadır. 

Başarılı öğrencilerin kuruma kazandırılmasına yönelik olarak lisans düzeyinde alımlarda 

okul birincisi kontenjanları bulunmakta, belirli bir ortalamanın üstünde eğitim öğretim 

dönemini tamamlayan öğrencilere, düzeyine göre Onur ya da Yüksek Onur belgesi 

verilmektedir. 

Üniversitemize kabul edilen her bir öğrencinin akademik gelişimine ve kariyerine 

destek olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır. 

Öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi için öğrencilerin aldıkları eğitimle ilgili öğretim 

programları, aldıkları dersler, ders içerikleri vb. bilgiler şeffaf bir biçimde ulusal ve 

uluslararası herkesin ulaşabileceği bir sistem üzerinde paylaşılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz 

Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının aktif 

katılımcısıdır. Bu programlarla öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. 
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4. Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Programların açılma başvurusunun kabul edilmesinden önce ilgili programda yeterli 

sayıda ve nitelikte akademik personelin olup olmadığı dikkate alınmaktadır. YÖK’ün 

belirlediği ölçütlere uygun yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa program açma önerisi 

reddedilmektedir. Bu nedenle açık programlarda görevli personelin sayı ve nitelik açısından 

yeterli olduğu değerlendirilmektedir. 

Eğitim öğretim kadrosunun işe alınması, terfileri ve teşvikleri ilgili yasa, yönetmelik 

ve yönergelerle tutarlı ve işlevsel bir biçimde yürütülmektedir. 

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim üyesi davet edilmesi, ilgili programın 

bağlı olduğu bölüm başkanlığının bölüm kurulu kararı ile teklifi, fakülte yönetim kurulu ve 

üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi sonucu kurumlar arası yazışmalar ile mümkün 

olmaktadır. Bu süreçte gelecek kişinin niteliği, gereklilik ve kuruma getirilecek katkı dikkate 

alınmaktadır. 

Verilecek derslerin içeriklerini anlatabilecek alanında yetkin kişilerin programlarda yer 

alan dersleri anlatması kurumumuzda incelenen ve bölüm başkanı ve bölüm kurulunun izleme 

ve değerlendirme süreci ile göz önünde tutulan bir konudur. Bu konuda öğrencilerin derse 

yönelik görüş ve önerileri ayrıca dönem sonlarında öğrencilerin doldurdukları ders 

değerlendirme formları dikkate alınmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanlarının bilgilerini yenilemeleri için BAPK 

tarafından akademik bilimsel toplantılara katılım desteği verilmektedir. Bu sayede öğretim 

elemanları alanlarında ve alanlarının öğretiminde farklı örnek ve uygulamaları öğrenme şansını 

elde etmektedirler. 

Eğitim kadrosunun eğitim süreçlerindeki durumunu belirlemeye yönelik olarak her 

dönem sonunda öğrenci görüşleri dikkate alınmaktadır. 

Üniversitemizde yeterli ve yetkin personel sayısı sağlanmadan yeni programlar 

açılmamakta, kontenjanlar artırılmamaktadır. 
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Tablo 2: Akademik Personelin Birimler Arası Dağılımında Yıllara Göre Değişim 

 

Akademik Birim 2012 2013 2014 2015 
Toplam Akademik 
Personele Oranı % 

Tıp Fakültesi 59 83 88 116 22,8 

Edebiyat Fakültesi 71 79 83 99 19,5 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 11 21 22 29 5,7 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 34 33 42 49 9,6 

Hukuk Fakültesi 21 27 29 39 7,7 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 48 50 53 66 13 

Turizm Fakültesi 2 4 4 7 1,4 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2 2 3 3 0,6 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 8 12 20 3,9 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 2 4 8 10 2,0 

Fen Fakültesi 38 41 43 44 8,7 

Fakülteler Toplamı 292 352 387 482 94,9 

Yabancı Diller Yüksekokulu 19 18 16 21 4,2 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 3 3 4 4 0,9 

Yüksekokullar Toplamı 22 21 20 25 5,1 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 - 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 - 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 - 

Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 - 

Enstitüler Toplamı 0 0 0 0 - 

Rektörlük 0 0 0 1 - 

TOPLAM AKADEMİK PERSONEL 314 373 407 508 100 

 
Resmi Gazetenin 8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı nüshasında yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Üniversitelerin Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve 

Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar” a göre üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi, Fen Fakültesi kapatılmış yerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
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kurulmuştur. Ayrıca, Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı, Mühendislik Fakültesinin Mimarlık 

Bölümü eklenerek Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değişmiştir. Tüm bu yapılan 

değişiklikler, üniversitemiz akademik personelinin birimler arasındaki dağılımında farklılığa 

sebep olmuştur. Aşağıdaki tabloda 2016 yılı sonu itibariyle akademik personelin birimler 

arasında dağılımına ilişkin veriler yer almaktadır.  
 

Tablo 3: 2016 yılı sonu itibariyle Akademik Kadroların Birimler Bazında Dağılımı  

 
BİRİM 

Prof. 
Dr. 

Doç. 
Dr. 

Yrd. 
Doç. 

Öğr. 
Gör. 

Okutman Çevirici 
Araş. 
Gör. 

