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Her Daim Zaim…
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi dayandığı köklü 

kurum kültürü ve manevi değerleriyle birlikte yeşeren dev 
bir çınar gibidir. Zaim Dergi ile bu güzel kampüsteki akademik 
çalışmalarımızı, değerlerimizi, öğrencilerimize ve milletimize 
sunduğumuz hizmetleri, kampüsümüzü ve kampüs içindeki 
sosyal-kültürel faaliyetlerimizi paylaşmak istedik. 

Dergimizi takdim ederken, sizlere üniversitemizin adın-
dan ve taşıdığı anlamdan söz etmek istiyorum. İstanbul 
Sabahattin Zaim Ü niversitesi, hocaların hocası çok değerli 
bir akademisyenin adını taşımakla beraber, üniversitemizin 
misyonunu da ifade eden çok önemli bir kelimeyi barındırır. 
“Zaim” Arapça ’da lider anlamına gelir. Bizler Mehmet Akif 
Ersoy gibi önemli bir düşünür ve aksiyon adamının yetiştiği 
bu tarihi kampüste, geleceğin alanında lider değerlerine sahip 
çıkan Zaim’leri hayata hazırlıyoruz. Ne mutlu bize ki, Cenab-ı 
Allah bu kutlu görevi nasip etti…

Bildiğiniz gibi Türkiye coğrafi  konumu ve tarihi hinterlandı 
sebebiyle önemli bir güce ve potansiyele sahiptir. Ortadoğu, 
Balkanlar ve Afrika Osmanlı Devleti altında ortak bir kültür 
altında birleşmişti. İstanbul, medeniyetimizin önemli ilim mer-
kezlerinden biri konumundaydı. Bu geniş coğrafyanın elitleri 
İstanbul’da yetiştiriliyordu. Ecdadımız İstanbul’da Enderun’da 
yetiştirdiği insanlarla 3 kıtayı yönetti. Bizim hedefi miz bu ilim 
merkezlerini yeniden inşa etmek olmalı. Ancak bu şekilde 
medeniyetimizin yeniden kalkınmasına katkıda bulunabiliriz.

Bugün Üniversitemizin uzun vadeli hedefi  de, ülkemizin 
asil geçmişi ve gelecek hedefl eriyle aynıdır. Amacımız yakın 
coğrafyamızdaki elit beyinleri, lider bireyleri yetiştirmektir. 
Biz ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. 
Özellikle yakın coğrafyamızdan başlayarak küreselleşen 
dünyaya lider bireyleri hayata hazırlıyoruz.  Pergelin ucunu 
İstanbul’a saplıyor ve açımızı giderek daha da genişletiyoruz; 
her yerde, her daim; Zaim!

Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Bulut

Son Yayınlanan Kitapları:

ISSN : 2458-875X
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Sürgündeyken yazdığı “Çanakkale Şiiri”nde sanki 
ordaymış gibi bizlere nakşettiren, Asım’ın Nesli’ni ve 
milli iradeyi bizlere tanıtan isim, İstiklal Savaşı’nın 
ismi… Anadolu’nun makûs tarihi karşısında memleket 
evlatlarına “Bir baksana gökler uyanık yer uyanıktır, 
dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır” diye ses-
lenen bir cesur yüreğin sesidir. Kurtuluşumuzun 
ilim ve irfanda olduğunu iman derecesinde inanan 
bir dava adamı. Mehmet Akif… 

Bu isim üniversitemizde oturduğumuz sıralarda 
ruhundan bir parça bulduğumuz kişinin ismidir… 
Vatan Şairi’nin, üniversitemizin şu an bulunan mev-
kiinde Ziraat ve Baytar Mektebi zamanında hem 
talebe hem de Kitabet-ı Resmiye muallimi olduğu 
mektepteyiz. İşte o mektepte şu an bizler Asım’ın 
Nesli olma yolunda ilim ve irfan öğrenerek onun 
izinden gidiyoruz. Belki de muallimlik zamanında 
bir ağacın gölgesinde oturduğu yerde yıllar sonra 
bizler oturuyor, dersliklerinde bizler ders görüyo-
ruz… Muallimlik zamanına gitmek istiyoruz. Bıraktığı 
eserler bizi Asım’ın Nesli olma yolunda ışığımız olsa 
da onun muallimliğinden kim feyz almak istemez ki?

Onun muallimliğini öğrencisi Reşat Nuri Günte-
kin’in, ünlü şairin 1909’da Darülfünun’da edebiyat 
öğretmeni olarak girdiği ilk dersine ilişkin hatıralarını 
kaleme aldığı ve Tan Gazetesi’nde 1939’da yayımla-
nan yazısında görebiliriz. Bu yazıda şunları anlatıyor:

‘Sahne, meşhur Zeynep Hanım Konağı’nda büyük 
salon... Zaman Meşrutiyet’in ikinci senesi. Görünüşte 
burası yediden demeyelim de on yediden yetmişe 
kadar her yaşta ve her sınıfta insanın toplandığı her-
hangi bir içtima salonu, bir tiyatro veya mahkemedir. 
Fakat hakikatte Darülfünun Edebiyat şubesinin bi-
rinci sınıfındayız. Ön sıralarda idadilerden gelmiş tüy-
süz çocuklar, kenarlarda sarıklı sakallı medreseliler, 
arkada samiler denen kalabalık bir grup. Meşrutiyet 
inkılabı hapishane kapılarından sonra Darülfünun 
kapılarını açmıştır. Antre serbest ve meccanidir. 
Yalnız elinde tahsil vesikası olmayanlar sami adıyla 
içeriye girerler ve sene sonunda o seneki derslerden 
imtihan vererek aslî talebe hakkını kazanırlar.

(Adamcağızın belki kılık kıyafetine bakılarak uy-
durulmuş bir yalandır. Fakat sami talebeden birinin 
sırık arabacılığından geldiğine dair dahi bir rivayet 
vardı.)

Derken kapı açılıyor; içeriye orta boylu kara top 
sakallı kalender bir zat giriyor: Şemsiyesiyle lastikle-
rini kapının arkasına bıraktıktan sonra talebe sırala-
rına gideceği yerde muallim kürsüsüne doğruluyor. 
O zaman yanımdaki arkadaştan öğreniyorum ki bu 
zat bizim edebiyat muallimimiz şair Mehmet Akif’dir. 
Hiç unutmam Akif o gün bize Muallim Naci’nin bir 
tevhidini yazdırdı ve ders sonuna kadar bunun izahı 
ile uğraştı. Koskoca bir Darülfünunda bize manzume 
yazdırılsın! Bu muamele fena halde haysiyetimizi 
kırmıştı. Benim gibi ukalalıktan buram buram öten 
birkaç çocuk bu eski kafalı hocayı protestoya karar 
verdik ve dediğimizi yaptık. Akif’in son günlerde hasta 
yatağında çekilmiş resmine bilmem dikkat ettiniz 
mi? Harabe halindeki çehrenin gözlerinde o kadar 
harikulade bir ateş ve nur güzelliği vardı ki insana 
adeta şairin ruhun ebediliği hakkındaki kanaatini 
kabul ettirecek gibi olur.

Hocamız işte o aynı gözlerle bizi dinledikten 
sonra: ‘Bakalım görürüz’ dedi ve ertesi derste bize 
Namık Kemal’den, Ekrem’den, hatta Fikret’ten bazı 
mısralar okutarak manalarını istedi. Tabii hepimiz 
fena halde rezil olduk. O zaman ‘Çocuklar, bu halle 
siz nazariyeyi ne yapacaksınız?’ dedi. ‘Ben zaten 
nazariyeci herif değilim (kelime kendisinindir). Siz 
bugün Sahaflar çarşısından yüzer paraya bir Ter-
kib-i Bend ile bir Terc-i Bend alıp getirin de onu size 
okutayım’. Bütün senemiz, edebiyatımızın, eski ve 
yeni şiirlerini okumak, manalarını anlamakla geçti. 
Aradan geçmiş bunca seneden sonra anlıyorum ki 
Akif o zaman bizim için yapılabilecek şeylerin en 
iyisini yapmıştır.’’

Dürüst, mütavazı, hayatı boyunca daima bir 
davası olan ve bu davaya baş koymuş kişi, hak, 
adalet, hürriyet ve fikir adamı, güzel insan Mehmet 
Akif Ersoy…

Asil Geçmiş

MEHMET AKİF ERSOY
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Teknoloji, bilginin uygulamacı olan ve 
dokunulabilen, kısaca bilginin “araca” 
dönüşmüş halidir.

Teknoloji transferi ise; teknoloji edi-
nimidir.

İZÜ TTO

İZÜ TTO (İstanbul Zaim Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi) ise  bu edinim 
sürecinde “arayüzdür”. Bilginin doğru 
şekilde kanalize edilip, uygunluk ve 
gereklilikler ışığında teknoloji süzge-
cinden geçirilmesini ve doğru kitleye 
ulaşmasını sağlar.

İZÜ’de Proje Bitmez!

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ nin 
kurulmasına yönelik çalışmalar 2014 
yılında 1 akademisyen, 2 uzman ile faa-
liyetlerine başlamıştır. 2015 yılı başında 
1 Koordinatör, 3 akademisyen, 3 uzman 
ve 2 uzman yardımcısı ile çalışmalarına 
devam etmiştir. Teknoloji Transfer Ofisi’ 
nin üniversitemizde kurulmasına yöne-
lik çalışmalar; Üniversite Rektörümüz 
sayın Mehmet BULUT hocamızın des-
tek ve yardımlarıyla, Teknoloji Transfer 
Ofisi Koordinatörümüz sayın Sıtkı Zafer 
DOĞAN’ın kıymetli emekleriyle   2015 
Yılı Mali Destek Programları kapsamın-

da İstanbul Kalkınma Ajansı’na yapı-
lan proje başvuruları, başarılı projeler 
arasına girerek % 100 kapasitesini 
artırmıştır. 

İZU TTO; İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenmektedir.

İZU TTO bünyesinde senkron çalı-
şabilen 6 birim bulunmaktadır. 

Birimlerimiz

1- AB Projeleri Birimi

2- Proje Destek Birimi

3- ÜSİ ve Altyapı Projeler Birimi

Teknoloji ve Transferi
Aydınlık Gelecek

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bilginin doğru
 şekilde kanalize edilip, uygunluk ve gereklilikler ışığında teknoloji süzgecinden

geçirilmesini ve doğru kitleye ulaşmasını sağlar.

PROJELER  Hilal İmre
hilal.imre@izu.edu.tr
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4-  Girişimcilik ve Kuluçka Destek 
Birimi

5- Fikri Haklar Birimi

6- Tanıtım ve Kurumsal İletişim 
Birimi 

Hizmetlerimiz;

 Ücretsiz danışmanlık hizmetleri

- Hukuki danışmanlık

- Mali konularda danışmanlık

- Fikrî Mülkiyet Hakları konularında 
danışmanlık

- Proje yazma ve yönetme husu-
sunda danışmanlık

- Hibe/kredi/patent ve desteklere 
erişim hususunda danışmanlık

 Ücretsiz eğitimler/seminerler/
toplantı

- Teknik konularda eğitimler

- Destekler hususunda seminerler

- Sinerji amaçlı toplantılar

- Üniversite işbirliği amaçlı toplan-
tılar

 Tekno-Akademi toplantıları (Dü-
zenli olarak fi rmalara kendilerini üniver-
site öğrencilerine ve akademisyenlere 
tanıtma fırsatı vermek adına İstanbul 
Zaim Üniversitesinde yapılan toplan-
tılardır.)

 Staj ve iş başı öğrenme programı 
ile mesleki tecrübe edinen kişilerin is-
tihdam durumlarındaki artışa destek 
(İŞKUR ortaklığı)

 KOSGEB-İŞKUR iş bir-
liği ile araştırmacılara, 
öğrencilere ve İstan-
bul halkına girişimcilik 
ve kuluçka destek hiz-
metleri (Ticarileşme ve 
şirketleşme)

Başarı ve Performans Göstergemiz

Proje Sayısı

Beş yıllık zaman dili-
minde sadece proje sa-
yılarındaki artış ile değil, 

İSTKA=2, Avrupa Bir-
liği=4, TÜBİTAK (ARDEB, TEYDEB 

vb.)=24, GENÇLİK VE SPOR BAKAN-
LIĞI=1, Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı (YTB)=1, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - 
TİKA=1, ÜNİ-Sanayi=2 

olmak üzere desteklenen proje sa-
yılarıyla da hızla artış göstermektedir.

Ekonomik Katkı

Yapılan proje ve edinilen destekler 
ile üniversitemize ve üniversite perso-
neline yönelik kazanımlar ile de İZÜ TTO 
kendini önemli adımları atmıştır.

Üniversite – Sanayi İş Birlikleri

İZÜ TTO “kazan-kazan” temelli ola-
rak ilerlemektedir. Üniversite faaliyet-
leri için fi nansal destek, kamu ve özel 

kuruşların fonlarından yararlanabilmek, 
İZÜ personeli, öğrencileri ve mezunları 
için bilgilerini sanayinin hızlı sonuç ala-
bilir teknolojileriyle birleştirme fırsatı 
kazanımları olduğu gibi sanayi ayağının 
da bilgi, araştırma, laboratuvar, yeni ürün 
prosesleri geliştirebilmek gibi avantaj 
sağlanmasının yanında rekabetçiliği 
arttırıcı yönlendirmeler yapmaktayız.
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Yüksek inşaat mühendisi olmasının 
yanında, şehir ve medeniyet özel-
likle de İslam Medeniyeti konuların-
daki entelektüel birikimiyle tanınan 
Prof. Dr. Sadettin Ökten hocamızla 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
“Tarihi yarım adanın Bayezid sem-
tinde doğduğunu” söyleyerek sözle-
rine başlayan Hocamız, bu sözlerin 
bugün toplumumuzda bir karşılığı 
olmadığını ifade ediyor. 1942 yılının 
İstanbul’unun bugünkünden bam-
başka bir mekân olduğunu belirten 
Hocamıza, medeniyet tasavvuru 
hakkında sorularımızı yönelttik. 

Bir Osmanlı Beyefendisinden 
Medeniyet Tasavvuru

Konuşan: Seval Baş

Sadettin Hocam, öncelikle bizi kırmayıp sorularımızı ce-
vapladığınız için teşekkür ederiz. Medeniyet tasavvuru üzerine 
çalışmalarınız hepimizin malumu… Geçtiğimiz akademik yılda 
üniversitemizde verdiğiniz konferanstan hepimiz çok etkilen-
miştik. Bugün Üniversitemizde verdiğiniz doktora derslerinde 
Kültür ve Medeniyet konusunu, masaya yatırıyorsunuz.  İlk 
olarak size kısaca medeniyetin tanımını sorabilir miyiz? 

Ben sadece medeniyet sözcüğüyle yetinmiyorum, onun ya-
nına tasavvur kelimesini de ekliyorum. Medeniyet tasavvurunun 
3 temel öğesi vardır. Bunlardan bir tanesi inanç sistemidir. Her 
insanın bir inancı vardır. İnanç sistemi aynı zamanda değerler 
sistemidir. İnandığınız ve bütün hayatınızı ona göre şekillen-
dirdiğiniz değerlerdir. İnsan, önce değerler sistemi anlar, sonra 
içselleştirilir son olarak ta uygular. Yani bu değerleri, inançları, 

Sadettin Ökten Röportajı
DOSYA

seval.bas@izu.edu.tr
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Bugün Türki-
ye’ye gelen 

tüm entelek-
tüel turistler 

neden İstanbul 
diyorlar? O 

medeniyetin 
izlerini görmek 

istiyorlar. İs-
lam medeniyet 
tasavvurunun 

bir yorumu 
olan Osmanlı 

medeniyet 
tasavvuru, 

şehirlerimize 
yansımıştır. 

Özellikle İstan-
bul Edirne ve 
Bursa’da çok 

net görülür. 

zihin dünyanızda bir yerlere koyar ve ona göre 
hareket edersiniz.  

Medeniyet tasavvurunun ikinci ayağı bu 
değerlerin hayata geçmesidir. Çünkü değerler 
sistemi uygulamak için vardır. İnsan yaşamak 
için eylem yapmak zorunda. Bu eylemi belli bir 
tercihe göre yapar. O tercih inandığı sistemidir. 
Bütün bu tercihe dayalı eylemlerimiz bir araya 
geldiğinde de kültürü oluşturuyor. İnsanda bir 
de ‘irade’ yani; yapma ve yapmama yeteneği 
var. İtaat eder ya da etmez. Bu sadece insana 
mahsus bir özellik. Eylemleri tümüyle doğa ya-
salarına bağlı değil, içgüdüleri var ama eylemler 
sırf ona bağlı değil. Yapar veya yapmaz. Burada 
da medeniyet tasavvurunun 3.ayağı olan ahlak 
ve hukuk sistemler gündeme gelir. 