Uzman TOPLAM 
 

ORAN 
% 

Tıp Fakültesi 49 29 24 - - - 19 1 122 21,40 

Edebiyat Fakültesi 12 18 30 - - - 53 - 113 19,83 

Eğitim Bilimleri 
Fakültesi 

2 2 8 - - - 29 - 41 7,20 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

6 9 15 1 - - 37 9 77 13,53 

Hukuk Fakültesi 2 3 5 - - - 41 - 51 8,95 

Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 

13 11 20 - - - 49 - 93 16,36 

Turizm Fakültesi 1 2 5 - - - 2 - 10 1,78 
 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

- 1 4 - - - 15 - 20 3,54 

Sanat, Tasarım Ve 
Mimarlık Fakültesi 

- 1 7 1 - - 13 1 23 4,04 

Yabancı Diller 
Yüksek Okulu 

- - - - 17 - - - 17 2,98 

Sivil Havacılık 
Yüksek Okulu 

- - - - - - 1 - 1 0,02 

Rektörlük - - - - - 1 - 1 2  

TOPLAM 85 76 118 2 17 1 259 12 570 100,00 
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5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

 

Üniversitemiz mevcut program ve öğrenci sayısına yetecek sayıda derslik ve 

laboratuvar imkanlarına sahiptir. Açılması planlanan programlara yönelik olarak yeni derslik 

ve laboratuvar olanakları da planlı olarak artırılmaktadır. Dersliklerimiz %90’ın üzerinde 

bilgisayar projeksiyon sistemleri ile donatılmış olup dersliklerimizin yarısından çoğunda 

etkileşimli tahta bulunmaktadır. 

Öğrenciler gerek programların gerekse öğrenci konseyinin düzenlediği seminer, söyleşi, 

konferans vb. faaliyetlerle kendilerini hem akademik hem de kültürel yönden geliştirecek 

etkinliklere katılmaktadırlar. 

Öğrencilerimizin iş yerinde, yerinde eğitim ve staj gereksinimleri programların bağlı 

olduğu fakülte yönetimlerinin ilgili sektörle yaptığı protokollerle ve karşılıklı işbirlikleri ile 

karşılanmaktadır. 

Üniversitemizde bulunmakta olan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

öğrencilere psikolojik rehberlik konusunda destek sağlamaktadır. Öğrencilerimiz 

Üniversitemize afiliye olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık hizmeti 

alabilmektedirler.  

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Sağlık Kültür ve Spor 

Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerin kullanımına açık yemekhane, 

kütüphane v e  spor alanları mevcuttur. 2016 yılında Güney Yerleşkemizde iki adet tenis kortu, 

iki adet basketbol/voleybol sahası ve bir adet futbol sahası hizmete açılmıştır. 

Üniversitemizde, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve 

karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri 

amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere 

kurulmuş 38 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklarımız;  

 

• İlim ve Medeniyet  • Ekonomi  

• Genç Tema  • Hürriyet ve Adalet  

• Uluslararası İlişkiler  • Doğa Sporları  

• Konuşan Eller  • Modern Dans  

• Türk Kızılayı  • Ieee  

• Bilimsel Araştırma  • Dil Bilim  
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• Tiyatro  • Sosyal Girişimcilik  

• Moleküler Genetik • Beyaz Mürekkepler  

• Türk Tıp Birliği  • İmu Siyaset  

• Milli Akademi  • Milli Düşünce  

• Sosyal Gelişim Yardımlaşma  • Fikir ve Medeniyet  

• Ua Uni  • Lösev Gönüllüleri  

• Fenerbahçeliler  • Moleküler Biyoloji ve Genetik  

• Sosyal Gençler  • Teoman Duralı Felsefe-Bilim Araştırma 

• Hayvan Severler  • Atatürkçü Düşünce Kulübü 

• Felsefe Kulübü • Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü 

• Hukuk  • Genç Yeşilay Kulübü 

• Uluslararası  • Medeniyet Okçuluk 

• Anadolu Gençlik  • Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi  

 

Özel yaklaşım gerektiren engelli öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine edecek 

komisyon kurulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 

Üniversite ortak temel dersler koordinatörlüğünün koordine ettiği ve yüz-yüze olarak 

okutulmakta olan Türk Dili 1, Türk Dili 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1,  Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi 2 derslerinin öğrenme kaynak materyalleri UZEM desteği ile hazırlanmış ve 

öğrencilerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda adı belirtilen derslerin videoları UZEM tarafından 

hazırlanmıştır. Çekilen videolar düzenleme programları kullanılarak kurguları yapılmış ve 

uzaktan eğitim öğrenme yönetim sistemine yüklenerek öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca 

öğretim elemanlarının hazırladıkları kaynak ders notları da sisteme yüklenmiştir. Bu çalışma ile 

adı belirtilen ortak derslerin okutulması sürecinde Üniversitemiz uzaktan eğitim 

teknolojilerinden yararlanmakta, öğrencilerin bu teknolojileri kullanması ve daha nitelikli bir 

eğitimin gerçekleştirilmeye çalışılması teşvik edilmektedir. 

Merkezimiz tarafından verilen derslerde ALMS öğrenme yönetim sistemi, Perculus sanal 

sınıf sistemi, içeriklerin hazırlanması sürecinde bir adet etkileşimli tahta, çekim stüdyosu, 4 adet 

HD video kamera, içeriklerin hazırlanmasında video düzenleme yazılımları teknolojileri 

kullanılmaktadır. 

 

 



 

  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU   NISAN- 2017 46 

 

 

6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ve dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve 

meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programların gözden 

geçirilmesini planlamak, izlemek ve desteklemek için Üniversitemizde Kalite Elçiliği sistemi 

kurulmuş olup, iç değerlendirme çalışmalarının planlanmasına başlanmıştır. 2016-2017 eğitim 

öğretim yılında hem iç değerlendirme hem de dış paydaş değerlendirmelerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Gözden geçirme faaliyetleri Kalite Elçileri sistemi desteği ile yapılacaktır. Bu sistemle 

birlikte eğitim öğretimle ilgili tüm süreçler proje döngüsü sürecine benzer bir biçimde bir 

yıllık periyotlarla izleme, değerlendirme ve geliştirme aşamalarına bağlı olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu süreçte birim yöneticileri ve kalite elçileri etkin rol oynamaktadır. 

Programların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde öğretim 

elemanları, uzmanlar, sektör temsilcileri ve öğrencilerin yer alması planlanmıştır. 

Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için her yıl 

Nisan-Mayıs aylarında öğretim programlarının, program çıktılarının, ders çıktılarının, ölçme 

değerlendirme ve öğretim yöntemlerinin revize edilmesiyle kullanılmaktadır. 

Üniversitemiz programlarının henüz mezun vermemesi nedeniyle mezun kalitesi ve 

toplumun ihtiyaçlarını karşılama durumunu belirlemeye yönelik mezun izleme ve 

değerlendirme çalışmaları hayata geçirilmemiştir. Mezunlarla birlikte mezun kalitesi, istihdam 

durumu, istihdam edilen öğrencilerin aldıkları programlarda kazandıkları yeterliklerle ilgili 

görüşleri dikkate alınarak programların öğrenme hedeflerini ve çıktılarını gerçekleştirme 

durumları değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirme sonuçları gerekli revize ve 

güncellemelerin yapılmasında temel alınacaktır. Üniversitemiz ilk mezunlarını Haziran 2017’de 

verecektir. 
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Ç. Araştırma ve Geliştirme 
1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planında Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve 

Yayın Stratejik Alanı ve Bilimsel Organizasyonlar Stratejik Alanında aşağıdaki stratejiler 

belirlenmiştir: 

 

• Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın 

kalitesine ulaşmak, 

• Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinlerarası araştırma ve yayın yapmak, 

• Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak araştırma projeleri geliştirmek, 

• Performansa dayalı akademik   değerlendirme sistemini   kurarak yayın ve araştırma 

faaliyetlerini teşvik etmek, 

• Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek, 

• Akademik kadronun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek, 

• Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir 

kılmak, 

 

2. Araştırma Kaynakları 

Kurulduğu günden günümüze hedefleri doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye öncelik 

veren üniversitemizde bilimsel faaliyetlere önem verilmektedir. Araştırmada etkinliği 

artırarak araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olmak 

isteyen üniversitemiz, etkinliği desteklemek amacı ile BAP, DPT, TÜBİTAK, SAN-TEZ 

gibi iç ve dış kaynaklardan sağlanan fonlarla akademisyenlerimizi desteklemektedir. 
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Tablo 4: 2016 yılı sonu itibariyle destek verilen proje adedi ve tutarı 
 

 

PROJE TÜRÜ PROJE ADEDİ 
PROJE BÜTÇESİ 

TL AVRO 

TÜBİTAK 24 4.102.305,00 ₺   

GENÇLİK VE SPOR  
BAKANLIĞI 1 400.000,00 ₺   

BAP 292 17.083.378,31 ₺   

ERASMUS 3  171.027 € 

İSTKA 1 289.988,61 ₺   

 
 

Tablo 5:  Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale 
 

YAYIN TÜRÜ 

SAYISI 

2015 2016 

Uluslararası Makale 455 414 

Ulusal Makale 130 87 

Uluslararası Bildiri 117 367 

Ulusal Bildiri 137 248 

Kitap 118 190 

Kitap Bölüm 44 108 

Patent 1 - 

Uluslararası Tebliğ 233 63 

Ulusal Tebliğ 231 45 

Uluslararası Dergi Hakemliği 42 41 

Ulusal Dergi Hakemliği 43 336 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makale 11 51 

TOPLAM 1.562 1.625 
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Tablo 6: Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler 

 

 
FAALİYET TÜRÜ 

SAYISI 

2015 2016 

Sempozyum ve Kongre 244 451 

Konferans 54 60 

Panel, Oturum Başkanlığı 59 98 

Seminer, Çalıştay 97 156 

Söyleşi (Tv. Radyo) 2 46 

Tiyatro - - 

Konser - 20 

Sergi 4 17 

Turnuva 4 - 

Teknik Gezi 9 6 

Eğitim Semineri 98 27 

Düzenleme Kurul Üyeliği 34 56 

Davetli Konuşmacı 4 39 

Tasarım 12 - 

Ödüller 6 - 

TOPLAM 627 976 
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3. Araştırma Kadrosu 
 

Tablo 7: Akademik Personel Sayıları 
 

Akademik Personelin Doluluk Oranına Göre 

 
 
 

Unvan 

 
Kadroların 

Doluluk Oranına Göre 

Kadroların 
İstihdam Şekline Göre 

 
Dolu 

 
Boş 

 
Toplam 

Tam 
Zamanlı 

Yarı 
Zamanlı 

Profesör 85 317 402  
 
 
 
 
 

570 

 

Doçent 76 224 300 

Yrd. Doçent 118 87 205 

Öğretim Görevlisi 2 153 155 

Okutman 17 54 71 

Uzman 12 23 35 

Çevirici 1 0 1 

Eğitim- Öğretim 
Planlamacısı 

0 1 1 

Araştırma Görevlisi 259 63 322 

TOPLAM 570 922 1.492 570  

 

Üniversitemizde, 2016 yılı sonu itibariyle toplam 570 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Öğretim elemanlarının %15’i profesör, % 14’ü doçent, %21’i yardımcı doçent, % 45’i 

araştırma görevlisi, % 3’ü okutman ve % 2’si uzman olarak görev yapmaktadır. 
 

4. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Çocuk 

Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM), 

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Mikrocerrahi Eğitim Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 

beş adet araştırma birimi bulunmaktadır. 
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Üniversitemizde, stratejik planında sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, 

merkezi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak araştırma projeleri 

geliştirmek amacıyla Tuzla’daki yerleşkemizde teknopark kurma çalışmalarına başlanmıştır. 

Araştırma faaliyetlerini her zaman destekleyen üniversitemiz bu alanda başarı gösteren 

akademisyenleri de ödüllendirmektedir. Akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı 

sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen akademik 

teşviklerde üniversitemiz büyük başarı göstererek devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada 

yer almıştır.  

 
 

Fotoğraf :Akademik Teşvik Ödül Töreninden bir görünüm. 
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D. Yönetim Sistemi 
1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Üniversitenin yönetim organları, rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim 

kuruludur. Rektör, üniversitenin en üst yöneticisidir. 