Bir medeniyet tasavvuru; inanç sistemi yani 
değerler sistemi, uygulanması ya da uygulan-
maması ve bunu kontrol etmek üzere ahlak ve 
hukuk sistemlerinden oluşur. Benim medeniyet 
tasavvurundan anladığım budur. 

Kültür dediğimiz şey de bu değerler sistemi-
nin hayata geçmesi sırasında oluşan biçimlerin 
tümüdür… Giyim-kuşam, tarz-tavır birbirimize 
karşı tüm ilgimiz-ilgisizliğimiz, ürettiğimiz tüm 
nesneler ve doğaya karşı tavrımız, bunların hepsi 
eylemlerimizdir. Bütün eylemlerimiz ahlaki ya da 
gayriahlakidir. Çünkü değerler sistemiyle ilişkisi 
her an için kontrol altındadır. 
Biz etmezsek başkası kont-
rol eder. Yani her hareketimiz 
ahlakidir. Hukukinin alanı daha 
dardır. Kamuyu veya bireyi in-
citecek mahiyetteki hareket-
lere sınırı yasalar çeker. Alanı 
dardır ama yaptırımı şiddetli 
olur. Ahlakinin alanı geniş-
tir bütün hayatı kapsar ama 
yaptırımı sadece kınamadır. 
Dolayısıyla utanma duygusu 
olmayan insanın ahlaki endişe-
leri de olmaz. Bu hassasiyete 
haya diyoruz… 

Hocam geçtiğimiz yıl ver-
diğiniz bir konferansa “her 
medeniyet tasavvurunun 
kendine özgü bir formu var-
dır ve şehirlerini de bu forma 
göre inşa ederler” demiştiniz. 
Bugün İstanbul’a baktığımız-
da bu formu görebiliyor muyuz?

Evet formu vardır ama şuanda göremiyoruz. 
Çünkü şu anda ciddi bir medeniyet krizi yaşı-
yoruz. Bugün Türk şehirleri kaotik şehirlerdir. 
Bir tarafta İslam medeniyetine göre uygulan-
mış yaşanmış yıllar ve onların uygulamaları var. 
Diğer tarafta anlaşılmamış bir modernitenin 
Türkiye’deki yapılanması var. O devam ederken, 
-kelime tam olarak doğru değil ama kullana-
yım- Amerikan tarzı modernite yani postmo-
dernitenin etkileri girmiş vaziyette. Şuanda 
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hem zihnimiz hem kalbimiz dolayısıyla 
bütün eylemlerimiz ve şehrimiz karma-
karışık. İZÜ’deki doktora derslerimizde 
bunu çözümlemeye çalışıyoruz. Ama 
ben bu konuda Türkiye için pek ümit 
görmüyorum. Çünkü toplum olarak biz 
kendimizle hesaplaşmaya alışkın deği-
liz, suçluyu hep dışarıda ararız. Bunda 
da çok haksız değiliz, çünkü hesabı bu 
vakte kadar bizim yerimize hep başkaları 
ödemiş. Osmanlı ödemiş, tebaya bir şey 
yansıtmamaya çalışmış, yansıtmamış. 
Ama şimdi artık Osmanlı yok. Demok-

raside her birey tek başınadır. Kerim ve 
koruyucu devlet, hami devlet artık yok. 
Modern devlet kerim ve hami değildir. 
Rasyonel ve merhametsizdir. 

Sözlerinizden şöyle anlıyoruz, Os-
manlı Devleti döneminde bu dokuyu 
görmemiz mümkündü…

Vardı. Bugün Türkiye’ye gelen tüm 
entelektüel turistler neden İstanbul di-
yorlar? O medeniyetin izlerini görmek 
istiyorlar. İslam medeniyet tasavvuru-
nun bir yorumu olan Osmanlı medeniyet 

Bakın bizde şöyle bir 
algı var, “aman zaten 
bizde hiçbir şey yoktu” 
diye. Osmanlı bilim tarihi 
öyle yabana atılacak bir 
şey değildir. Oturup geç-
mişe bakmıyoruz, araş-
tırmıyoruz, tembeliz.
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tasavvuru, şehirlerimize yansımıştır. 
Özellikle İstanbul Edirne ve Bursa’da 
çok net görülür. 

Şu anda biz çok farklı bir tünelden 
geçmekteyiz bir hayat macerası ya-
şıyoruz. Tam anlamıyla bir medeniyet 
travması yaşıyoruz. Biz İslam mede-
niyetinin mensubuyuz, Avrupa’da mo-
dernitenin. Modernite de bir medeniyet 
tasavvurudur, Katoliklik bunun altında 
bir alt öğe olarak vardır. Biz henüz Tür-
kiye’de Tanzimat ve Cumhuriyetle bir-
likte moderniteyi uygulamaya çalıştık 

ama bunu yapamadık. Çünkü İslam 
modernitenin içinde bir alt öge değildir. 

Avrupa’da Rönesans’la birlikte 
Hristiyanlığın geriye gidip modernite 
kavramının oturtulması arasında 300 
yıl gibi bir süre var. İnsan zihninde ve 
kalbinde birtakım değer hükümleri geri 
çekiliyor ve o boşluğu başka değerler 
sistemi dolduruyor. Sosyal hadiseler 
emir demiri keser zihniyetiyle olmaz. 
İslam medeniyet tasavvuru yaşarken, 
moderniteyi hakim kılmaya çalıştılar ve 
bu kaos hala devam ediyor. 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin ge-
niş coğrafyasında her yerde aynı formu 
görüyor muyduk? 

Hassa Mimarlar Ocağı ve Mimar Si-
nan… Müthiş bir yapılanma var. Çünkü 
artık üslup oturmuş. Tüm yapıları devlet 
yaptırıyor. Müthiş bir yapı ve organizas-
yon. Bunu oluşturan da Mimar Sinan, bu 
bir ekoldür. Benim hayalim; Türkiye’de 
içinde şehircilik, mimarlık, inşaat mü-
hendisliği bölümleri olan bir yapı-inşaat 
okulu kurulması ve bu geleneği devam 
ettirmesidir. Hassa Teknik Üniversitesi, 
Hassa Külliyesi ya da Hassa Medresesi, 
adında… adı artık ne olursa… 

Bakın bizde şöyle bir algı var, “aman 
zaten bizde hiçbir şey yoktu” diye. Os-
manlı bilim tarihi öyle yabana atılacak bir 
şey değildir. Oturup geçmişe bakmıyo-
ruz, araştırmıyoruz, tembeliz. Bakın ilginç 
bir örnek anlatacağım. Batının modern 
manadaki teknik eğitimi, Napolyon tara-
fından 1790’lı yıllarda kurulan École Pol-
ytechnique’ten gelir. Bütün dünyadaki 
teknik eğitim bununla değişir, evvelinde iş 
alaylı olarak gidiyordu. Ben bir ara üniver-
sitede yapı teknolojisi dersi veriyordum, 
bu konular oralarda geçerdi. Merak ettim 
İTÜ arşive gittim. Kütüphanenin arşivi var 
eski kitaplar duruyor orada. Güç bela 
oraya girdim. École Polytechnique’in 
çıkardığı teknik dergileri buldum. Ben 
bir ikisini gördüm, 1805-1807 yıllarına 
aitler. Yani okul 1790’larda kuruluyor ve 
III. Selim devrinde o Fransızca dergilerin 
özgün baskıları mühendishaneye geliyor. 
Ve içinde teknik makaleler var. Yani, Os-
manlı bilimde gerideydi lafları çok yanlış.

Peki hocam sözü bugünün öğren-
cilerine getirirsek, ait oldukları mede-
niyete hizmet etmek için kendilerini 
nasıl geliştirmeliler?

Öncelikle hangi bölümde olursa ol-
sun, okuduğu lisansı iyi çalışsın, ciddiye 
alsın… İçinde bulunduğu süreçteki eğitimi 
olabildiğince en iyi şekilde almaya çalış-
sın. Hiç kimseyi eleştirmeden, hocalar ne 
diyorsa alsın ve özümsemeye çalışsın… 

İkinci olarak, eğer zamanı kalıyorsa 
biraz da çevresine baksın, dünyaya bak-
sın, biraz gözlem yapsın… Zaten o gözlem 
kendiliğinden bir okumayı da getirir.

Üçüncüsü de sadece kendisinin ya-
şamadığı bir dünyada var olduğunu an-
lasın… Diğer çevrelere ve insanlara da bir 
şekilde bakmayı, onları yok saymadan 
onlarla birlikte yaşamanın ne olduğunu 
görmeye çalışsın. Bu Türkiye’nin en çok 
ihtiyacı olan şey…
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Prothro şöyle der; hayatı boyunca okuduğu tek kitabı, 
dünyada yazılmış tek kitap zannedenlerden korktuğum 
kadar hiçbir şeyden korkmadım.

Ön yargıdan ve kapalı devre tutumdan bahseder bu 
söz; yani zamanımıza uyarladığımızda Prothro’nun dü-
şüncesinin özellikle eleştirel bakış açısından yoksun kişi 
veya grupların “tehlikesini” işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Sözlerin ve düşüncenin yansıması muhakkak dışarıya 
dönük hâl ve hareketlerimizden görülür. Bu anlamda 
insan sahiden “inandığı gibi yaşamalıdır.” Bizim kadim 
medeniyetimiz ve felsefemizde asla vâr olmayan “ön 
yargı” veya berî olmadığımız sorumluluk duygusu da, 

özellikle Allah ile olan ilişkimizde ortaya çıkar… Allah 
deyip, ötesine tevekkül etmek de, içimizde patlamayı 
bekleyen bir duygu değil; bizatihi yaşam gayemizdir…

Şimdi böyle bir giriş yapmış olduk, nedeni şu: Esasen 
sert ve didaktik anlatımdan pek haz ettiğimiz söylene-
mez. Ama meselenin ciddiliği bize de bir disiplin sağladı… 
Müslümanlık meselesi, günümüzde tüccarlığa, barbar-
lığa, insan kandırmaya ve alay etmeye alet olabiliyor. 
Telefondan arayıp “kıble bulan seccade sadece 15 TL” 
veya “İslam düşmanlarına ölüm” sloganlarıyla şekilden 
şekle giren Müslümanlık, en öz ve sade tanımından 
uzaklaşıyor gibi…

Bahsini edeceğimiz “Allah’sız Müslümanlık” kitabı 
da, bu minval üzerine kuruludur. Merhum Ömer Lütfi 
Mete’nin kaleme aldığı, Müslümanların çelişkilerinden 
ve ön yargılarından söz eden bir eserdir bu… 

Bu deyim için Ömer Lütfi Mete: “Bu soruyu bir cüm-
lede ifade etmek gerekirse, “güçlü ve etkin bir iletişim 
çabası sergileyerek Allah ile beraberlik kuramayan İslami 
yaşayış biçimi” derim… Müslümanlık, kişi için huzur ve 
mutluluk sağlayan bir tercih değil de, ürkütücü bir Tan-
rı’nın koyduğu külfetler bütünü şeklinde yaşanırsa bu, 
gerçek bir dinin hedefleyebileceği durum olamaz. Öyle 
inanıyorum ki, çağımızda Müslüman kimliğini önemseyen 
her insan, yaşadığı çelişkileri özgürce sorgulayıp tartışa-
bilse benimkilere benzer sonuçlara ulaşacaktır” demiştir. 

Bizce de “Allah’sız Müslümanlık” demek; İslam’ı ve 
Müslümanlığı “Allah olmadan yaşamak” şeklinde anla-
şılıyorsa hataya düşmüşüz demektir; bu durum ortaya 
çıkarılmış güzel ironiye haksızlık olur. İslam bir dinden 
daha fazlası olarak nasıl ki hayat biçimidir; insanın tüm 
yaşam evresini kapsar ve düzenler; Müslümanlık da buna 
verilen isimdir. Bu anlamda Allah ile yaşamak esasen 
bunun bir gereği olduğu gibi tenzih edeceğimiz her hangi 
bir durum da yoktur. “Ene-l Hakk” diyen Hallac-ı Mansur 
gibi olamasak da, ya da onu anlamlandıramayan kitlenin 
özellikleri bizden dışarı da olsa, Allah’ı biraz daha, hatta 
biraz biraz daha içimizde yaşamalıyız…

Allah’sız Müslümanlık;

AŞKSIZ, ZEVKSİZ...
‘Müslümanım’ diyen herkes Müslümandır. Fakat ‘aşk’ ile olmayan bir 
Müslümanlık zordur, eziyettir, zevksizdir, dışarıdan bakanı iter. Kimseyi 
özendirmez. Kimseye ‘Bu ne güzel insan’ dedirtmez.

KİTAP  Salih Yüztgenç
yuzgenc.salih@gmail.com
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Bir kez daha Ömer Lütfi Mete’ye 
burada sözü teslim edecek olursak, 
merhum kitabında meseleyi özetler 
nitelikte şöyle demiştir: “Allah ile bera-
ber yaşanmayan Müslümanlık, Allah’sız 
Müslümanlık kandırmacasıdır. Allah ile 
iletişim kurdurmayan, Allah için sev-
meyi öğretmeyen bir Müslümanlık, in-
sanı geliştiremez, insanı mutlu edemez. 
Müslümanlık bir külfetler paketi değil; 
bir zevk olmalıdır. Müslümanlık aşk ile 
yaşanmalıdır. Müslüman dışarıdan ba-
kanı imrendirmelidir. Kişi ‘Müslümanım’ 
diyorsa kendisini tanıyanlar baktıkça ‘Bu 
ne güzel insan’ demelidir. ‘Müslümanım’ 
diyen herkes Müslümandır. Fakat ‘aşk’ 
ile olmayan bir Müslümanlık zordur, ezi-
yettir, zevksizdir, dışarıdan bakanı iter. 

Kimseyi özendirmez. Kimseye ‘Bu ne 
güzel insan’ dedirtmez.”

Sözü tekrar kendimize alarak, kitabın 
bizdeki tesirine değinelim. 15. baskısıyla 
“15” senedir hayatımızda olan bu kitap, 
tekrar tekrar okunduğunda başka etkile-
re yol açıyor; mesela kafalardaki parfüm 
ve hacı yağı arasındaki paradigmanın 
çok daha netleşmesine olanak sağlıyor. 
Yazarın, yani Ömer Lütfi Mete’nin Kurtlar 
Vadisi gibi son dönemlerin en popüler 
dizisinin senaristi olması da, kitabın po-
pülaritesini artırmış ama nitelikli bir eser 
olduğu için bu şöhret, klasik “çok satan-
lar kitapları” gibi kısa ömürlü olmamış…

Son olarak “okuyanda ne değişir?” 
diye söze başlayıp; “çok şey kardeşim” 

diyecek olursak, hayatta en değişmez 
kaide olan inanç sisteminin (aslında hiçbir 
şeye inanmayan insan bile inanmamaya 
inanır. Bu anlamda inançsızlık mümkün 
değildir) büyük taşlarından olan İslam 
ve onu yaşamaya verilen tanım “Müslü-
manlık” bu kitapta bambaşka bir açıdan 
yorumlanıyor. Kafamızda kurguladığımız 
“hadi cihat edelim, dünyayı kurtaralım, 
giyersen kot olursun ot” gibi sıradan ve 
hastalıklı anlayışların, Allah ile kuracağı-
mız şahsi düşünce, hissiyat ve iletişimle 
aşılabileceğinden söz ediyor Ömer Lütfi 
Mete. Okuyun da siz de görün…

Yayınevi: Profil Yayınları
Sayfa Sayısı: 240
Baskı: 15. Baskı
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PEKİ, ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Avrupa’daki üniversitelerin farklı alanlarda ortaklık yapmayı 
desteklemek için oluşturdukları bir AB programıdır. Bu progra-
mın adını ise Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında 
birleşmesine katkısı olan, hümanizmin akımının öncülerinden 
ve büyük temsilcilerinden Hollandalı bilim insanı Erasmus’tan 
geliyor.

ERASMUS PROGRAMI NE DEĞILDIR? 

Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” 
değildir. 

Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir. 

Erasmus programı bir “diploma” programı değildir. 

ERASMUS VE ERASMUS+ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Türkiye’de 2007 yılında başlatılan Erasmus programı, 2014 
yılında sona erip Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında 
yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 
yılları arasında Erasmus+ olarak değişmiştir. Değişen sadece 
isim değil içerik olarak daha kapsamlı hale getirilen Erasmus+ 
programı öğrenim hareketliliğinin yanı sıra sadece öğrenciye 
değil diğer kesimlere de hitap ediyor.