Üniversite senatosu, üniversitenin karar organıdır. Rektör başkanlığında toplanan 

üniversite senatosu, üniversitenin tüm akademik birimlerinin yöneticileri, fakültelerin kurulları 

tarafından seçilen bir üyesi ve rektör yardımcılarından oluşur. Senato, yönetmelik, yönerge 

ve esas yayınlayabilir. 

Üniversite yönetim kurulu üniversitenin idari konularında kararlar alır. Yönetim kurulu 

rektörün başkanlığında toplanır. Fakülte dekanlarından ve senatoca dört yıl için seçilen üç 

profesörden oluşur. 

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından 

rektöre karşı sorumludur. Genel sekretere bağlı birimler olarak görevlerini yürüten, daire 

başkanları ve idari personel bulunur. 

Üniversitenin akademik birimleri fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek 

yüksekokulları ve konservatuvardan oluşmaktadır. Fakültelerin enstitülerin, yüksekokul, 

meslek yüksekokulları ve konservatuvarın organları, dekan / müdür ile bu birimlerin kurul 

ve yönetim kurullarından oluşmaktadır. 
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1.1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Üniversitemiz Bilişim ve İletişim alanındaki hizmetlerini planlayan, uygulayan veya bu 

alanda koordinasyon sağlayan uygulama birimidir. Organizasyon yapısında Genel Sekreterlik 

Makamına bağlı olarak çalışır. 

En güncel teknolojileri takip ederek üniversitemiz bilişim altyapısının günün en son 

teknolojisi ile donatılmış olarak yapılandırılmasını sağlar. Bilgisayar ve diğer çevre 

birimlerinin temini, kurulumu ve bilgisayar ağının yapılandırılması ile periyodik bakımlarını 

sağlar. Bilişim güvenlik alt yapısının kurar ve yönetir. Akademik ve idari birimlerin ihtiyaç 

duyduğu yazılımları temin ederek sisteme entegre eder. 

Üniversitemiz web portalını ve e-posta işlemlerini kesintisiz yürütülmesini sağlar. 

Arızalı cihaz ve ağ birimlerine teknik destek sağlar. Bilişim risk raporunu çıkarır ve riskli 

alanların risklerini ortadan kaldırıcı tedbirleri alır. Yeni oluşturulan hizmet birimlerinin 

teknolojik alt yapılarının oluşturulmasını sağlar. 

 

1.2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı; Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerini yapar, her dönem 

kayıt yenileme ve ders seçme, yatay geçiş ve dikey geçiş, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin yanı sıra uluslararası öğrencilerin, yurtiçi (Farabi) ve yurtdışı (Erasmus) öğrenci 

değişim programları ile gelen-giden öğrencilerin, başvuru, kayıt, kabul, intibak, muafiyet ve 

mezuniyet süreçlerini yürütür. İlgili kurumlarla burslar, öğrenim kredileri ve öğrenci staj 

yazışmalarını yapar, staj kontenjanlarını bildirir. Öğrenci ve ders bilgilerini doğru, güvenli, 

düzenli ve kapsamlı bir şekilde tutar; bilgilere erişimi sağlar; çeşitli analizler yaparak öğrenci 

yararına sunulan imkânların ve öğrenim ortamının sürekli geliştirilmesine katkıda bulunur. İlgili 

yönetmelik, yönerge ve uygulamaların, yasalar, üniversite politika ve stratejileri çerçevesinde 

geliştirilmesine katkıda bulunur. Haftalık ders programlarının, sınav programlarının ve sınav 

sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, öğretim programlarının ise Eğitim Bilgi Sistemi 

üzerinden ilan edilmesini sağlar. Öğrencilere ait gerekli tüm belge - bilgilerin dosyalanması ve 

arşivlenmesini sağlar. Bologna süreci kapsamında gerekli bilgi ve belge desteği sağlar. 

İstatistikî bilgileri derler, düzenler ve ilgili yerlere ulaştırır. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 

öğrencilerine diploma ve diploma eki hazırlar. Birimle ilgili faaliyet raporlarını hazırlar ve üst 

yönetime sunar. 
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1.3. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitemizde hizmet verdiği kesimin bütünü için 

bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını 

karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu 

alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Dairenin temel amaçları 

öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, 

beslenme, çalışma, dinlenme olanakları sağlamak ve ilgi alanlarına göre ders dışı vakitlerini 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse 

sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde 

gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen 

gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme 

alışkanlıkları kazandırmaktır. 

 

1.4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma programları çerçevesinde gereksinilen bilgi 

kaynaklarını en kısa sürede ve ekonomik bir biçimde kullanıcısına sağlamak olan 

Başkanlığımız; akademik ve idari personele kütüphane kaynaklarını kullandırmak suretiyle 

ilgi duyulan bilgilere ulaşmalarını sağlamaya yönelik hizmet vermektedir. Ayrıca web sayfası 

üzerinden ulusal ve uluslararası kaynaklara ulaşılması sağlanarak gerekli olan bilgi ve 

kaynaklara erişim olanağı sağlanmaktadır. 

 

1.5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Başkanlıkça; stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu, performans programı 

hazırlıklarının koordinasyonu, bütçenin hazırlanması, yatırım programı hazırlıklarının 

koordinasyonu, ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması, 

bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi, ödenek gönderme belgelerinin 

düzenlenmesi, gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili, ön malî kontrol 

işlemleri, taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, 

bütçe kesin hesabının hazırlanması, bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması, idare faaliyet 

raporunun hazırlanması, yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, iç kontrol sisteminin 

kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmekte, malî iş ve 
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işlemler diğer idareler nezdinde izlenmekte ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

 

1.6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Başkanlık; Hizmet ve faaliyetlerde; her türlü kaynağın (hizmet, para, malzeme vs.) 

ekonomik ve amaçları doğrultusunda yerine getirilmesi, ayrıca mevzuatına uygun, verimli ve 

etkin bir şekilde kullanılmasını sağlaması, yılı bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ilgili 

harcama birimlerinin yetkisine verilinceye kadar; araç, gereç ve malzemenin temini ile 

ilgili hizmetleri yürütmek ve birimin işlerinin en az maliyetle, tespit edilmiş kalite, miktar 

ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlaması, üniversitemiz genelini 

kapsayan güvenlik, temizlik, personel taşımacılığı, aydınlatma, ısıtma ve benzeri hizmetleri 

yürütmek ve gerektiği hallerde ihalelerini gerçekleştirmek. Sivil savunma, güvenlik ve çevre 

koruma işlerini yürütmektedir 

 

1.7. Personel Daire Başkanlığı 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı, insan gücü planlaması ve personel politikaları 

ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 

idari ve akademik personelin atama, özlük, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini 

gerçekleştirmek, üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan özlük işleri 

birimlerini bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve 

koordineli hizmet sunma amaçları doğrultusunda hizmet vermektedir. 

 

1.8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Daire başkanlığının amacı, üniversitemiz çatısı altındaki Akademik ve İdari Personel 

ile öğrencilerin üretkenliğini arttıracak teknolojiyi ve yapılaşmayı sağlayarak, rahat, sağlıklı ve 

güvenli çalışma ortamının bulunduğu çağdaş bir üniversite kurmak. Tasarımdan başlayarak 

yenilikçi mühendislik çözümlerinin araştırılıp geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. 

Enerjinin daha verimli kullanıldığı yöntemlerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, 

çevreye dost ve işletme maliyetlerinin azaltıldığı, insana ve çevreye duyarlı bir üniversiteyi 

hayata geçirmek, engelsiz binalardan oluşan, engelsiz bir kampus oluşturarak fırsat eşitliğini 

sağlamak ve kaliteden ödün vermeden, rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyümeyi 

gerçekleştirmektir. 
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1.9. Hukuk Müşavirliği 

Kuruma hukuki konularda danışmanlık hizmeti verilmekte, Üniversitenin taraf olduğu 

davalara ilişkin olarak temsil görevi yerine getirilmektedir. 
 

1.10. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 

önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak 

kurulmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 07 Ekim 

2012 tarih ve 28434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

1.11. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu kamu mali yönetiminde, yönetime destek 

sağlayacak en önemli reformlardan birisi iç kontrol sisteminin kurulmasıdır. İç kontrol 

sistemi yönetimin; ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha 

sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin 

kullanması, işini yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile 

ulaştığı sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim 

aracıdır. 

İç kontrol “iyi yönetim” ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır; güçlü bir iç kontrol 

sistemi, amaçlanan hedeflere ulaşmanın bir anahtarıdır. 

Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 5018 

sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen kamu mali yönetim sistemimizde iç kontrol; “İdarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 
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1.12. Üniversite İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.12.2013 tarihli ve 

107775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum konulu Genelgesi ile yeni bir takım 

düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiş olup Üniversitemizde çalışmalara 

başlanmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları tamamlanmış 

olup I. Dönem Raporu 21.07.2015 tarihli 15479686-602-244/2193 sayılı yazıyla, II. Dönem 

Raporu ise 02.02.2016 tarih ve 22673418-602-E.390 sayılı yazıyla Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında yapılan eylem planı hazırlık 

çalışmaları sürecinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağ- 

lanması amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 

02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelgesi, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç 

Kontrol Rehberi, 2014/2 sıra nolu Genelge eki usul ve esaslar ile diğer mevzuat hükümleri 

doğrultusunda hazırlanarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı 02.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuş olup yıl içinde 2 

adet rapor Üst Yöneticiye sunulmuş ve tüm birimlerle paylaşılmıştır. 
 

2. Kaynakların Yönetimi 

2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Üniversitelerin personeli insan kaynakları açısından akademik ve idari personel olarak 

ikiye ayrılmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel seçimi konusunda kamu 

üniversitelerinin bağlı olduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile işlemlerini yürütür. Akademik 

personel talepleri ile yükseltme ve idari personelin terfisiyle ilgili süreç aşağıda açıklanmıştır. 

Akademik personel talepleri ilgili akademik birim yönetimlerince üst yönetime bildirilir 

ve ihtiyaç kadro uygunluğuna göre karşılanır. Öğretim üyeleri için her bir devlet üniversitesinin 

belirlediği ve YÖK tarafından onaylanan kriterler dâhilinde ve üniversitenin ihtiyaçları 

doğrultusunda ulusal nitelikli ilanlara yapılan başvurular, üniversitenin yetkili organlarınca 

değerlendirilerek atamalar yapılmaktadır. Yardımcı öğretim elemanları, YÖK tarafından ilan 

edilen kadrolara yapılan başvurular arasından merkezi sınav, yabancı dil sınavı ve mezuniyet 

not ortalamasına göre yapılan ön değerlendirme ve yazılı sınav sonrasında atanmaktadır. 

Yabancı uyruklu akademik personel, ilan şartı olmadan bu bölümde belirtilen kriterlere göre 

atanabilmektedir. 
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Üniversitemizin akademik personel seçimi ve atanmalarında tabi olunan mevzuat 

hükümleri takip edilir. Öğretim üyelerinin atamaları “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” 

na dayalı olarak hazırlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” 

ne göre şeffaflık ve objektiflik ilkeleri esas alınarak yapılır. Öğretim üyesi ihtiyaçları en 

yüksek tirajlı beş gazeteden birinde ilan edilir. Yardımcı doçentlik için Dekanlıkça belirlenen 

üç, doçentlik için Rektörlükçe belirlenen üç, profesörlük için üniversite yönetim kurulunca 

belirlenen beş jüri üyesine adayların dosyaları gönderilerek değerlendirilmekte ve atamaları 

gerçekleştirilmektedir. 