AYDINLIK GELECEK; YURTDIŞINDA EĞİTİM FIRSATLARI

ERASMUS+
 Yurtdışına çıkma yolları denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz ERASMUS programı oluyor.
 Üniversite okurken hayalinizi süsleyen bu program, bizlere yurtdışına çıkmanın kapısını
 aralarken yurt dışında eğitim fırsatı sunuyor.

TECRÜBE  Yağmur Karan
yagmur.karan@izu.edu.tr
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KİMLER YARARLANABİLİR? 

Erasmus anlaşması olan üniversitelerin öğrencilerini ve 
personellerini kapsamaktadır. 

ERASMUS’LA YURTDIŞINDA NE KADAR KALABİLİRİM?

Erasmus Programına Kontenjanlar dâhilinde 1 dönemlik 
ya da 2 dönemlik (3-12 ay arası) gidebiliyor veya erasmus staj 
hareketliliği kapsamında da başvuruda bulunabiliyorsunuz.

BENİ NE KADAR MADDİ DESTEK (HİBE) BEKLİYOR?

Bu programın öğrenciler için en güzel yanlarından biri ise 
karşılıksız hibe desteğinin verilmesi. Burada dikkat edilmesi 
gereken önemli nokta, verilen hibenin öğrencilerin bütün mas-
raflarını karşılaması amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten 
kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. 
Hibe miktarları ülkenden ülkeye değişmekte olup, erasmusta 
bulunduğunuz süreyi kapsar. Bu süre içinde hibenin % 80 i 
size verilirken, geride kalan %20 si erasmusunuzu başarıyla 
tamamlarsanız program bitiminde verilir. Ayrıca seçilen öğren-
ciler istedikleri takdirde hibesiz (“0” hibeli) Erasmus öğrencisi” 
olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİNDEN NE KADAR 
YARARLANABİLİRİM?

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden 
bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnızca 1 defa hibe 
alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yarar-
lanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği 
hibesi alınmasına engel değildir. 

BU PROGRAMA NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Bu bilgilerden sonra gelelim bizleri yani öğrencileri ilgilendi-
ren kısmına. Bu programa dahil olabilmemiz için neler yapmamız 
gerek. Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için 
öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine 
başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her ku-
rum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. 

Başvurularınızı yaptıktan sonra erasmus dil sınavına tabi 
tutuluyosunuz. Sınavdan başarılı olmanız takdirde erasmus 
sürecinizde başlamış oluyor. Sıra üniversitenizin kendi bö-
lümünüzle alakalı anlaşması olduğu üniversitelerin tercihini 
yapmakta. Bunun sonuca da sınavdan almış olduğunuz dil 
puanınız ile kontenjanına göre belirlenmekte. Bu aşamayı 
geçtikten sonra erasmus koordinatörünüz ile sizi kabul edicek/ 
eden kurumla iletişim dahilinde oluyorsunuz.. 

VİZE VE PASAPORT İŞLEMLERiMİ NASIL YAPACAĞIM?

Erasmus Öğrenim hareketliliğine dahil olduğunuz için vize 
ücretinden ve pasaport harcıgahından  muafsınız.  Vize işlemleri 
gideceğiniz ülkeye göre süreçleri değişmektedir. 

NEREDE KALACAĞIM ?

Çoğu üniversitelerin kendilerine ait yurtları mevcuttur. 
Önemli husus bu yurtların başvuru tarihini kaçırmamanız gerek. 
Eğer yurtları yok ise gideceğiniz üniversitenin sizinle ilgilenen 
erasmus koordinatörlüğü ile irtibataa geçmeniz takdirde size 
yardımcı olacaklardır.

Gideceğiniz okuldan kabul mektubunuzun gelmesi ve vi-
zenizin çıkmasıyla birlikte sizde  erasmusgiller ailesine katılmış 
oluyorsunuz.

Yararlı Linkler:

Ulusal Ajanstan Detaylı bilgileri alabilirsiniz http://www.ua.
gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-prog-
ram%C4%B1 

Üniversitemizin Uluslararası Ofisinden detaylı bilgi alabilir-
siniz http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/default.aspx 
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 Mezun olduğunuzda iş bulduran üniversite doğru tercih edilmiş
 üniversite demek değildir. Başka bir deyişle doğru üniversite

 tercihi demek herkesin kafasında olan iş garantisi değildir.
 Üniversite size iş bulmaz. Üniversite size iş bulduran network

 kazandırır. Network kazanmakta üniversite süresince akademik
 açıdan eğitiminiz devam ederken eğitim dengelerini bozmadan

sorumluluk sahibi olmanızdır.

KARİYERİNİZİ 
PLANLAYIN!

Aydınlık Gelecek

KARİYER  Sezai Artar
sezai.artar@izu.edu.tr
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Kariyer’in amacı seçilen bir iş yolun-
da ilerlemek, bunun sonucunda daha 
fazla deneyim ve yetenek kazanmak, 
daha fazla sorumluluk üstlenerek ya-
pılan işte saygınlık elde etmektir. Ül-
kemizde kariyerle tanışma ve kariyer 
planlaması lise yıllarında alan ve daha 
sonrasında meslek seçimi ile başlıyor. 
Doğru kariyer planlamasında ilk adım, ilgi 
ve yeteneklerine uygun meslek seçimi 
yapmaktır.

Mezun olduğunuzda iş bulduran 
üniversite doğru tercih edilmiş üniver-
site demek değildir başka bir deyişle 
doğru üniversite tercihi demek herkesin 
kafasında olan iş garantisi değildir. Üni-
versite size iş bulmaz. Üniversite size iş 
bulduran network kazandırır. Network 
kazanmakta üniversite süresince aka-
demik açıdan eğitiminiz devam ederken 
eğitim dengelerini bozmadan sorumlu-
luk sahibi olmanızdır. Sorumluluk sahibi 
olmak dediğim şey de sosyal aktivite ve 
proje çalışmalarınızdır. Üniversitede di-
ğer bölümlerdeki arkadaşlarınız sizlerin 
yarın doktorunuz, avukatınız, evinizin 
mimarı, kurduğunuz ya da çalıştığınız 
şirketinizde çalışma arkadaşınız olacak-
tır. Bu nedenle network kariyeriniz için 
en etkili parçadır. Network, üniversite 
hayatınız ile başlar hayatınızın sonuna 
kadar devam eder.

Üniversite hayatınız süresince 
networke sürekli eklemeler yapılırken 
paralelinde öğrencinin güçlü yönlerini 
ve zayıf yönlerini belirlemesi gerekir. 
Kendini tanıyan öğrenci kariyerini plan-
layabilir. Öğrencinin bu süre zarfında 
mutlaka özgeçmişi hazır olmalı bunun 

için Etkili Özgeçmiş Hazırlama konu-
sunda Üniversitelerin Kariyer Merkezi 
ya da ilgili birimlerinden destek almalı ve 
kişisel gelişimi sürekli eğitim merkeziyle 
iletişimde olması gerekir.

“Gönüllülük ve Sorumluluk” kavram-
ları özellikle öğrencilik hayatınız boyun-
ca ve daha sonrasında sizinle olması 
gereken en değerli şeydir. Öğrenciyi 
başarıya götüren en önemli şey so-
rumluluktur. Gönüllü olarak üstlendiği-
niz sorumluluklar ise kariyer hedefinize 
ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. 

Öğrencilik hayatında korkulan 
sunum ödevleri, iletişim becerisi ka-
zanmayı, etkili beden dili kullanımını ve 
özgüven sahibi olmayı sağlar. 

Bir başka farkındalık ise Sosyal 
Medya öğrenciler sosyal medyayı fo-
toğraf, yemek, yer vb… paylaşımlar-
dan ibaret olduğunu düşünürler. Sos-
yal Medya etkili ve dikkatli kullanılmalı 
kariyer hayatınızı etkileyecek bir alan 
ve kariyer alanında en önemli mecra 
ise Linkedin.

Sevgili arkadaşlar yazımda sizlere bir 
öğrencinin öğrenim süresince Kariyer 
Planlaması için başlangıçta neler olması 
gerektiğinden bahsetmeye çalıştım. 

İZÜ Kariyer Merkezi olarak grup top-
lantıları ile başlıyoruz… Bu toplantıların 
ilk gündemi sizleri yakından tanımak 
ve Kariyer Gönüllüleri’ni belirlemek 
olacaktır. 

Kariyer Merkezi tek başına değil siz-
lerle birlik içinde faaliyetlerini yaparsa 
amacına ulaşır.

Aşağıdaki projeler sizinle birlikte 
gerçekleştirilmeyi bekliyor.

Özel Bireysel ve Grup Toplantıları; 
Öğrencilerin Kendini Tanımaya Yönelik 
Kariyer Planlama Çalışmaları

Kariyer Gönüllüleri; Kariyer Merke-
zinde fikir ve aksiyonları ile aktif rol alma

Kariyer Seminer Dizileri; Staj Prog-
ramları Tanıtımı ve Üniversite Öğrenci-
lerinin İş Dünyası ile Etkileşimleri için 
Etkinlikler

İş Dünyası & Öğrenci Buluşmaları 
(Kariyer Söyleşileri); Şirketlerin üst dü-
zey yöneticilerinin konuk edildiği özel 
program

Kariyer Oyunları; Bireylerin Kendini 
Tanıma, İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme 
ve Bireylere Ekip Ruhu Kazandırma 
Etkinlikleri

Özgeçmiş Hazırlama; Öğrencilerimi-
ze Etkili Özgeçmiş Hazırlama Eğitimleri

Mülakat Teknikleri; Öğrencilerimize 
Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimleri

Kariyer Günleri; İnsan Kaynakları 
Departmanları işbirliği ile sektör tanıtma 
ve kariyer planlama süreçlerini içeren 
programlar (3 Gün Süreli)

Kariyer ve Meslek Günleri; Lise öğ-
rencilerine yönelik meslekleri tanıma ve 
kariyer planlama etkinlikleri

Kariyer Fuarı; Üniversitemize insan 
kaynakları yöneticilerini davet ederek 
öğrencilerimizi özgeçmiş ve mülakat 
uygulama etkinlikleri hakkında bilgi-
lendirmek



•  Öğrenci Konseyi ne işe yarar?
Öğrenci konseyi, üniversitede 

öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve 
kültürel ihtiyaçlarının karşılanması 
ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını 
gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı ol-
mayan resmi bir birimdir.

Öğrenci konseyi öğrenci fi kirleri-
nin yönetim tarafından danışıldığı bir 
birimdir. Senato ve yönetim kurulu 
toplantılarına katılarak öğrencilerin 
isteklerini bildirir gelen sorulara öğ-
renciler adına cevap verir.

İZÜ’de öğrenci temsilcisi olan kişi-
ler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci 
temsilcileri bir araya gelerek fakülte 
öğrenci temsilcilerini ve İZÜ Öğrenci 
Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin 
amacı, İZÜ’de sorunları incelemek, 
eğitim, araştırma ve öğrenci hizmet-
lerinde çözüme yönelik, araştırma ve 
değerlendirme yapmak, elde edilen 
sonuçları ilgili birimlere sunmak ve 
bunların takipçisi olmaktır. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi öğrencileri olarak en büyük 
eksiklerimizden birisi şikâyet, istek ve 
önerilerimizi doğru adreslere iletme-
mektir. Öğrenci konseyi, İZÜ’de bu işin 
doğru adreslerinden biridir.

• Temsilci olmak istiyorum nasıl 
olabilirim?

YÖK tarafından Ekim ayı içerisin-
de belirlenen seçim takvimine göre 

SKS’ye adaylık başvurusu yaptıktan 
sonra fakülte içerisinde yapılan se-
çimleri kazanarak temsilci olabilirsiniz.

• Seçimler kaç yılda bir yapılır?
Temsilcilerin seçildiği andan itiba-

ren görev süreleri 2 yıldır. 

 • Konsey başkanı nasıl seçilir?
Tüm fakülte temsilcileri Öğrenci 

Konseyi’ni oluşturur. Temsilciler kendi 
aralarında başkanı seçerler.

• Konseye nasıl ulaşabilirim?
Konseyimize sosyal medya ve mail 

yoluyla ulaşabileceğiniz gibi SKS’nın 
yanında bulunan konsey odasına gi-
derek de iletişime geçebilirsiniz.

• Seçimler nasıl yapılır?

Seçimler belirlendiği tarihten iti-
baren adaylar başvurularını yaparlar. 
Her fakülte kendi temsilcisini seçmek 
için oy kullanır. Tüm fakülteden tek 
bir kişi sayılan oylar sonucu seçilir. 
Seçimler belirlenen saatlerde kapalı 
oy açık sayım işlemiyle yapılır.

• Nasıl kulüp kurabilirim?

Kulüp kurmak isteyenlerin İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Kulüpler 
Ana Yönergesi’ne uygun bir şekilde 
SKS’ ye başvuru yapmaları gerekmek-
tedir. Başvurular yönetim tarafından 
belirlenen kurulda değerlendirilip so-
nuçları öğrencilere bildirilir.

•  İZÜ bölüm temsilcileri kimlerdir?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: 

Ertuğ Çelikus

Endüstri Mühendisliği Bölümü: 
Nazlı Nur Gülçimen

Gıda Mühendisliği Bölümü: M. Ali 
Yafez

Mimarlık Bölümü: Fuat Terzi
Hukuk Bölümü: Sefa Akboğa
İşletme Bölümü: M. Mücahit Ka-

raduman

İslami İlimler Bölümü: Emine Bos-
tan

Hemşirelik Bölümü: Melis Durgun
Sosyal Hizmet Bölümü: Burak 

Küsmez

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş-
kiler: Abdullah Kızıltaş

Psikoloji Bölümü: Birkan Tepe
Türkçe Öğretmenliği: Ayşenur 

Baltacı

İngilizce Öğretmenliği: Ali Can Ka-
ragöl

Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık: Mehmet Fatih Aslan

• İZÜ Öğrenci Konseyi kimlerden 
oluşuyor?

Başkan: Fuat Terzi

Başkan Yardımcısı: Sefa Akboğa
Genel Sekreter: Emine Bostan
Sayman: M. Mücahit Karaduman
Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlu-

su: Burak Küsmez

Eğitim Sorumlusu: Ayşenur Baltacı
Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu: 

Birkan Tepe

Konsey Üyesi: M. Ali Yafez

İZÜ Öğrenci
Konseyi’ni Tanıyalım!

GENÇLER NE DİYOR?  Fuat Terzi

18
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konsey.baskani@izu.edu.tr
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GENÇ Gönüllülük en basit tarifi ile 
“dertli” olmaktır.

Ya dert nedir?

Dert adam olmak ve adam bulmaktır.

Adam olmak için kendimizin dışına 
taşmamız gerekiyor, çünkü insan kendi-
sini ancak, kendisinin dışına çıkabildiğinde 
tanıyor.

İnsan kendisinin dışına ise ancak ken-
di öz derdini aşabildiği ölçüde taşabiliyor.

Ne zaman başkalarının dertleriyle 
dertlenebiliyoruz, o zaman bir aynanın 
önünde seyretmeye başlıyoruz kendimizi.

Seyretmek mi sadece?

Elimizde bir çekiç, kendi özümüzü 
yontan, onu bir abide haline dönüştüren 
bir heykeltıraşa dönüşüyoruz.

Her çekiç darbesinde bir güzelliğimiz 
çıkıyor.

Her çekiç darbesinde bir eksiğimiz 
budanıyor.

Ne kadar insan olduğumuz, ne kadar 
kendimizi aşabildiğimize bağlı.

Ne kadar insan olduğumuz ne kadar 
başkaları için yaşadığımıza bağlı.

Ne kadar insan olduğumuz ne kadar 
aşkın ve fedakâr olduğumuza bağlı.

GENÇ Gönüllülük kendini aşma, 
başkaları için yaşama ve aşkınlığa erme 
çabasıdır.

GENÇ Gönüllülük son nefese kadar 
devam edecek “adam olma” derdidir.

GENÇ Gönüllülük sancı ile başlar, 
çağrı ile devam eder ve aşı ile kemale erer.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Genç Gönüllüler Kulübü de böylesine ma-
nalı bir sancı neticesinde 2014 senesinde 
iki elin parmaklarını geçmeyecek çoklukta 
hasbi olduğu kadar dertli adamların gay-
retleri sonucunda kuruldu. 