Yardımcı Doçentliğe atamada; üç profesör veya doçentten oluşan ve en az bir üyesi başka 

bir üniversiteden olan jüri Dekan/Müdür tarafından belirlenir. Jüri üyeleri aday ile ilgili 

raporlarını ayrı ayrı düzenleyerek Dekana/Müdüre sunarlar. Dekan/Müdür, Yönetim 

Kurulunun görüşünü de alarak teklifini Rektöre sunar. Atama, Rektör tarafından yapılır. 

Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için 

atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. 

Doçentliğe atamada; rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o 

üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, doçentlik unvanını 

almış adaylar hakkında ayrı ayrı raporlarını rektöre bildirirler. Rektör, bu raporlara dayanarak, 

üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar. 

Profesörlüğe atamada; Rektör, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, 

açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışan ve ilgili bilim alanında 

özgün yayınlar veya çalışmalar yapanlar arasından, üniversite yönetim kurulunun, beş jüri 

üyesinin raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine atamayı yapar. 

İdari kadroların seçiminde üniversitelere tahsis edilen kadrolara atamalar, merkezi 

sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Ancak, üniversitenin yine aynı sınav sonucuna göre 

sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi bulunmaktadır.  

Genel Sekreter ile Daire Başkanları, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak 

Rektör tarafından atanır. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterlerinin ataması, ilgili 

Dekanın/Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır. 

İdari personel ihtiyaçları, idari ve akademik birimlerce belirlenerek üniversite 

yönetiminden talep edilmekte ve merkezi sınavla temin edilmektedir. 

İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini 

Artırmak hedefi, Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planında da yer almıştır. 
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Tablo 8: Akademik Personel Sayıları 
 

Akademik Personelin Doluluk Oranına Göre 

 
 
 

Unvan 

 
Kadroların 

Doluluk Oranına Göre 

Kadroların 
İstihdam Şekline Göre 

 
Dolu 

 
Boş 

 
Toplam 

Tam 
Zamanl

 

Yarı 
Zamanlı 

Profesör 85 317 402 

 
 
 
 
 
 

570 

 

Doçent 76 224 300 

Yrd. Doçent 118 87 205 

Öğretim Görevlisi 2 153 155 

Okutman 17 54 71 

Uzman 12 23 35 

Çevirici 1 0 1 

Eğitim- Öğretim 
Planlamacısı 0 1 1 

Araştırma Görevlisi 259 63 322 

TOPLAM 570 922 1.492 570  
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Tablo 9: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Toplam 

 
 
 
 
 
Akademik 

Tam 
Zamanlı 

 
5 

 
62 

 
80 

 
76 

 
114 

 
56 

 
393 

Tam 
Zamanlı 
(ÖYP) 

 

17 

 

104 

 

50 

 

4 
  

 

175 

Tam 
Zamanlı 35 
ile Gelen 

ÖYP 

 
 

3 

 

1 
   

 

4 

 Toplam 22 169 131 80 114 56 572 

 
Yabancı 

 
  1    1 

Tam 
Zamanlı 

Toplam   1    1 

Yüzde Akademik 3,8 29,5 22,9 14,0 19,9 9,9 100,0 

Yüzde Yabancı 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 
Tablo 10: İdari Personel Sayıları 

 

 
İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre 

 Dolu Boş Toplam 

İdari Hizmetler 151 759 910 

Toplam 151 759 910 

 
Tablo 11: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı  

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Toplam 

Tam Zamanlı 12 44 28 23 37 6 151 

Toplam 12 44 28 23 37 6 151 

Yüzde 7,9 29,5 18,5 15,4 24,7 4,0 100,0 
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Tablo 12: İdari ve Akademik Personelin Eğitim Durumları 
 

Akademik ve İdari Personelin Eğitim Durumları 

  

İlkokul 

 

Ortaokul 

 

Lise 

 
4 Yıllık 

Lise 

2 Yıllık 
Yüksek 
Öğretim 

4 Yıllık 
Yüksek 
Öğretim 

5 Yıllık 
Yüksek 
Öğretim 

6 Yıllık 
Yüksek 
Öğretim 

 
Yüksek 
Lisans 

 

Doktora 

 

Toplam 

 
 
 
 
 
 

Akademik 

Tam Zamanlı       
29 

  
21 

 
51 

 
292 

 
393 

Tam Zamanlı 
(ÖYP) 

      

101 

 

3 

 

2 

 

68 

 

1 

 

175 

Tam Zamanlı  
(35 ile Gelen 

ÖYP) 

      
 

2 

   
 

2 

  
 

4 

Toplam      132 3 23 121 293 572 
 

İdari 
Tam Zamanlı  

5 
 

2 
 

4 
 

1 32 
 

85 
   

20 
 

1 
 

150 

 Toplam 5 2 4 1 32 85   20 1 150 
 

Yabancı 
Tam Zamanlı          

1 
  

Toplam         1   

Toplam 5 2 4 1 32 217 3 23 143 296 723 
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Tablo 13: Akademik Personel ve Öğrenci Sayısı 

 

 2014 2015 2016 

Akademik Personel Sayısı 406 508 570 

Öğrenci Sayısı 999 1.462 4.298 

Toplam Akademik Personel ve Öğrenci Sayısı 1.405 1.970 4.868 

 
Üniversitemizde idari personelin iş tanımlarına göre periyodik olarak hizmet içi eğitimler 

düzenlenmekte, aday memurlara mesleğe hazırlama eğitimi verilmektedir. Tıp Fakültesinde 

öğretim üyelerine yönelik, “Eğiticilerin Eğitimi” programı uygulanmakta olup, bugüne kadar 24 

Akademik personel bu programa katılmıştır.  

 

2.2. Mali Kaynakların Yönetimi 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile 

karşılamaktadır. Bunun dışında Üniversitemizin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama 

birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere yaptığı belirli iş ve hizmetlerden döner sermaye 

geliri elde edilmektedir. 

Ayrıca, Üniversitemize ulusal ve uluslararası kurumlardan bilimsel araştırma 

projelerine destek sağlanmaktadır.  

Üniversitemizde 2016 yılı sonu itibariyle destek verilen proje adedi ve tutarları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 14: 2016 yılı sonu itibariyle destek verilen proje adedi ve tutarı 
 

PROJE TÜRÜ PROJE ADEDİ 
PROJE BÜTÇESİ 

TL € 

TÜBİTAK 24 4.102.305,00    

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI 1 400.000,00    

BAP 292 17.083.378,31    

ERASMUS 3  171.027  

İSTKA 1 289.988,61   

 

Üniversitemizin bütçesi, Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu bütçe hazırlama 

rehberi, orta vadeli mali plan ile Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu Orta Vadeli 

Programda yer alan esaslara göre, gerçek ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.  

Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler, üç aylık dönemler halinde Kurumumuza 

iletilmektedir. Kurumumuz bütçesinden, yeni girişim ve uygulamalar yapmak için üniversite 

yönetimi tarafından ilgili birimlere tahsis edilmektedir. Araştırma ve öğretim aktivitelerinin 

maliyetleri hesaplanabilmekte ve raporlanmaktadır. 

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 

yetkilisidir. Üniversitemizdeki Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokullarının her biri harcama 

birimidir ve bunların yöneticileri de harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede tahsis 

edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama 

yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. 

Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında, döner sermaye gelirlerinin % 5’inden az 

olmamak üzere, Üniversite Yönetim K u rulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar 

kullanılmaktadır. Ayrıca, bilimsel araştırma projeleri için özel ve kamu kuruluşları bağış ve 

yardımda bulunabilirler. 
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Tablo 15: Genel Bütçe Verileri 

TERTİP 
TOPLAM ÖDENEK (TL) HARCAMA (TL) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

01 
PERSONEL 
GİDERLERİ 

13.946.000 17.906.000 18.076.000 28.355.000 13.168.605 16.975.623 23.520.989 34.153.169 

02 
SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUM 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 

2.298.000 2.842.000 3.072.000 4.023.000 2.258.918 2.900.648 3.503.095 5.079.706 

03 
MAL VE 
HİZMET ALIMI 
GİDERLERİ 

5.111.000 5.264.000 5.734.000 7.300.000 11.028.264 10.428.372 9.913.962 11.446.720 

05 
CARİ 
TRANSFERLERİ 

316.000 340.000 358.000 984.000 297.601 326.000 346.617 934.000 

06 
SERMAYE 
GİDERLERİ 

18.500.000 29.250.000 28.500.000 31.000.000 12.692.860 13.941.974 25.848.377 28.853.893 

GENEL 
TOPLAM 40.171.000 55.602.000 55.740.000 71.662.000 39.446.249 44.572.617 63.133.039 80.467.488 

 

 

3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Üniversitemiz faaliyet ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere aşağıda belirtilen “Veri Tabanı ve Bilgi Yönetim” sistemlerinden yararlanılmaktadır. 

• Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)  

• Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)  

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

• Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KHYS) 

• Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi  
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• Harcama Yönetim Sistemi (HYS) 

• Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 

• Kütüphane Yazılımı (YORDAM) 

• Öğrenci İşleri Otomasyonu  

• Personel Özlük Bilgileri Otomasyonu  

• “say2000i” İşletim Sistemi  

• EKAP Sistemi  

• TUBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS) 

• BAP Otomasyonu  

• Akademik Veri Erişim Sistemi (AVES) Otomasyonu  

• Anket Otomasyonu  

• Yardım Masası 

• Haftalık Rapor Sistemi  

• Esight Ağ Yönetim  

• Ağ Erişim Kontrol (NAC)  

• Veeam Yedekleme  

• Wmvare Sanallaştırma 

• Dspace Açık arşiv Sistemi(Kütüphane)  

• Deep Freeze Yazılımı 

 

Kullanılan Bilgi Yönetim Sistemlerinden; Eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak, 

öğrencilerin demografik bilgileri, ders bilgileri, ders ve dönem başarı oranları, iletişim bilgileri, ders 

sonunda ders memnuniyet anketi, haftalık program oluşturma ve kaynak planlama işlemleri Öğrenci 

Bilgi Sistemi (ÖBS) ile yapılmaktadır.  

Ayrıca, Üniversitemiz bilimsel araştırmalar ve bilimsel destek projeleri, Bilimsel Araştırma 

Projeleri Otomasyon Sistemi ile takip edilmekte, diğer dış kaynaklı projelerden TUBİTAK Projeleri 

kendi otomasyon sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.  

Mezunlara yönelik olarak takip işlemleri, Öğrenci Bilgi Sisteminden yapılmaktadır. 

Kurumsal iç değerlendirme sürecine yönelik bilgiler; Kurum İç Değerlendirme Raporu 

(30/06/2016) hazırlanarak elde edilmiştir. Yeni mevzuata göre hazırlanan Kurumsal İç 
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Değerlendirme Raporu; 5018 ve ikincil mevzuatına göre stratejik plan, performans programı ve 

idare faaliyet raporundaki bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.  

Veri Tabanı ve Bilgi Yönetim sistemlerinde; verilerin toplanması, analiz edilmesi, 

raporlanması gibi işlem süreçleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.  

Toplanan veriler üniversitemiz bünyesinde bulunan sunucu sistemlerde saklanmaktadır, bu 

sunuculara sistem seviyesinde erişim Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sistem birimi ve ilgili 

yazılımın satın alındığı firma tarafından yapılmakta iken, ilgili yazılımın ekranlarına erişim, birim 

yetkili personelinin kullanıcılara verdiği erişim yetkisi düzeyinde sınırlı tutulmaktadır. 

 
4. Kamuoyunu Bilgilendirme 

Üniversitemiz, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren İdare Faaliyet 

Raporu ile faaliyetlerine ilişkin verileri her yıl kamuoyuyla paylaşmaktadır. İdare Faaliyet 

Raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden birim faaliyet raporlarında her birim harcama yetkilisi 

iç kontrol güvence beyanı vermektedir. İdare faaliyet raporu ile de üst yönetici iç kontrol güvence 

beyanı vermektedir. 