Kendilerini ‘sakin köyün hareketli 
çocukları’ olarak nitelendiren Genç Gö-
nüllüler bu nitelendirmeyi şu şekilde açık-
lıyorlar; “Çocukluk durağan olamamayı, 
hareketli olmayı simgeler. Bulunduğumuz 
mecra/ülke/ümmet sessiz, hareketsiz 
kalmış, bu sessiz köyden böyle fıkır fıkır 
çocuklar çıkınca slogan tamamlanmış 
oluyor. Bu slogan esasında biraz isyankâr, 
biraz girişken ve bir o kadar da dertli adam 
olmanın sloganıdır.” GENÇ’ler aslında ben-
liklerini ve dünyadaki yerlerini bulma ara-
yışı içindedirler. Bu arayış neticesinde 
niceleri ‘Ben değilsem kim, şimdi değilse 
ne zaman?’ sorusunun derinliğine, sonsuz 
deryasına bırakmıştır kendini. Çünkü Genç 
Gönüllüler bilirler ki 1 kişi bazen 1000 kişi 
eder, işte bu yüzden “Sen yoksan 1000 
kişi eksiğiz.”

Gönül coğrafyası bu denli geniş olan 
Genç Gönüllüler Kulübü, üniversitemizde 
alışılagelmişin dışına çıkarak farklılık ve 
farkındalık oluşturma gayretindedirler. 
Üniversitemizin yeni kurulmuş olmasını 
avantaja çeviren GENÇ’ ler hayata ge-
çirdikleri her projenin üniversite de bir ilk 
olması hasebiyle yaptıkları ve yapmayı 
hedefledikleri programları ince eleyip sık 
dokuyarak icra ediyorlar.

 Kendilerinden sonra gelecek öğren-
cilerin de bu programların alt yapılarını 
örnek alacaklarını göz önüne alan Genç 
Gönüllüler, üniversitemizin gelecek onlar-
ca senesine de yön verecekler. Bu bağ-
lamda kuruluşlarından bu yana; başta 
‘İdolünü Seç!’ Projesi (Halkalı Erkek Yetiş-
tirme Yurdu ve Başakşehir Mutlu Yuva ve 
Mutlu Yaşam Derneği) ile sosyal sorum-
luluk alanında önemli işlere imza atarak, 
yetiştirme yurtlarındaki çocukların eğitim 
koçluğu vazifesini üstlendiler. Projenin 
ilk yılında çocuklarda ders notları başta 
olmak üzere ahlaki hususlarda da dikkate 
şayan ilerlemeler kaydettiler. Öte yan-
dan salon programlarında gelenekselliğin 
dışına çıkarak Afrika bilinci oluşturmak 
için yaptıkları programlar sonucunda 3 
öğrencimizi Afrika kıtasının 3 farklı ülke-
sine gönderdiler. Yine bir proje çalışması 
olarak Kudüs bilinci oluşturmak adına 
okulumuzdan 2 öğrenciyi düzenledikleri 
programda, katılımcılar arasından çekilişle 
Mescid-i Aksaya gönderiyorlar. Üniversi-
temizin şimdiye dek 1200 kişiden fazla 
misafiri ile en geniş katılımlı programını 
ve gelenekselleşen iftar organizyonları ile 
de bir kulüpten dahası aşkın bir fedakârlık 
ile çalışıyorlar.

Üniversitemizin her biri birbirinden 
kıymetli öğrenci kulüpleri ile de en çok 
sayıda ortak program icra eden kulübü 
olma hüviyetine sahip Genç Gönüllüler 
Kulübü, İZU’lu öğrencilere yeni bir hayat 
tarzı öneriyor…

Bir derdini bin dermana değişmeyen 
yüce gönüllülerimize selam olsun…

GENÇ GÖNÜLLÜLER
KULÜBÜ

KULÜP SAYFASI  Muhammed Kılıçer
muhammetkilicer@gmail.com
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İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi’nde ne gibi istifadeniz 
oldu?
Üniversite’de öncelikle Çap 

programını yapmaya hak kazan-
dım. İşletme okurken aynı zaman-
da uluslararası ilişkiler ve siyaset 
bölümünde okuyorum. Her hafta 
farklı bir ülkeden gelen arkadaş 
kendi ülkesini tanıttığı etkinlikler 
düzenledik. Böylece hem farklı ül-
keleri hem de farklı ülkeden gelen 
insanları tanımış oldum.

Erasmus ile Portekiz’e Univer-
sidade Nova de Lisboa’ da işletme 
derslerine girdim. 2 senedir okuldan 
burs alıyorum. 

Sosyal ilişkiler olarak da Tür-
kiye’de ki gençlerin bakış açılarını 
öğrendim ve ülkenin birçok yerin-
den arkadaş edindim.

Üniversite’nin yurdu da bana 
indirim yaptı ama çok kalmadım. 
Kendi akrabalarımla eve çıktım.

Okulda düzenlenen gezi etkin-
liklerine katılarak İstanbul’u tanıdım.

Türkiye’den hangi adetleri be-
ğenerek ülkenize götürebilir-
siniz?
Türkiye’de yemek masasına 

evdeki herkes oturmadan yeme-
ğe başlanmıyor. Bu geleneği çok 
beğeniyorum.  Bayramlarda ya da 
saygı duyulan birisinin yanındayken 
el öpme benim ülkemde yok. 

Birisi evlendiği zaman nikâh şe-
keri dağıtılmasını da kendi ülkeme 

götürmek isterdim. Kendi ülkemde 
kadınlar hem çalışmıyorlar hem de 
araba kullanmıyorlar. O konuda biraz 
daha tolerans tanınmasını isterdim.

Anaokulları zorunlu değil, Türki-
ye’nin eğitim sistemi oturmuş.

Askerlik zorunlu değil. 

Kızların okuması ve üniver-
siteye gitmesi çok zor, burada ki 
eşitliğin Afganistan’da da olmasını 
isterdim.

Ülkenizdeki hangi adetlerin 
Türkiye’de de olmasını ister-
siniz?
Kendi ülkemde sünnet olduğu 

için pilavı elle yiyoruz burada da 
olmasını isterdim.

Yeşil çay çok içiyoruz burada 
da yaygın olması güzel olur.

Türkmen Pilavı burada hiç bi-
linmiyor. Etli, havuçlu, kuru üzümlü 
malzemeleri var.

Afganistan’da birisi evlendiği 
zaman ayrı eve çıkmıyor, eşiyle 
beraber babasının evinde kalıyor. 
Türkiye’de de olmasını isterdim.

Afganistan’da farklı bir şehirden 
gelen misafi rler için misafi rhaneler 
var. Gelen misafi rlere saygı göste-
rebilmek için kuzu-keçi-inek gibi 
hayvanlar kesilip etli pilav, içlik, etli 
börek gibi yemekler hazırlanıyor. 

Türkiye’de sadece gelen misa-
fi rler hediye getiriyor ama Afganis-
tan’da hem ev sahibi hem de gelen 
misafi rler birbirlerine hediye veriyor. 

 Bu ay Abdul Hayee Hajı Mahmood
 konuğumuz oldu. Bakalım bizlere

neler anlatmış…

Yeni Başlangıçlar,
Yeni Yüzler;

Bitmeyecek
Umutlar…

YENİ BİR DÜNYA 
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Anahtarın olmayınca kapıda kalıyor-
sun peki uygun kelimeyi bulamadığın için 
cümlenin kilidini açamayınca?

Her kelime bir anahtardır. O anahtar 
sayesinde cümleler açılır, nice diyarlara 
varılır.

Miftah kelimesi etimolojik olarak “fet-
heden” kelimesinden gelir ve anahtar de-
mektir. Miftah açma görevini kelimelerle 
görür bu sebeptendir ki her kelime bir 
miftahtır!..

Miftah Dergisi’nin çıkarılma kararı 
Cihangir İşbilir’in “Kıyamete kadar hayır 
kalem ve kalemi tutandadır” sözüyle alındı 
ve çalışmalara başlandı. Daha önce der-
gicilikte ilişkisi olmayan biz gençler için 
bu süreç pek çok zorlukla geçmesine 
rağmen İbrahim Tenekeci’nin söylediği 
bir söze defalarca şahit olduk: “Allah hiç 
tanımadığınız kişileri size yardımcı kılar.” Abilerimiz, ablalarımız, 
dostlarımız ve sonradan tanışacağımız pek çok kişinin yardımı ve 
asıl Allah’ın izniyle ilk sayımızı Haziran ayında çıkarttık: “Fikir, kültür 
ve hareket dergisi Miftah çıktı!..”

Derginin editörlüğünü Mehmet Ali Yafez, yazı işleri sorum-
luluğunu Büşra Nur Turan, yayın kurulu görevlerini; Hediye Nur 
Akdemir, Muhamet Es’ad İşlek, Mücahit Türk, Sevdenur Karahan 
ve Sümeyra Durak yürütmektedir. Derginin grafi k ve tasarımını 
Bünyamin Avyaz yapmaktadır. Mehmet Ali Yafez, Büşra Nur Turan 
ve Hediye Nur Akdemir Gıda Mühendisliği; Muhamet Es’ad İşlek 
ve Mücahit Türk Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Sevdenur 

Karahan ve Sümeyra Durak ise İslami İliş-
kiler bölümlerinde eğitim görmektedirler.

Miftah Dergisi her sayısında yerel ve 
evrensel konulardaki fi kri yazıları ile ede-
biyat ve sanatı bir arada bulunduruyor. 
Her sayısında birbirinden farklı köşeleri ve 
posterleri olacak derginin 2. sayısından 
itibaren her sayıda farklı kişilerle röpor-
tajları olacak. 2. sayıda Adem Özköse ve 
İsmail Kılıçarslan röportajları olduğunu 
söylemeden geçmek de olmaz.

Miftah Dergisi’ ne yazı, şiir ve diğer 
eserlerinizi yayımlanmasını istediğiniz 
fotoğrafl arıyla gönderebilir ayrıca dergide 
yayımlanmasını istediğiniz kendi çektiği-
niz fotoğrafl arınızı kısa bir açıklamasıyla 
miftahdergisi@gmail.com mail adresine 
gönderebilirsiniz.

Miftah Dergisine İZÜ Kütüphanesi’n-
den ve dergi ekibindeki arkadaşlardan 
ulaşabilir, Miftah Dergisi’ni twitter.com/
miftahdergisi adresinden takip edebilirsiniz.

Hiçbir kapıda ve cümlede “Miftah”sız 
kalmamanız dileğiyle…

Fikir, Kültür ve Tabii ki 
Hareket Dergisi:
MİFTAHMİFTAH

tanımadığınız kişileri size yardımcı kılar.” Abilerimiz, ablalarımız, 
dostlarımız ve sonradan tanışacağımız pek çok kişinin yardımı ve 
asıl Allah’ın izniyle ilk sayımızı Haziran ayında çıkarttık: “Fikir, kültür 

Derginin editörlüğünü Mehmet Ali Yafez, yazı işleri sorum-
luluğunu Büşra Nur Turan, yayın kurulu görevlerini; Hediye Nur 
Akdemir, Muhamet Es’ad İşlek, Mücahit Türk, Sevdenur Karahan 
ve Sümeyra Durak yürütmektedir. Derginin grafi k ve tasarımını 
Bünyamin Avyaz yapmaktadır. Mehmet Ali Yafez, Büşra Nur Turan 
ve Hediye Nur Akdemir Gıda Mühendisliği; Muhamet Es’ad İşlek 
ve Mücahit Türk Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Sevdenur 

Karahan ve Sümeyra Durak ise İslami İliş-

DERGİMİZ VAR  Mehmet Ali Yafez
ma.yafez@gmail.com
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Uluslararası Konferanslar Serisi etkin-
likleri kapsamında ABD Minnesota Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Mesut Akdere’yi 
kampüsümüzde ağırladık. “Yeni Sınırlar 
Keşfetmek: Liderlik Rolü” konulu konfe-
rans, 16 Aralık Çarşamba günü kampü-
sümüzde düzenlendi. Etkinliğe, İşletme 
Fakültemiz ve akademisyenlerimiz büyük 
ilgi gösterdi.  

İnsan kaynakları ve bilgi ekonomisi 
üzerine Dünya çapında akademik çalış-
maları olan Prof. Dr. Mesut Akdere, ino-
vasyonun önemini anlatan bir sunum ger-
çekleştirdi. Teknolojiye ayak uydurmanın 
çağımızın olmazsa olmaz gerekliliklerin-
den olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut 
Akdere, “Teknolojiye ve yeniliklere ayak 
uydurmak yetmez. Taklitçi değil, yenilikçi 
olmak lazım. Örneğin dönem akıllı tele-
fonlar dönemi, benim iki yaşındaki kızım 
bile bunu kullanıyor. Eskiden ayrı ayrı pek 
çok teknolojiye ihtiyacımız vardı. Fotoğrafı 
kamerayla çekiyor, müziği müzik çalar-
dan dinliyorduk. Şimdi hepsi tek bir aletin 
içerisinde. Bu sektör çok hızlı büyüyor. 
Burada inovasyon yapmak lazım. Türkiye 
bu alanda Çin gibi. Yani bu teknoloji iyiymiş 
ben de aynısını üretirim diyor ve üretiyor 
da. Ama çağımızda bu yeterli değildir” dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini 
ifade eden Prof. Dr. Mesut Akdere, Dünya 
piyasalarında değişim yaşanacağını söyle-
di. Avrupa nüfusunun giderek yaşlandığına 
dikkat çeken Akdere; “Veriler gösteriyor ki 
Avrupa nüfusu giderek yaşlanıyor ve aza-
lıyor. Afrika ve Aya’da ise popülasyonun 
hızla arttığını görüyoruz. Bu da demek-
tir ki önümüzdeki dönemde pazarlar da 
değişmiş olacak. Bunun farkında olarak 
hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Ko-
nuşmasının son bölümünde girişimcilikle 
liderlik arasındaki farkları anlatan Prof. 
Akdere, liderliğin daha geniş bir kapsam 
olduğunu, liderin hayatın her alanında or-
taya çıkabileceğini söyledi.

Uluslararası Konferanslar Serisi et-
kinliklerimiz 5. Akademik yılımızda devam 
ediyor. İslam Ekonomisi konusunda çağımı-
zın önemli düşünürlerinden Quaid-i-Azam 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asad Zaman’ın 
verdiği “Modern Dünyada İslam Ekonomi 
ve Finansı” konulu konferans, 18 Kasım 
2015 Çarşamba günü kampüsümüzde 
düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İs-
lam Ekonomisi alanında Dünya çapında 
çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Asad 
Zaman’ı, Üniversitemizde görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de 
İslam Ekonomisi alanında çalışan pek çok 
önemli ismin, Zaman’ın öğrencisi olduğunu 
ifade eden Rektörümüz, “Türkiye’ye sık sık 
geldiğinizi biliyoruz, sizi aramızda daha çok 
görmek isteriz” dedi. 

Konuşmasına, gençlerin dünyayı değiş-
tirmek, daha iyi bir yer haline getirmek için 
düşünmek zorunda olduğunu ifade ederek 
başlayan Prof. Dr. Asad Zaman, İslam anla-
yışının bunu desteklediğini söyledi. Bugün 
İslami Ekonominin geldiği noktayı eleştiren 
Zaman, kapitalizmdeki öğeleri alıp onlara 
İslami isimler takmak doğru bir yaklaşım 
değildir, dedi. Batının ekonomik sistemi yani 
kapitalizmin bir mezhep olduğunu söyleyen 
Zaman; “Kapitalizmdeki bir öğeyi, bir enstrü-
manı alıp onu İslamiyet’e uygun hale getir-
meye çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Batılılar 
bize iktisat sistemlerini bir bilim dalıymış gibi 
benimsettiler. Ama bu doğru değil. Batı eko-

nomik sistemi bir bilim değil, bir mezheptir, bir 
inanç ve yaşam şeklidir. Hem de İslam inanç 
sistemiyle bire bir ters bir mezheptir. Onlarda 
bireysellik ve rekabet vardır, bizde ise işbirliği 
ve cömertlik. Dolayısıyla siz onların sistemini 
alıp bunu İslami hale getirmeye çalışırsanız 
bu sadece bir aldatmaca olur” dedi.