Eğitim programlarımız toplumun ihtiyaç duyduğu temel iş alanları göz önünde 

bulundurularak düzenlenmektedir. Yaşam boyu öğrenme programı kapsamında sürekli eğitim 

merkezi aracılığı ile verilen eğitimlerin sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

 

5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre “üniversiteler; bilimsel 

özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın 

ve danışmanlık  yapan;  fakülte,  enstitü,  yüksekokul  ve  benzeri  kuruluş  ve  birimlerden  oluşan  

bir yükseköğretim kurumu” olarak tanımlanmıştır. 

Üniversitemiz akademik personelin istihdam kriterlerini belirleme ve sayısını önermede 

özerktir. Ayrıca idari personelin niteliğini ve niceliğini belirleyebilmektedir. Mali yönden ise 

üniversite bütçesi, üniversite yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta ve Maliye Bakanlığına teklif 

edilmektedir. 

Üniversitelerin bilimsel özerkliğinin içeriğini; öğretim üyeleri ve yardımcı öğretim 

elemanlarının serbestçe bilimsel araştırma yapmaları, öğretim ve sınav programlarının, tüm 

akademik birimlerin ders ihtiyaçlarının, yetiştireceği öğrencinin sayı ve kalitesinin, ders saatlerinin 
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sayısının ve uygulamasının fakülteler tarafından serbestçe belirlenmesi, bilimsel denetimin öz 

denetim ve oto kontrol ilkesine göre gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. 

Üniversiteler, idari olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile mali açıdan TBMM adına mali 

denetim yapan bir yüksek mahkeme olan Sayıştay denetimine tabidir. 

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca eğitim programlarımızın denetlenmesi ve 

elde edilen sonuçlara göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

E. Sonuç ve Değerlendirme 
Üniversitemizin araştırma, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarındaki durumu genel 

olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılması mümkün görünmektedir. 

Üniversitenin öğrenci sayısı öğrenci alımına başlayan fakültelerle birlikte bir önceki yıla 

göre artış göstermiştir.  

Eğitim-öğretim için gerekli donanımlar ideal düzeye yakın olmakla birlikte, talep edilen 

donanımların karşılanması suretiyle donanımların güncel tutulması sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, Üniversitemizin ulusal bağlamda tanınırlığı da giderek artmakta, Stratejik 

Planında belirtilen misyon ve vizyonu doğrultusunda ilerlemektedir. 

Bu çerçeve içerisinde; 

Üniversitemizin bir sonraki stratejik planı tasarlanırken, açılması planlanan birim ve 

programların rasyonel ölçütlere dayalı olarak analiz edilmesi, lisans ve lisansüstü eğitiminin 

güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Üniversitemiz yönetimi, kurumun hedeflerine ulaşmasında, kalite kültürünün 

içselleştirilmesi konusunda kararlıdır. Kurum içinde kalite güvencesi sisteminin yerleştirilmesi, 

sürdürülen faaliyetlerin bütün yönleriyle kalıcı biçimde iyileştirilmesini hedefleyen dinamik bir 

süreçtir. Bu nedenle, Üniversite yönetimi somut sonuçların ortaya çıkması için gerekli araçları ve 

hedefleri belirlemiştir.  

Üniversitemiz, kampüsünün büyük ve iyi bir coğrafi konumda bulunması, iyi nitelikte 

öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesi, yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımlarda öncü ve rol 

modeli olma yönünde kararlılığı, aynı zamanda kurum içi takım ruhunun yüksek olması, yabancı  

dilde de eğitim verilmesi, eğitim-öğretim ve araştırma konusunda uluslararası düzeyde, nitelikli 

akademik personelin olması, yurtdışı araştırmaların desteklenmesi ve karar alma organlarında 
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öğrencilerin temsil edilmesi güçlü yanlarıdır.  

Bunun yanında, dış paydaşlarla iletişimin kuvvetlendirilmesi, mezun takip sisteminin henüz 

yapılandırılmaması, eğitim ve öğretim alt yapısında var olan bazı güçlükler, Üniversitemizin 

gelişmeye açık yönlerindendir.  

Genel olarak Üniversitemiz, yükseköğretim sisteminin kalite güvencesinin artırılması ve 

hızla değişen rekabetçi ortama uyum sağlanması için gerekli adımları atmaktadır.  

Bu konuda yapılması düşünülenler;  

• Kurumsal bütçe kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik teşviklerin yaratılması,  

• Üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması ve güncel politikaların 

benimsenmesi,  

• Çok disiplinli, sanayi işbirliği içeren, toplumsal katkısı yüksek araştırma projelerinin 

öncelikli olarak desteklenmesi,  

• Kalite güvencesinin artırılmasına yönelik performans göstergelerinin doğru tanımlanması 

ve ödül sisteminin kalite yaklaşımlarıyla ilişkilendirilmesi, 

• İlgili paydaş katılımını geliştirmek için gerekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji işbirliğinin 

sağlanması,  

• Mezun izleme sisteminin kurulması,  

• Hali hazırda uygulanan kalite güvencesi mekanizmalarının (memnuniyet anketleri, öğretim 

elemanı değerlendirme anketleri vb.) sonuçlarının değerlendirilmesi,  

• Kalite kültürünün iç ve dış paydaşlar açısından benimsenmesidir.  

Sonuç olarak, Üniversitemiz, kalite geliştirme ve sürdürme çalışmalarının önemine 

inanmakta, tüm akademik ve idari birimlerce benimsenmesine yönelik gerekli adımları atmaktadır. 

Kalite çalışmalarını, kurumun güçlü ve gelişime açık yönleri ile var olan fırsat ve tehditlerin farkında 

olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürme gayretleri devam edecektir. 
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