Batının bilimde ilerlerken, ilimde ve insan 
kalbini anlamakta çok geride kaldığını ifade 
eden Prof. Dr. Asad Zaman; “Dünyanın işleyi-

şi hakkında size her şeyi anlatabilen Batılılar, 
insan kalbinin içinde ne olduğunu bilmiyorlar. 
Sosyal bilimlere gelince tamamen yanlış 
davranmalarının sebebi bundan kaynakla-
nıyor. Batıdaki bireysellik düşüncesi, her-
kes sadece kendi işini yapmalıdır anlayışını 
getiriyor. Bu sebeple toplumsal işler söz 
konusu olduğunda bir devlete ihtiyaç var. 
Çünkü herkes sadece kendi için çalışıyor, bu 
durumda toplum için kim çalışacak? Bizim 
unuttuğumuz İslam medeniyeti anlayışında 
ise, bireysellik değil iş birliği vardır. Vakıflar bu 
sebeple kurulmuştur. İslam medeniyetindeki 
finansal kurumlar vakıflardır. Fazla paran 
olursa onu vakfa vereceksin, vakıflar da 
ihtiyacı olanlara dağıtacak. Bu İslami sistem-
de herkes cömertti, birbirine yardım etmek 
istiyordu. Bunu devlet yapmıyordu, insanlar 
yapıyordu. Biz maalesef bu değerlerimizi 
unuttuk. Batının sistemini, bankalarını alıp 
onları İslami öğretilere uygun hale getirmeye 
çalıştık. Onlar faizsiz bankacılık olmaz dediler 
diye, bu sistemi İslami finansa bir şekilde 

uydurup eklediler. Önce bizim bu yanlıştan 
dönmemiz gerekiyor” dedi.

Etkinlik sonunda, İZÜ İslam Ekonomi 
ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Arif Ersoy, konuşmacımıza 
İstiklal Marşı Murakkası hediye etti. Birlikte 
yaşamak zorunda olan insanoğlunun tarihin 
başından beri aynı iki soru üzerine düşünüp, 
çekiştiğini söyleyen Arif Ersoy, “Birinci soru; 
haklar ve kurallar kim tarafından belirle-
necek, ikinci soru ise değerlerin paylaşımı 
nasıl olacak. Zamanın başlangıcından beri 
bu iki soru üzerinden kavgalar sürüp gi-
diyor. Müslümanlar olarak hakların Allah 
tarafından verildiğine inanıyor ve adil olacak 
paylaşımın Peygamber yolu olduğunu kabul 
ediyoruz. Bunun karşısındaki Dünya görüşü 
ise hakları belirleme yetkisini güçlü olan 
veriyor. Kapitalizm yani tekelci ekonomide 
hakları gücü elinde olan belirler ve paylaşımı 
o yapar. Batılılar bugün biz Müslümanlardan 
korkuyorlar. Hâlbuki bizler barış ve adil bir 
dünya istiyoruz” dedi.

Modern Dünyada İslam Ekonomisi ve Finansı
Yeni Sınırlar Keşfetmek:

Liderlik Rolü

İZÜ’DE ULUSLARARASI KONFERANSLAR
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İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 
etkinlikleri kapsamında, 16 Aralık 2015 
Çarşamba günü, İslam Bilim Tarihi ve 
Felsefesi alanında çalışmalarıyla Dünya 
çapında ünlü Prof. Dr. Osman Bakar’ı 
ağırladık. Bakar’ın yayınlanan son ki-
tabıyla aynı adı taşıyan “İslam Mede-
niyeti ve Modern Dünya” Konferansı 
akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz 
tarafından ilgiyle takip edildi. 

Brunei Darusselam Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bakar, 
çağımızda Müslümanların karşılaştığı 
sorunları aktardı. İslam Medeniyetini 
anlatan yeteri kadar kitap olmadığını 
bu sebeple “İslam Medeniyeti ve Modern 
Dünya” kitabını kaleme aldığını söyleten 
Prof. Bakar, “Bir medeniyeti anlatmak 
ve öğretmek için en iyi yöntem kitap 
yazmaktır. 14 yüzyıldan fazla bir zaman 
dilimini kapsayan bir medeniyeti, bir yıl 
gibi kısa sürede nasıl anlatabilirsiniz? 
İslam Medeniyeti yaşayan bir medeni-
yettir. Bunu anlatmak, antik Yunan me-
deniyetini anlatmakla aynı değildir” dedi. 
Günümüzde eğitim, sağlık gibi toplumsal 
konulardaki pek çok kurumun İslam Me-
deniyeti kökenli olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Bakar, “Üniversite kavramı, İslam 
medeniyetinin bir kültürel ürünüdür. Batı 
bugün pek çok şey üretiyor. Ancak Ba-

tı’nın Çok disiplinli araştırma anlayışının 
kökeni de İslam Medeniyetidir. Bundan 
önce araştırmalar bireysel olarak yapılı-
yordu. İslam Medeniyetiyle birlikte grup 
çalışmaları ortaya çıktı” dedi.

İstanbul’un doğu ve batı dünyası-
nı birbirine bağlayan köprülerinin çok 
önemli birer sembol olduğuna dikkat çe-
ken Prof. Dr. Osman Bakar, bu köprünün 
iki tarafında da Müslümanların olmasının 
anlamlı olduğunu ifade etti. Modernitey-
le birlikte Batıda din kavramının yerine 
bilim ve teknoloji kavramlarının geldiğini 
söyleyen Prof. Bakar, İslam’da bilim ve 
teknoloji önemlidir, ancak maneviyatın 
yerine geçemez dedi. İslam Medeniyetini 
büyük bir ağaca benzeten Prof. Bakar, 
“Eğitim, sağlık ve kamu işleyişinde en 
etik yöntem nedir? İslam Medeniyetinin 
bunların hepsine bir cevabı vardır. Mesela 

Çin’de sağlık sistemi akupunkturdur. Bu 
neredeyse tüm dünyada kabul görmüş 
bir sistem. Bunun gibi İslam Medeniye-
tinin de bir sistemi var. İbn-i Sina’nın bir 
sağlık sistemi vardı” dedi.  

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osman Ba-
kar ile Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut arasında hediye takdimi gerçekleşti. 
Kaleme aldıkları kitapları birbirine hediye 
eden iki profesör, birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Konuğumuza Çanakkale Savaşı 
Murakkası da hediye eden Rektörü-
müz Prof. Bulut, “Çanakkale Savaşı tüm 
ümmetin, Batıya karşı birlikte savaştığı, 
tarihte çok önemli bir yeri olan bir ha-
disedir. Bu kitapta; kampüsümüzden 
mezun olan Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un Çanakkale Savaşı hakkında 
yazdığı şiiri bulacaksınız” dedi.  

Uluslararası Konferanslar Serisi 
etkinliklerimiz, Arabistan’da pek çok 
kamu projesinde yer alan Dr. İbrahim F. 
Alghofaily’in verdiği  Kamu Özel Ortaklığı 
Altyapı Projeleri için İslami Finansman 
Paydaşlar Modeli (Islamic Financing Sta-
keholders Model (IFSM) For Infrastruc-
ture Projects PPP) Semineriyle devam 
etti. Arriyada Finansal & Ekonomik Da-
nışmanlık Merkezi Kurucu & Yönetim 

Kurulu Başkanı olmasının yanı sıra, Jiwar 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ortağı 
ve üyesi olan Dr. İbrahim F. Alghofaily, 
batı finansman modelleri yerine kendi 
geliştirdiği İslami Finansman Paydaşlar 
Modeli ile hayata geçen kamu projelerini 
anlattı.  2 Aralık 2015 Çarşamba günü 
kampüsümüzde düzenlenen etkinliğe 
öğrenci ve akademisyenlerimizin katılımı 
yoğun oldu. 

Konuşmasına tarih ve modern bilimi 
bir araya getiren bir kampüste olmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek başlayan Dr. İbrahim F. Alghofaily, 
kampüsümüzden etkilendiğini ifade etti. 
2008 yılında yaşanan ekonomik krizle 
Batı finansal sisteminin zayıflıklarının 
ortaya çıktığını söyleyen Alghofaily, 
bunun neticesinde farklı model ara-
yışlarının oluştuğundan bahsetti. Batı 
finans sisteminin güçlü olmadığını ifade 
eden Alghofaily, “Bunun yerine uygu-

ladığımız İslami Finansman Paydaşlar 
Modeli (Islamic Financing Stakeholders 
Model IFSM) ile Suudi Arabistan’da iki 
dev projeyi tamamladık. Bunlardan biri 
Mekke’de yaptırılan Abraj Albait Projesi, 
diğeri de Prens Mohammad Bin Abdu-
laziz Havalimanı Projesi’dir. Kamu-Özel 
Ortaklığı Projesi (Public-Private-Part-
nership PPP) olan bu projelerin finans-
manında, bankaların rolü oldukça azdır. 
Hükümet ve tüm ortaklar hem riski hem 
de kazancı paylaştıkları için, her paydaş 
için kazandıran, bir kazan-kazan projesi 
olarak örnek gösterilebilecek başarılardır. 
Bu sistemde herkes takım olarak çalışır 
ve kendi görevlerini yerine getirmek zo-
rundadır. Bu sebeple kriz riski minimuma 
inmiştir” dedi. 

Etkinlik sonunda, Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, konuşmacımıza İstik-
lal Marşı Murakkası hediye etti.

İslami Finansman Paydaşlar Modeli

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya
İZÜ’DE ULUSLARARASI KONFERANSLAR
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Türkiye’de gelişmekte olan kürek 
sporunun bir parçası olmak, sağlıklı ve 
başarılı yeni nesiller yetişmesine katkı 
sağlamak adına atılmış bir adım: İstanbul 
Sabahattin Zaim Kürek Takımı!

HAKKINDA

İstanbul Sabahattin Zaim Spor Kulü-
bü Kürek Takımı, 2012 yılında Rektörü-
müz Prof. Dr. Mehmet bulut yönetiminde 
ve kaptan Mert OKUR’un fikir öncülü-
ğünde İZÜ Spor Kulübü çatısı altında 
kurulmuştur. 

Yeni ve dinamiği yerinde olan takım, 
kurulduğu ilk yıl Küçükçekmece Kürek 
Yarışları’nda “Üniversiteliler” kategori-
sinde üçüncülük almıştır. 2016 sezo-
nunda kadın takımını da oluşturan İZÜ 
Kürek Takımı çalışmalarına hızla devam 
etmektedir.

VİZYON

İstanbul Sabahattin Zaim Kürek Ta-
kımı’nın varoluş nedeni gelişmekte olan 
kürek sporunu tanıtırken yaygınlaştır-
mak, sporun toplumu birleştirme gücün-
den istifade ederek bu ruhu hayata ge-
çirmektir. Yeni neslin psikolojik, zihinsel 
ve fiziksel sağlına destekte bulunmak, 
takım bilincine sahip, erdemli sporcuları 
hayata kazandırmayı amaçlamaktır.

MİSYON

İstanbul Sabahattin Zaim Kürek 
Takımı misyonu dinamiğini yitirmeyen, 
başarıyla adını duyuruş, ülkesine sporcu 
ve en önemlisi erdemli bireyleri kazan-
dıran bir çatı olmaktır. 

HEDEFLER

Eldeki imkanlar en iyi şekilde kulla-
nılıp, 2016 sezonu başta olmak üzere 
dahil olunacak tüm yarışlarda başarılar 
elde etmek,

Sporcu etik değerlerini benimse-
miş bireyleri spor camiasına ve hayata 
kazandırmak,

İlişkileri, başarıları, güzellikleri barışçıl 
bir dille spor vasıtasıyla hayata katan 
gençleri yetiştirmek hedeflenmektedir. 

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
KÜREK TESİSLERİ VE ÇALIŞMALAR 

İZÜ Kürek Takımı çalışmalarını Kü-
çükçekmece Gölü’nün yanı başındaki 
Galatasaray Spor Kulübü Tesisleri’nde 
yapmaktadır. Akademi lig ve Türkiye 
Şampiyonası kategorilerinde yarışma-
ya katılacak olan takım, haftada 6 gün 
antrenman yapmaktadır. Arta kalan 
zamanlarda motivasyon arttırıcı sosyal 
etkinlikler eşliğinde takım ruhu yaşa-
maktadırlar.

Suların yeni yüzleri olarak gelecek 
günlerde ses getireceğe benziyorlar 
Sağlıkla! Esenlikle!

 İstanbul Sabahattin Zaim Kürek Takımı misyonu dinamiğini yitirmeyen, başarıyla adını
duyuruş, ülkesine sporcu ve en önemlisi erdemli bireyleri kazandıran bir çatı olmaktır.

SPOR  Mert Okur
mertokur13@hotmail.com
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İlk Lisans Mezunlarımızı Verdik..!

Lider gençler yetiştirmek amacıyla 
yola çıkan Üniversitemiz, 2014-2015 
Akademik Yılı sonunda ilk lisans me-
zunlarını verdi. İngilizce Öğretmenliği, 
Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, Gıda Mühen-
disliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak 
üzere 5 lisans bölümünden 202 lisans 
öğrencimizi tarihi kampüsümüzde ger-
çekleştirdik. Geleceğin öğretmenleri ve 
mühendislerinin gerçek hayata ilk adım 
attıkları törene; Rektörmüz Prof. Dr. Meh-
met Bulut, Mütevelli Heyeti Başkanımız 
Prof. Dr. Ramazan Evren, İlim Yayma Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbi-
lek, Küçükçekmece Kaymakamı Harun 
Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti 
Başkan Yardımcılarımız Özkan Köksal ve 
Mustafa Büyükabacı, Mütevelli Heyeti 
Üyelerimiz Orhan Özokur, Sabahattin 
Kırkan, Prof. Dr. İsmail Adak ve İsmet 
Ağan ile İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü 
Engin Yılmaz katılım gösterdi. Mezunla-
rımızın ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği 
tören öğrencilerimizden PDR Mezunu 
Müjde İleri’nin yaptığı açılış konuşmasıyla 
başladı. Rektörümüz ve Mütevelli Heye-
ti Başkanımızın konuşmalarıyla devam 
eden törenin sunuculuğunu Bekir De-
veli yaptı. İZÜ’nün ilk lisans mezunlarını 
verdiği törende duygusal anlar yaşandı.

“Ayrıcalıklı Bir Durum”

Zaim kelimesinin Arapça ‘lider’ anla-
mında olduğuna dikkat çekerek, İZÜ’nün 

lider gençler yetiştirdiğini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“İZÜ’nün tarihi kampüsünde 1890’lı yıl-
lardan bu yana nice aydınlar yetişti. İZÜ, 
Osmanlı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Ali-
si’nin içinde bulunduğu tarihi bir kampüs-
te 2010 yılında Eğitim-Öğretim hayatına 
başladı. Bugün ilk mezunlarımızı bu tarihi 
alanda, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp gibi 
aydınların yetiştiği bir mekânda vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampüsten 
nice öncü aksiyon adamları yetişti ve 
fikri hayatları burada şekillendi. Bu ta-
rihi kampüste, öğrenci, hoca, çalışan ve 
yönetici olmak ayrıcalıklı bir durumdur” 
ifadelerini kullandı.

Rektörümüzden Yeni Mezun Genç-
lere Tavsiyeler

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, açılış konuşmasının sonunda yeni 
mezunlara “diplomanın hakkını vermek” 
hakkında nasihatlerde bulundu. Rektö-
rümüz; “Bundan böyle Sizden beklenen 
aldığınız bu diplomanın hakkını vermektir. 
Nedir bu diplomanın hakkı? Gittiğiniz ve 
hizmet verdiğiniz her yerde kubbede hoş 
bir sada bırakmak, insanlara her dem 
iyiliği ve hayrı dokunan bir kişi olmaktır. 
Yaptığı ve karşılaştığı durumlarda ‘Sana 
Ne’ demeyen, başta kendisi için nefs 
muhabesini yapabilen, ‘ben kimim ve bu 
hal neyin nesi?’ diyerek kendini sorgula-
yabilen ve sürekli yenileyen olabilmektir. 
Olan biten karşısında ‘Bana Ne’ deme-
yen ve tüm insanlık için hayrın iyiliğin 
güzelliğin öncüsü olmaktır. Yaptığı her 
işi ve mesleğini, güzel yaparak, hatta 

meslektaşlarından daha güzel yaprak 
ve hatta en iyi yaparak ‘alanının yıldızı’ 
olmaktır. Herkesin elinden ve dilinden 
emin olduğu, ve herkese karşı adil, ölçülü 
ve merhametli olarak hayata sürekli ve 
her zaman pozitif bakan bir kişi olabil-
mektir” dedi.

Yaptığı açılış konuşmasında üniver-
sitemizin misyon ve vizyonuna dikkat 
çeken Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. 
Dr. Ramazan Evren, “Bize emanet edilen 
gençlerimizi, eğitim faaliyetlerimizi sür-
dürdüğümüz tüm alanlarda, geçmişle 
geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli 
harmanlayan, gelenekle modern arasın-
da denge kurabilen erdemli bireyler ola-
rak yetiştirmek için gayret sarf ettik. Bilgi 
üreten, strateji geliştiren, sorun çözen, 
ezbere değil anlamaya dayalı, düşünme-
ye ve analize önem veren, sorgulayıcı 
bir eğitim geleneği oluşturmaya çalıştık. 
Dünyanın birçok seçkin üniversitesiyle 
yaptığımız akademik işbirliği çalışmala-
rıyla öğrencilerimizin, ünü ülke sınırlarını 
aşan prestijli bir eğitim kurumu mezunu 
olmalarını hedefledik” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında tören 
Öğrencilerimize diploma takdimiyle de-
vam etti. Mezun verdiğimiz 5 bölümü 1., 2. 
ve 3. olarak bitiren öğrencilerimize hediye 
ve plaket takdimi yapıldı. Tören sonunda 
202 öğrencimiz kep atma sevincini tarihi 
iç avlumuzda muhteşem bir atmosferde 
yaşadı. Tören sonrasında düzenlenen 
mezuniyet yemeğine öğrencilerden ve-
lilere, akademisyenlerden üniversitemiz 
çalışanlarına yaklaşık 1200 kişi katıldı.

Geleceğin Mühendisleri, 
Geleceğin Öğretmenleri
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Antrenmanlarını kampüsümüz spor tesislerinde 
gerçekleştiren Küçükçekmece Voleybol Kulübü, 
İstanbul Kulüplerarası Minik Kızlar Şampiyonu oldu. 
Üniversitemize ve Rektörümüze desteklerinden 
dolayı teşekkür eden minik öğrenciler, ÇEKUP 
(Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) aracılığıyla 
diktikleri 20 fidanı Rektörümüze hediye ettiler. 
Fidanları, İstanbul Arnavutköy ilçesi Tayakadın 
mevkiindeki orman arazisine diken öğrencilere, 
bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür ederiz. 

İlk olarak 54 takımın yer aldığı Avrupa Yakası 
Şampiyonluğunu sonra da 104 takımın yer aldığı 
İstanbul Şampiyonluğunu kazanan takımımızı teb-
rik eder, başarılarının devamını dileriz.

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı’nın düzenlediği 
123’üncü Yesevi Dostları Kahvaltısında, Üniver-
sitemiz Okulöncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Latife Kabaklı Çimen “Toplumsal 
Yozlaşma ve Medya” konulu bir konferans verdi.

Toplumsal Yozlaşma ve Medya başlıklı bir ko-
nuşma yapan Yrd. Doç. Dr. Latife Kabaklı Çimen, 
medya araçları ile uzun zaman geçirildiğini, bundan 
dolayı aile ve toplumsal ilişkilerde bozulmalar ya-
şandığını, özellikle televizyon programlarının aile 
yapımız, çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde 
olumsuz etki meydana getirdiğini belirtti. Çimen, 
bunun toplumsal yozlaşmaya sebep olduğunu dile 
getirerek, toplumsal değerlerimiz ve normlarımızın 
korunmasının önemini vurguladı.

Üniversitemiz 2015-2016 akademik yılı açılış töreni, 7 Ekim 2015 
Çarşamba günü Halkalı merkez kampüsümüzde gerçekleştirildi. 
Yaklaşık iki bin öğrencimizin katıldığı, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğrenimiz Muhammed Kılıçer’in açılış konuşmasıyla başlayan 
program, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Evren’in konuşmalarıyla devam etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, geçtiğimiz akademik yıl ilk 
mezunlarını vermiş bir üniversite olarak, bugün çok iyi bir konuma 
gelindiğini belirterek, içinde bulunduğumuz tarihi Osmanlı Halkalı Ziraat 
ve Baydar Mekteb-i Alisini bize miras bırakan ecdadımıza yaraşır işler 
yapıp, projeleri ürettiklerini belirtti. Prof. Dr. Bulut, Türkiye’nin en geniş 
tabanlı ve en kuşatıcı vakfı olan İlim Yayma Vakfı desteğiyle, ülkemize 
ve medeniyetimize hizmet edecek donanımlı gençler yetiştirdiklerini 
ifade ederek, “Ülkemizin dört bir köşesindeki güzel insanların sayısını 
arttırmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin, medeniyeti ve tarihine sahip 
çıkan ve kimliğiyle gurur duyan bireyler olarak yetişmeleri için faydalı 
çalışmalar yapıyoruz. Yaşadığımız önemli yükseliş bizlere yaptığımız 
çalışmaların ve ilerlediğimiz yolun doğru bir yol olduğunu gösterdi. 
Bu yolda ilerlememizi sağlayan Rabbimize hamd ediyor, bizleri des-
tekleyen tüm güzel insanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Evren, yaptığı 
konuşmada, köklü bir eğitim geleneğine sahip İlim Yayma Vakfı 
tarafından kurulan Üniversitemizin, Mehmet Akif azmi ve şefkatine, 
Sabahattin Zaim bilgeliğine sahip erdemli ve lider gençler yetiştirmek 
misyonuyla yola çıktığını söyledi. Prof. Dr. Evren, “Bu tarihi mekanda 
bir sonraki buluşmamızda yüksek öğretimin ilham merkezine ‘hoş 
geldiniz’ diyebilmek umut ve temennisi ile katılımınızdan dolayı he-
pinize teşekkürler” diye konuştu.

Ardından 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılına okulumuza birincilikle 
giren öğrencilerimize başarılarından dolayı hediyeler verildi. Üniver-
sitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emir Taha 
Teke’ye ödülünü Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Enes Yazıcı’ ya ödülünü Bahçelievler Kaymakamı 
Mehmet Ali Özyiğit, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencisi 
Eyüp Keskin’e ödülünü Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Besim Müftüoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilan 
Gülümser’e ödülünü Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ramazan 
Evren, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Meryem Gündoğdu’ya ödü-
lünü Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi öğrencisi Ülkü Mutlu’ya ödülünü Mütevelli Heyeti Başkan 
Yardımcımız Özkan Göksal ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Selin Aksoy’a 
ödülünü Mütevelli Heyeti Üyemiz Sabahattin Kırkan verdi.

Ödül töreninden sonra Öğrenci Kulüplerimizin stantları gezildi ve 
kokteyl eşliğinde programımız sonlandı.

Yeni Bir Akademik Yıla 
Heyecanlı Başlangıç

Minik Şampiyonlardan 
Fidan Hediyesi

Toplumsal 
Yozlaşma ve Medya
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İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama 
ve Araştırma Merkezimiz (İZUİSEFAM), 
11-13 Eylül 2015 tarihleri arasında II. 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı 
Konferansı’nı (IIEFC 2015) düzenledi. 
Uluslararası üniversitelerden onlarca 
akademisyenin katıldığı konferansın bu 
seneki destekçileri; Albaraka Türk Katılım 
Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, 
Türkiye Finans Katılım Bankası, Dünya 
Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme 
Merkezi, İslam Ülkeleri İstatistik Ekono-
mik Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(SESRIC) ve Borsa İstanbul oldu. 

Ulusal ve uluslararası üniversite-
den alanında uzman akademisyenlerin 
katılım gösterdiği II. Uluslararası İslam 
Ekonomisi ve Finansı Konferansı (IIEFC) 
11 Eylül 2015 Cuma günü İZÜ Merkez 
Kampüsümüzde başladı. İslam ekono-
misi ve finansı alanında çalışan akade-
misyen, uygulayıcı ve araştırmacıların 
bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi 
ve ilgili literatürün geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen etkinlikte, onlarca akade-
misyen bildirilerini sundu. Konferansın 
konuşmacıları arasında; Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet BULUT, Dünya Bankası 
Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi 
Direktörü Dr. Zamir IQBAL, New Orleans 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. 
Kabir HASSAN, Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Talat ULUSSE-
VER yer aldı.  

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, İslam Ekonomisi ve Finansı alanında 
yapılan araştırmalara katkı sağlamak 
amacıyla bu alanda Türkiye’deki ilk Mer-

kezinin İZÜ’de kurulduğuna dikkat çekti. 
İZÜ İslam Ekonomi ve Finansı Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nin (İZUİ-
SEFAM) geçtiğimiz yıldan bu yana pek 
çok akademik çalışmaya imza attığını 
ifade eden Rektörümüz, “Uluslararası 
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizi kurduk. Şuanda 
onunla ilgili muazzam bir merkez yapı-
yoruz. Konferansımızda da bu çerçevede 
açtığımız master ve doktora program-
larına ilave olarak alanla ilgili dünyadaki 
akademisyenleri ve araştırmacıları bir 
araya getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 
ikincisini gerçekleştiriyoruz ve her yıl 
düzenli olarak organize edeceğiz” dedi. 

Konferansın 2016 yılında düzenle-
necek 3. Etkinliği için çalışmalara baş-
landığını ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, “Önümüzdeki yıl için 
dünyanın değişik üniversitelerinden bi-
zimle ortaklık yapmak isteyen üniver-
siteler var. Üçüncüsünü muhtemelen 
Pakistan Lahor Üniversitesi ile birlikte 
İstanbul’da yapacağız” diye konuştu. 
Konferansın amaçlarına değinen Rek-
törümüz, açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Bu konferanslarda amacımız Tür-
kiye’de son yıllarda İslami finansla ilgili 
hükümetin nezdinde gerçekleşen önemli 
projeler var. Fakat Türkiye bu alanı, insan 
kaynağı ve araştırmalarda bayağı bir 
arkadan izliyor. Biz İslam ekonomisini ve 
finansını birlikte ele almak istiyoruz. Esa-
sen dünyada son yıllarda İslami finansla 
ilgili çok güzel gelişmeler var. Yani Doğu 
Asya’da Malezya, Endonezya, Ortado-
ğu’da Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan 
ile Batı’da da Avrupa ve Amerika’da bu 

alanda önemli konvansiyonel bankacılık 
içinde de pencereler açılmak suretiyle 
Müslümanların finans alanındaki biri-
kimlerine göz konuldu”.

İslami ekonominin Türkiye ve dünya-
daki durumu hakkında bilgiler veren Rek-
törümüz Prof. Dr. Bulut, “İslam ekonomisi 
biraz geriye itilmiş durumda. Bugün İs-
lam ülkelerine baktığımız zaman günde 1 
doların altında gelirle yaşayan milyonlar 
var. Sadece İslam dünyasında değil bü-
tün dünyada mevcut. Dolayısıyla İslam 
ekonomisinin yani Müslümanların sos-
yal adalet, bölüşüm yani gelir dağılımı, 
fakirliğin önlenmesi, vakıf ve zekât gibi 
iktisadi konulara yaklaşımda daha fazla 
müdahil olması çok önemli. Dünyada 
daha güzel, huzurlu ve daha mutlu hayat 
için Müslüman entelektüellerin özellikle 
Müslüman iktisatçıların daha çok şey 
söylemesi gerektiğini düşünüyorum. 
İşte bu konferanslar bu bilinci daha çok 
geliştirme imkânını sunacak. Ben bu 
çalışmalarla ilgili YÖK üyesi olarak da 
birçok üniversiteyi bu alandaki çalışma-
ların gelişmesi konusunda işbirliklerine 
bekliyorum” açıklamalarında bulundu.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Fi-
nansı Konferansı’nın oturum başlıkları; 
Konvansiyonel ve İslami Bankacılık, İs-
lam Ekonomisi ve Makroekonomi, İslami 
Finans, İslami Finansal Kurumlar, Katılım 
Bankacılığı, İslami Finansal Enstrüman-
lar, İslam Hukuku ve İslami Finans, Zekat 
ve Yoksulluk, Osmanlı Para Vakıfları oldu. 
Konferansın ardından Uluslararası İslam 
Ekonomisi ve Finansı alanında bir haftalık 
yaz okulu düzenlendi.

II. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destek-
lenen ve Hasan Soydan tarafından derlenen Zirai Matbuat 
Kitabı’nın tanıtım etkinliği Kampüsümüzde düzenlendi. Törende 
konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, 
“Cumhuriyet döneminde tarımdan uzaklaştık. Son dokuz yılda 
ise tarımsal üretim değeri ve hasıla açısından Avrupa’nın bir 
numarasıyız” dedi.

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin tarihi mekanında kuru-
lan üniversitemiz, 20 Ekim 2015 Salı günü anlamlı bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. Ziraat Mühendisi Hasan Soydan tarafından 
1831 yılından 1928 yılına kadar Osmanlıca yazılmış tüm kay-
nakların bir araya getirilerek derlendiği 60 bin sayfalık “Zira-i 
Matbuat” kitabının tanıtımı kampüsümüzde gerçekleştirildi. 
Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, Küçükçekmece Beledi-
ye Başkanı Temel Karadeniz ile çok sayıda akademisyen ve 
davetli katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, Zirai Mat-
buat Kitabı’nın tanıtım etkinliğinin, kampüsümüzde yapılmasının 
önemine dikkat çekti. Eker; “Benim de kendisinden etkilenerek 
veterinerlik eğitimi almama sebep olan Merhum Mehmet Akif 
Ersoy bu kampüste eğitim görmüştü” dedi. 1831-1928 yılları 
arasında yayımlanmış dergi ve mecmualarını derleyerek Zirai 
Matbuat Kitabı’nı hazırlayanlara teşekkür eden Eker;“ Cumhu-
riyet döneminde biz tarımdan giderek uzaklaştık. Bu gerçek. 
Bunun birçok psiko-sosyal sebebi var. Fakat bu bize aslında 
önemli şeyler kaybettirdi. Çünkü tarım milletlerin kalıcı servet 
alanıdır. Modası da geçmez. İnsanlık tarihinin her aşamasında 

Balkan Üniversiteler Birliği’nin ikinci toplantısı, 8 
Ekim 2015 Perşembe günü Edirne Sultan II. Baye-
zid Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi de Balkan Üniversitesi 
Birliğine katıldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 36 üniversitenin ka-
tılımıyla kurulan Balkan Üniversiteler Birliği, ikinci 
toplantısını 8 Ekim 2015 tarihinde Sultan II. Bayezid 
Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Toplantı Sağlık Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nun telgrafı ve Yükseköğre-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın mesajının 
okunması ile başladı. Balkan Senfoni Orkestrasının 
Balkan müziklerinden oluşan konseri beğeniyle izlendi. 
Konserin ardından Balkan Üniversiteler Birliği sunumu 
izlendi ve yeni üye olan üniversiteler de tanıtıldı. Ko-
nuşmaların ardından, Balkan Üniversiteler Birliği yeni 
üyeleri oylama sonucunda Birliğe üye oldular.

Balkan Üniversiteler Birliği’nin yeni üyeleri ara-
sında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de yerini 
aldı. Balkan Üniversiteler Birliği katılım protokolünü, 
Üniversitemiz adına Prof. Dr. Mehmet Bulut imzaladı. 
Ayrıca gelecek iki dönem için Balkan Üniversiteler 
Birliği Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Seçimden 
önce üye üniversite temsilcileri, konuya ilişkin olarak 
görüşlerini bildirdi. Konuşmaların ardından yapılan 
oylama sonucunda 2017 yılı için Tetova Üniversitesi, 
2018 yılı için de Selanik Aristotales Üniversitesi Balkan 
Üniversiteler Birliği Başkanı olarak seçildi.

Toplantının ardından, Karaağaç’taki Eski Tren 
Gar’ında bulunan Balkan Üniversiteler Birliği Hatıra 
Ormanı’na yeni üyelerin ağaç dikme töreni gerçek-
leştirildi.

Balkan Üniversiteler Birliği yeni katılan üye üniver-
sitelerle birlikte bu yıl 57 üye sayısına ulaştı.

Üniversitemiz, 81 il ve 800 ‘e yakın ilçede şubesi bulunan 
Türkiye’nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olan Anadolu 
Gençlik Derneği (AGD) ile protokol anlaşması imzaladı. Lisan-
süstü eğitim alanında yapılan anlaşma çerçevesinde, AGD 
mensupları Üniversitemizdeki lisansüstü programlardan indirimli 
yararlanabilecekler. 22 Ekim 2015 Perşembe günü düzenlenen 
protokol imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT, 
AGD ve MGV Genel Başkanı Salih TURHAN, AGD Genel Başkan 
Yardımcısı - Genel Merkez Akademik Çalışmalar Komisyon 
Başkanı Ömer Furkan KESİKBAŞ, AGD İstanbul şube başkanı 
Ali Uğur BULUT, İZU Öğrenci Konsey Başkanı Fuat TERZİ ve 
Mimar Enes ALUÇ katılım gösterdi.

İmza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
BULUT, bu ülkenin geleceği için eğitimli genç nesillerin ye-

Ecdadın İzinde: İZÜ Balkan 
Üniversiteler Birliği

Asil Geçmiş:
İZÜ’de Zirai Matbuat 

Kitabı Lansmanı

Anadolu Gençlik ile Kariyer 
ve Uzmanlaşma Protokolü
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ihtiyaç hissettiği temel servet sektörüdür. Bu çalışma 
tarım tarihi için son derece önemli. Bu kitap özellikle 
Osmanlıcadan alındı. Eski harfler tanımına karşıyım. Niye 
eski olsun, tedavülde. Sadece biz ondan ayrıyız ve çok 
şey kaybettik“ şeklinde konuştu.

Tarımla ilgili algı ile olgunun farklı olduğuna dikkat 
çeken Mehdi Eker, “Maalesef modern dünyada hakikatin 
onda dokuzunu algılar oluşturuyor. Bu çok acı bir ger-
çek. Biz son 12 yılda tarımsal üretim değerini 23 milyar 
dolardan 61 milyar dolara çıkardık. 23 milyar dolar hası-
ladayken, Türkiye Avrupa’da dördüncü sıradaydı. Biz son 
dokuz yıl içerisinde Avrupa’nın bir numarasıyız. Tarımsal 
üretim değeri ve hasıla açısından Avrupa’daki ülkeleri 
geçtik. Dünya’da da üst sıralara çıktık” dedi.

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Mehdi Eker’e ve Mehdi Eker ise kitabı hazırlayan 
Hasan Soydan’a hediye takdim etti.

tiştirilmesi bu alanda çalışan STK’lara çok ciddi sorumluluk 
düştüğünü ve AGD gibi gençlerin eğitime katkı sağlayan 
sivil toplum kuruluşlarının varlığının çok önemli olduğunu 
ifade ederek; “Anadolu Gençlik Derneği bünyesindeki genç 
potansiyelini, biz de Sabahattin Zaim üniversitesi olarak 
akademik altyapımızı bir araya getirdiğimizde birlikte ge-
leceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çok faydalı işler 
yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Törende konuşan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Tur-
han, ahlaki seciyelerle dolu olan gençlerimizi aynı zamanda 
ilmi ve bilimsel çalışmalara yönlendirmek arzusunda oldukla-
rını ve bu yüzden akademik çalışmaları çok önemsediklerini 
söyledi. Turan, imzalanan lisansüstü eğitim işbirliği protokolü 
için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut hocamızın şahsın-
da Sabahattin Zaim Üniversitesi ailesine, gençlerin eğitimi 
hususunda gösterdikleri özverinden dolayı teşekkür etti. 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsayan pro-
tokol anlaşması 5 yıl süren bir işbirliğini içeriyor. İmzalanan 
Protokolle; Dernek üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak, 

çalışmalarında kullanabilecekleri bilimsel yöntemleri öğ-
renmelerini sağlamak, uluslararası standartları yakalamak 
suretiyle üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak amaçlanı-
yor. Dernek üyeleri, kariyerlerini geliştirmek ve alanlarında 
uzmanlaşmak için, lisansüstü programlarımızdan özel ayrı-
calıklarla yararlanıyor.

Zehirli Mantarlar 
Konusunda Yeni Çözümler

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Banu Metin’in TÜBİTAK’a sunduğu projesi kabul edildi.

TÜBİTAK’ın 3001-Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Prog-
ramı’na Öğretim Üyemiz tarafından sunulan “Patojen Esmer Mantar 
Exophiala (Wangiella) dermatitidis’in Eşey Tipi Lokusunun (MAT) 
Karakterizasyonu Ve Eşeyli Üremesinin Araştırılması” başlıklı proje 
desteklenmek için uygun bulundu. 12 aylık bir süreyi kapsayan 
ve projenin tüm masrafları TÜBİTAK tarafından finanse edilecek.

Üniversitemiz adına gerçekleştirdiği proje hakkında bilgi veren 
Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Banu Metin, moleküler mikrobiyoloji 
alanında çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Projesini ABD’nin Duke 
Üniversitesi’nden Joseph Heitman danışmanlığında yürüteceğini 
söyleyen Metin; “Bu projeyle, moleküler mikrobiyoloji alanında 
hastalık etmeni esmer mantarlar ile ilgili bilinmeyenlere açıklık 
getirmeyi amaçlıyoruz. Çok merkezli yapısı ile projemizin, yeni proje 
ve araştırma alanlarına öncülük edeceğini düşünüyoruz. Hedefi-
miz bu alanlarda çalışma sahalarının oluşmasını sağlamak” dedi.

Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Macit İlkit ve 
Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aylin Döğen’in de araştırmacı 
olarak katılım göstereceği proje, üniversitemiz Gıda Laboratuva-
rında yürütülecek.
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İlim ve Hukuk Kulübü’müzün düzenlediği, “Gençlik ve 
Adalet” konulu konferansın konuğu Kayseri Baro Başkanı 
Avukat Fevzi KONAÇ oldu. Hukuk Fakültesi öğrencileri-
mizin yoğun ilgi gösterdiği konferans, 27 Ekim 2015 Salı 
günü Kampüsümüzde gerçekleştirildi. 

Kayseri Baro Başkanı olarak, adalet hayatında kar-
şılaştığı vakalardan örnekler veren Avukat Fevzi KONAÇ, 
öğrencilerimizi tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin eğitim 
yıllarını iyi değerlendirmesi ve kültürel anlamda kendilerini 
geliştirmelerinin önemine dikkat çeken KONAÇ, “Gençler, 
kültürel yaşantıdan kopmamalı. Üniversite yılları sadece, 
okul koridorlarında not için koşturmak değildir. Bu yıllarınızı 
en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Mezun olduğu-
nuzda kendini hem mesleki anlamda geliştirmiş hem de 
yaşadığı toplumun farkında olan gençler olmalısınız” dedi. 

Adalet çalışanlarının birbirinden farklı alanlarda pek 
çok konuda vaka incelediğini dile getiren Avukat Fevzi 
KONAÇ, iyi bir hukukçu olmak için farkındalığın yük-
sek olması gerektiğine dikkat çekti. Etkinlik sonunda 
öğrencilerimizin sorularını cevaplayan Avukat KONAÇ, 
üniversitemizde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Medeniyetimizin elit beyin gücünü yetiştirmek amacıyla 
ulaslararasılaşma çalışmalarına devam eden üniversitemiz, 
Dünyanın pek çok bölgesindeki önemli üniversitelerle işbirli-
ğini geliştirmeye dönük çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçtiği-
miz hafta Malezya Institute of Islamic Inderstanding Malaysia 
(IKIM) tarafından 27-28 Ekim 2015 tarihlerin arasında Kuala 
Lumpur’da gerçekleştirilen Religion&Co-Existence konulu 
Konferansa davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 

bu kurumda verdiği konferanstan sonra; University Putra 
Malaysia, International Islamic University Malaysia (IIUM) 
ve International Centre for Education in Islamic Finance 
(INCEIF) Rektörleri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Öğrencisinden akademisyenine çok uluslu bir mozaik 
olan İZÜ, uluslararasılaşma yolunda yeni adımlar atıyor. 
Amerika’dan Asya’ya Dünyanın faklı bölgelerindeki önem-
li eğitim kurumlarıyla anlaşmaları bulunan üniversitemiz, 
akademik işbirliği çalışmalarına hızla devam ediyor. Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un Malezya ziyareti dahilinde 
gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde, University Putra 
Malaysia, International Islamic University Malaysia (IIUM) ve 
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) 
ile ortak projeler, akademik çalışmalar, öğrenci-akademis-
yen değişim programlarını da içeren çalışmalara hız verme 
konusunda ilgili Üniversitelerin Rektörleri ile mutabakata 
varılmış bulunmaktadır.

Malezya Üniversitelerinin İslami Finans ve helal gıda 
alanında Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarına sahip 
olduğuna dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
İZÜ’nün bu alanlardaki çalışmalara verdiği önemi bir kez daha 
vurgulamış oldu. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Asyalı 
ve Ortadoğulu öğrenciler için bir cazibe merkezi olacağını 
düşündüğünü ifade eden Rektörümüz; “Türkiye coğrafi 
konumu ve tarihi hinterlandı sebebiyle önemli bir güce ve 

Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...

Aydınlık Bir Gelecek İçin: Gençlik ve Adalet
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Çocuk eğitimi araştırmaları konusunda Dünyanın 
önde gelen bilim adamlarından Prof. Dr. Robert C. 
Titzer, 30 Ekim 2015 günü kampüsümüzde kon-
ferans verdi. Okul Öncesi Öğretmenliği, PDR ve 
Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümlerimizin yoğun 
ilgi gösterdiği program, 0-2 yaş arası çocukların dil 
öğrenme kabiliyetleri konusunda düzenlendi. 

24 yıldır “Erken Yaş Çocuklarda Dil Eğitimi” alan-
da çalışmalar yapan Prof. Dr. Robert C. Titzer, 0-2 yaş 
arasındaki çocukların dil öğrenme kapasitelerinin çok 
geniş olduğuna dikkat çekti. Bu yıllara birden fazla dil 
öğretilen çocukların daha zeki olduğunu ifade eden 
Titzer, “bu hayatta sadece bir kere yakalanabilecek 
bir fırsattır. Bu yıllarda çocukların öğrenme kapasitesi 
en yüksek seviyede oluyor. Bu sebeple, 2 yaşına 
kadar çocuğa doğru bir şekilde dil eğitimi verilirse 
sonuçları mükemmel oluyor. Bebeklik döneminde 
2-3-4 hatta 5 dil aynı anda öğrenilebilir” dedi. 

 Akademik çalışmaları, eğitim setleri ve kitapları, 
küresel olarak büyük ilgi gören Prof. Dr. Robert C. 
Titzer’in Okul Öncesi Eğitim Konferansı, soru-cevap 
bölümüyle son buldu. 

potansiyele sahip. Doğu ile Batı arasında tam bir köprü 
halindeyiz. Amacımız yakın coğrafyamızdaki elit beyinleri 
“en iyi şekilde” yetiştirmek. Bu sebeple bu 3 üniversite ile 
gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri hedefimiz doğrultusunda çok 
önemli ve anlamlı adımlardır” ifadesini kullandı.

Her bir üniversiteyle farklı alanlarda ortak projeler geliş-
tirme konusunda işbirliğinde mutabakat sağlandığını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, daha önce ortak 
yüksek lisans programı konusunda anlaşma imzaladığımız 
University Utara Malaysia (UUM) yanında “İslami Finans 
alanında dünyanın önde gelen kurumlarından International 
Centre for Education in Islamic Finance –Global Islamic 
Finance University-(INCEIF) Rektörü Prof. S. O. Alhabshi ile 
ortak master ve doktora konularında mutabakat sağladık. 
İZÜ gibi tarım, ziraat ve veterinerlik alanında tarihi bir geçmişe 
sahip olan ve aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesi olan 
University Putra Malaysia (UPM) ile Helal Gıda, Sağlıklı Besin 
ve Mühendislik alanlarında ortak projeler ve akademik çalış-
malar yapacağız. International Islamic University Malaysia 
(IIUM) ile de pek çok farklı alanda işbirliğimizi geliştirme kararı 
aldık. İİUM Rektoru Prof. Zaleha Kamatuddin ile yaptığımız 
görüşmeler oldukça verimli geçti” dedi.

Üniversitelerin küreselleşen dünyada değer sahibi bi-
reyler yetiştirebilmesi için uluslararasılaşma çalışmalarına 
önem vermeleri gerektiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Bulut şunları ifade etti; “Ortadoğu, Balkanlar ve 
Afrika Osmanlı Devleti altında ortak bir kültür altında birleş-
mişti. İstanbul, medeniyetimizin önemli ilim merkezlerinden 
biri konumundaydı. Bu geniş coğrafyanın elitleri İstanbul’da 

yetiştiriliyordu. Bölgenin diğer ilim merkezleri Konya, Bağdat, 
İsfahan, Kahire, Gırnata ve tabi ki İstanbul gibi şehirlerdi. Bizim 
hedefimiz Uzak Asya’dan Afrika, Avrupa ve Amerika’ya kadar 
bu çerçevede “iyi Üniversitelerle” işbirliklerimizi geliştirmek 
olmalıdır. Üniversiteler olarak Medeniyetimizin yeniden in-
şaası ve ülkelerimizin refah ve kalkınmasına bu şekilde daha 
çok katkıda bulunabiliriz. Yakın coğrafyamızdaki elit beyinleri 
yetiştirdiğimizde, Türkiye bölgesel güçten küresel bir güce 
dönüşecek ve kendisinden beklenen rolü daha iyi bir şekilde 
oynayabilecektir. Bu sebeple; pergelin ucunu İstanbul’a 
saplıyor ve açımızı genişletiyoruz”.

Okul Öncesi Eğitimine Global Bakış
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Kariyer Planlama Müdürlüğümüz, Kuveyttürk Katı-
lım Bankası’nın üniversite öğrencilerine özel düzenlediği 
Bankada Kampüs Projesi’ni kampüsümüze getirdi. 
27 Ekim 2015 Salı günü düzenlenen bilgilendirme 
toplantısı etkinliğine 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz yoğun 
ilgi gösterdi. Kariyer Merkezimiz, bankacılık sektörüne 
ilgi duyanlar için bir fırsat niteliğinde olan bu programa 
öğrencilerimizi yönlendirecek. Yıl içinde bankanın talebi 
doğrultusunda onlarca öğrencimiz, deneyim kazanma 
fırsatı elde edecek.  

 Kuveyttürk Katılım Bankası’nın öğrencilere is-
tihdam konulu sosyal sorumluluk projesi “Bankada 
Kampüs” tanıtım toplantısı, Bankanın İK İletişim ve 
Pazarlama Uzmanı Süleyman EZBER’in yaptığı su-
numla başladı. “Yeni Mezun” kavramını “Nitelikli ve 
Tecrübeli Mezun” kavramı ile değiştirmek istediklerini 
ifade eden EZBER, “Öğrencilik yıllarını verimli geçirmek, 
geleceğinize olumlu etki yapacaktır. Özellikle bankacılık 
alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için, bu 
proje benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Bu alanda 
çalışmak isteyen öğrencilere yol göstermek istiyoruz. 
Katılım Bankacılığı alanında kariyer yapmak isteyen 
İşletme, İktisat, Fen-Edebiyat Mühendislik Fakültesi, 3. 
ve 4. sınıf öğrencileri bu projeden faydalanabilirler” dedi.  

Yıl içinde pek çok farklı projeyi öğrencilerimize 
sunacak olan Kariyer Planlama Müdürlüğümüz, kişisel 
gelişimine önem veren tüm öğrencilerimizin, Merkezin 
sosyal medya hesaplarını takip etmesini istedi. 

facebook/kariyerizu

twitter/kariyerizu

Üniversitemiz Kurumsal İletişim ve Tanıtım Departmanı (KİT) 
2015-2016 Akademik Yılında, üniversite sınavlarına hazırlanan 
öğrencilere özel bir proje geliştirdi. Kariyer planlama, bölüm ve 
üniversite seçimi konularında zorluk çeken öğrenciler için, “5 
Adımda Senin Mesleğin Senin Üniversiten” Projesini hazırlayan 
KİT, bu kapsamdaki çalışmalarına Ekim ayında başladı.

Her hafta farklı lise ve temel liselerden yüzlerce öğrenciyi 
ağırladığımız proje, öğrencilere seçecekleri bölüm ve kariyer 
planlamaları hakkında ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. 
Akademisyenlerimizin de öğrencilere bölümleri hakkında bilgi 
vererek, sorularını cevapladığı etkinlikler, kampüs gezisiyle 
devam ediyor. İlgi ve yeteneklere göre bölüm seçimi, üniversite 
seçerken dikkat edilecek hususlar konusunda öğrencilerin 
bilgilenmesini amaçlayan projemiz, akademik yıl sonuna kadar 
devam edecek.

Projemiz; Ekim 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında 
aşağıdaki başlıklar çerçevesinde devam edecektir.

·     Doğru tercih nasıl yapılır?

·     İş imkanları yüksek bir bölüm mü? Sizi mutlu edecek 
bir bölüm mü?

·     Hangisi önemli; Üniversite mi? Bölüm mü?

·     Büyük şehirde okumak mı? Kendi şehrinde okumak mı?

·     Bir kampüs üniversitesinde okumanın avantajlar neler?

·     Yabancı dilde eğitim imkanları var mı?

·     Ulusal ve uluslararası anlaşmalar yapıyor mu?

·     Gerçek bir vakıf üniversitesinin özellikleri nelerdir?

5 Adımda Senin Mesleğin 
Senin Üniversiten

Bankada Kampüs 
Projesi İZÜ’de
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Eğitim Fakültesi Etkinlikleri Serisinin ilk etkinliği olan 
Öğretmenliğin Dünü Bugünü Yarını Konferansı, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. 
Geleceğin öğretmen adayları, Eğitim Fakültesi öğrenci-
lerimizin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 9 Kasım Pazartesi 
günü kampüsümüzde düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ömer Özyılmaz 
yaptığı açılış konuşmasında, fakültenin akademik yıl ba-
şından bu yana hız verdiği çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Fakülte çalışmaları için farklı komisyonlar kurduklarını 
ifade eden Dekanımız, hedeflerinin Türkiye’nin en iyi eğitim 
fakültelerinden biri olmak olduğunu söyledi. Eğitim Fakül-
tesi olarak, sene içinde etkinlikler düzenlemeye devam 
edeceklerini söyleyen Dekanımız; “Öğrencilerimizin çift 
anadal ve yandal programlarından en üst düzeyde ya-
rarlanabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bir öğretmenin 
yetişmesinde en önemli konulardan biri olan uygulama 
konusunu gündeme alacağız. Bu alanlarda fakültemizi 
Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden biri haline getirmek 
için çalışmalara hız verdik” dedi.

Öğretmenliğin Dünü Bugünü Yarını konu başlığı altında, 
öğrencilerimize kıymetli bilgiler veren Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Ergün, öğretmenlikte yaşanan mesleki değişime dikkat 
çekti. Öğretmenlik mesleğinin tarihi değişimini anlatan 
Ergün, “Mesleki değişimin en hızlı yaşandığı meslek-
lerden biri öğretmenliktir” dedi. Öğretmenliğin bir ahlak 
işi olduğuna vurgu yapan Ergün; “Pedagoji kursundan 
geçen herkes öğretmen olamaz, olmamalı. Bu sistem çok 
yanlış. Eğitim fakültelerinde bu işin tekniğini öğretiyoruz. 
Geleceğin öğretmenlerini, nasıl eğitim verilmeleri gerektiği 
konusunda eğitiyoruz. Öğretmen yetiştirmek sadece 
pedagojik bilgi vermekle olmaz. Bir bilginin pedagojik hale 
getirilip, öğrenciye verilmesi lazım” dedi.

Etkinlik sonunda konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Ergün’e 
teşekkürlerini ileten Dekanımız Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, 
İstiklal Marşı Murakkası hediye etti. 

Zirai Matbuat kitabının yazarı Hasan Soydan 
ile Türk Ziraat Tarihi ve Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi 
Söyleşisi 25 Kasım 2015 Çarşamba günü kampü-
sümüzde düzenlendi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğiy-
le Türk ziraat tarihini kaleme alan Hasan Soydan, 
öğrencilerimizle bir araya geldi. 1831 yılından 1928 
yılına kadar Osmanlıca yazılmış tüm kaynakların bir 
araya geldiği 60 bin sayfalık “Zira-i Matbuat” kitabının 
tanıtım etkinliği de kampüsümüzde gerçekleştirilmişti. 
Tarihi Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi’nin yerleşke-
sinde kurulan ve bu özelliğiyle Türk ziraat tarihinin 
yazıldığı mekan olan Üniversitemiz, bu anlamlı et-
kinliklere ev sahipliği yaptı. 

Konuşmasında Milli Şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un bugün İZÜ Kampüsü olan Halkalı Ziraat ve 
Baytar Mektebi’nden mezun olduğunu vurgulayan 
Hasan Soydan, “Mehmet Akif, Ziraat mektebinin 
resmi açılışında bir konuşma yapmış ve akademik 
başarılarından dolayı ödül almıştır. Halkalı Ziraat Mek-
tebi’nin kurulduğu 19. Yüzyıl tarımsal yönden bir 
kırılma noktasıdır. Geçmişe yönelik Osmanlı arşivlerini 
incelediğimde, o dönemde tarım alanında ne kadar 
gelişmiş olduğumuzu hayretle gördüm. Ama maale-
sef pek çok bilgi bugünlere sirayet etmemiş. Bunun 
sebeplerinden en büyüğü harf devrimi olmuştur” dedi. 

Etkinlik sonunda konuşmacımıza İstiklal Marşı 
Murakkası hediye eden Gıda Mühendisliği Bölüm Baş-
kanımız Prof. Dr. Bülent Nazlı, Osmanlıca öğrenmenin 
önemine dikkat çekerek, “Geleceğin gıda mühendisi 
öğrencilerime, işte bu sebeple Osmanlıca öğrenmeniz 
çok önemli diyorum. Ülkemizin tarım tarihini kayna-
ğından araştırıp öğrenmeniz ve üzerine yeni bilgiler 
ekleyip mesleğinizde ilerlemeniz gerekiyor” dedi. 

Asil Geçmiş: Türk 
Ziraat Tarihi ve Halkalı 
Mektebi Alisi Söyleşisi

Öğretmenliğin 
Dünü Bugünü Yarını
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 16-18 Kasım 2015 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen G20 Medeniyetler 
Zirvesi’ne katılım gösterdi, “İslami Finans ve Kalkınma 
Teorileri” başlıklı oturumuna moderatörlük yaptı. 

G20 işbirliğinde “Din, Uyum ve Sürdürülebilir Kalkın-
ma” başlığında düzenlenen G20 Medeniyetler Zirvesi 
İstanbul’da toplandı. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden 
bilim insanları, hukukçular, siyasi liderler ve kanaat önder-
lerinin katıldığı zirve 16-18 Kasım 2015 tarihleri arasında 
düzenlendi. Zirve’de; din, uyum ve sürdürülebilir kalkınma 
ekseninde, çeşitli inanç gelenekleri, medeniyetler arası 
diyalog, dinin insan hakları ve kalkınmaya etkileri, İslami 
finans ve kalkınma teorileri gibi birçok başlık konuşuldu. 
40’tan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı program, 
İstanbul Eresin Topkapı Otel’de gerçekleştirildi. 

G20 Medeniyetleri Zirve’sinin İslami Finans ve Kalkın-
ma Teorileri adlı oturumuna moderatörlük yapan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, toplantının önemine dikkat 
çekerek şu sözleri söyledi; “Siyasi G20 toplantısına bilimsel 
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen G20 Medeniyetler 
Zirvesi’nin çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Onlar-
ca farklı ülkeden bilim adamlarını, düşünürleri bir araya 
getiren bu etkinliğin başlık ve içeriği özenle belirlendi. 
Medeniyet, din, kültür ve toplumsal uyum gibi ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir olması için hesaba katılması 
gereken diğer tüm unsurlar, G20 Medeniyetler Zirvesi’nde 
masaya yatırılmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü, 
Ankara gezisini gerçekleştirdi. İZÜ Siyaset Kulübünün 
düzenlediği Ankara gezisi, 27 öğrenci ve Prof. Dr. Abd 
Al-Fettah Al-Awaisi eşliğinde 06.12.2015-07.12.2015 
tarihinde gerçekleştirildi.

Program, Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan sabah 
namazının ardından Ankara Hamamönü’nde ki tarihi ya-
pılar içerisinde bulunan, tarihi motiflerle süslü kahvaltı 
alanında başladı.

Gezi kapsamında ziyaret edilen ilk kuruluş, Başbakan-
lığa bağlı olarak 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) oldu. Kurum yetkilileri 
tarafından YTB hakkında tanıtım sunumları yapıldıktan 
sonra kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca 
YTB başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül geziye katılan öğ-
rencileri makamında ağırladı. Bülbül, kurum faaliyetleri 
ve öğrencilerimizin geleceklerine yönelik çalışma alanları 
hakkında bilgi verdi. Siyaset Kulübü Başkanı Musa Zeytinci 
ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Abdullah Kızıltaş tarafından YTB Başkanı Doç. Dr Kudret 
Bülbül e hediyeleri takdim edildi. Görüşme sonunda YTB 
Başkanı Bülbül tüm öğrencilerle beraber fotoğraf çektirdi.

Gezinin ikinci durağı ise Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ydi. Ziyarette rehber eşliğinde TBMM’nin tarihçesi, fiziki 
mekânları, yasama ve genel kurul faaliyetleri hakkında 
öğrencilerimize bilgiler verildi. Daha sonra Ak Parti Artvin 
Milletvekili olan İsrafil Kışla’nın katılımı ile Milletvekilleri 
salonundaki öğle yemeğine geçildi.

Yemekten sonra, gezinin üçüncü noktası olan Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi ve Beştepe Millet Camii ziyaret 
edildi. Külliye Türkiye’de üniversite olarak ilk defa İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü öğrencilerini 

İZÜ Siyaset 
Kulübü’nden 

Başkent Çıkarması

G20 Medeniyetler 
Zirvesinde
İZÜ Farkı
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ağırladı.  Ziyarette külliye içerisindeki toplantı ve konferans 
salonları, devlet başkanlarının ağırlandığı alanlar, yemek 
salonları ve idari kadro çalışma alanları ziyaret edildi.

Öğrencilerimizin devlet başkanlarının ağırlandığı kapı 
ile Beştepe Millet Camii önünde günün anısına fotoğraf 
çekimi sonrası Külliye gezisi sona erdi.

Gezi, dördüncü durak olan Avrupa Birliği Bakanlığı ile 
devam etti. AB Bakanlığında önce öğrencilerimize kuru-
mun tanıtımı yapıldı ve kurum ile ilgili işleyiş hakkında bilgi 
verildi. Daha sonra ise AB üyelik süreci hakkında detaylı 
bilgilendirme yapıldı. Ardından öğrencilerimizin Türkiye 
Avrupa Birliği Süreci ve AB’nin geleceğine hakkında sor-
dukları sorular ile program sona erdi.

Gezinin beşinci durağı Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı oldu. Öncelikle öğrencilerimize kurum 
hakkındaki tanıtım videosu izletilerek kurumun uluslara-
rası alandaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

TİKA ile Üniversitemiz arasında yapılabilecek olası 
ortak program düzenlenmesi ve öğrencilerimizin çalışma 
alanlarına yönelik sıcak bir sohbet ile program sona erdi.

Ankara Gezisi programımızın son ziyareti kurucu 
başkanı değerli Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut olan 
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Derneği (ADAM) 
oldu. ADAM’ da gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abd Al-Fettah 
Al-Awaisi’nin konuşmacı olduğu Beytülmakdis Konferansı 
yoğun ilgi gördü. Konferansta Mescid-i Aksa’nın sadece 
Filistinlilerin değil bütün Dünya Müslümanlarının olduğuna 
değinen Prof. Dr. Abd Al-Fettah Al-Awaisi, İsrail’in işgalci 
tutumunu sert bir dille eleştirdi ve Mescid-i Aksa’nın 
fethinin Türkiye öncülüğünde Mısır, Suriye ve Irak’ın 
birleşmesi ile olacağını dile getirdi.
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Sabahattin Zaim Hocamızı
Bölge Halkıyla Andık

Üniversitemiz ve Küçükçekmece 
Belediyesi işbirliğinde, vefatının 8.yıl 
dönümünde Hocaların Hocası Saba-
hattin Zaim Paneli, Sefaköy Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Panele 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun 
Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, Ak Parti Küçükçek-
mece İlçe Başkanı  Av. Mustafa Korkut, 
Sabahattin Zaim’in oğlu İstanbul Tica-
ret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Abdülhalim Zaim ve Başkan Yardımcıları 
başta olmak üzere çok sayıda öğretim 
üyesi ile STK temsilcileri katıldı.

Panelistler; Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Bulut,  İstanbul Ticaret Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdül-
halim Zaim, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Balcı da birer konuşma 
gerçekleştirerek hocaların hocası Prof. 
Dr. Sabahattin Zaim ile ilgili anılarını 
paylaştı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Sabahattin Zaim’in örnek bir bilim 
insanı olduğuna dikkat çekerek, “Sürekli 
mütebessim ve size Allah’ı anımsatan 

bir insandan bahsediyoruz. Rahmet-
li Sabahattin Zaim, hem İslami Finans 
alanında çalışmalarıyla ülkemize önemli 
katkılar yaptı, hem de kendi deyimiyle 
güzel insan yetiştirmeye önem veren bir 
akademisyendi. Yüzünden tebessüm ek-
sik olmayan, örnek bir Müslümandı” dedi. 

Programda söz alan Küçükçekmece 
İlçe Kaymakamı Harun Kaya, “Türkiye’nin 
çeşitli illerinde açılan çok sayıda kürsü 

hoca beklerken, ilmin ve bilimin gerçek-
leştirilebilmesine sebep olan Sabahattin 
Zaim gibi hocalarımızın yetiştirilmesinin 
kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Saba-
hattin Zaim hocamızın mekanı cennet 
olsun inşallah” diye konuştu. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz ise, “Belediye olarak çok şanslıyız. 
İlçemizde hem hocamızın adını taşıyan 
bir üniversitemiz hem de bir lisemiz var. 
Sabahattin Zaim hocamız ülkemizin 
zorluklar içerisinde olduğu dönemlerde 
insan yetiştirmeye önem vermiş, ülke-
mizdeki güzel insan sayısını artırmaya 
çalışmıştır” dedi.

Babasını anlatırken duygulanan 
Prof. Dr. Abdülhalim Zaim ise panelde 
emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu 
üniversitenin kurulduğu günün gecesi 
ben babamı rüyamda gördüm ve çok 
mutlu oldu diye düşündüm. O bilgiye çok 
değer verirdi. Ortaokul yıllarımda babama 
küçük bir şey sormaya korkardım. Soru 
sorduğumda babamın en ince ayrın-
tısına kadar saatlerce bana o konuyu 
anlatacağını bilirdim. Ben babamı hiç 
evde otururken görmedim. Her zaman 
çalışırdı. İlim adamı emekli olmaz derdi. 
Bugün onun yetiştirdiği insanlar Türki-
ye’yi yönetiyor. Bir de makamı ne olursa 
olsun herkese çok saygı gösterirdi. Tüm 
canlılara saygılı davranırdı” diye konuştu.

Program sonunda ise, Harun Kaya ve 
Temel Karadeniz konuklara çiçek takdim 
ederek teşekkür etti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut da panelistlere günün 
asına plaket verdi.
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Üniversitemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Erdoğdu, Şişli Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen Kaliteli Yaşam Akademisi’ne konuşmacı 
olarak katıldı. 24 Kasım 2015 Salı günü Şişli Rehberlik Araştırma 
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Akademisyenimiz, bölge-
deki lise ve temel liselerin rehber öğretmenlerine “Davranışşal 
Bağımlılık Çerçevesinde Teknoloji Bağımlılığı “ konusunda 
konferans verdi. Konferansta, gençlerde teknoloji bağımlılığı ve 
mücadele etme yolları hakkında rehber öğretmenleri bilgilendi-
ren Erdoğdu, “Tedavi sürecinde teknolojik araçları çocuklardan 
uzak tutmak çok önemlidir. Özellikle cep telefonu gibi sürekli 
internete girilen bir aletin kullanımı konusunda, aileler sınırlayıcı 
olmalıdır. Çocukların internete giriş saatlerini belirleyip, sınır-
landırma konusunda aileleri bilgilendirmemiz gerekiyor” dedi.

Üniversitemiz Hür Medeniyet Kulübü 
katkılarıyla Sadettin Ökten ile Kalbe Dü-
şen Aşk İstanbul Söyleşisi 15 Aralık 2015 
Salı günü kampüsümüzde düzenlendi. 
Medeniyet ve özellikle İslam medeniyeti 
alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve üni-
versitemizde doktora dersleri veren Prof. 
Dr. Sadettin Ökten, medeniyet tasavvuru 
hakkındaki birikimlerini öğrencilerimizle 
paylaştı.

Kendisini bir kimlik arayıcısı olarak 
tanımlayan Prof. Dr. Sadettin Ökten, her 
insanın mensubu olduğu medeniyete 
bağlı olarak yaşadığını ifade etti. Türki-
ye’de günümüzde bir kimlik kargaşası 
olduğuna dikkat çeken Prof. Ökten; “Post 
Modernitenin simge şehri New York’tur. 
Modernitenin ise sanayi devriminin şehir-
leri olan Paris ve Londra idi. İslam Mede-
niyetinin simge şehirleri de vardır, örneğin 
Bağdat’tı, zamanının İstanbul’u idi. Bugün 
çok ciddi bir kimlik krizinin içerisinden ge-
çiyoruz ama farkında değiliz. Bir yandan 
İslam Medeniyetinin uygulamaları var, 
diğer tarafta anlaşılmamış ve yıkmayı 
tercih etmiş bir modernitenin yansımaları 
var. Diğer bir tarafta ise post-modernite 
ile müthiş bir tüketim kültürü ve yapılaş-
ma hayatımıza girmiş durumda. Tam bir 
medeniyet krizi yaşıyoruz. Bugün iki zıt 
kutbun etkisi altındayız. Post-modernite 
ve İslam Medeniyeti’nin Osmanlı yoru-
mu…” diye konuştu. 

Konuşmasında modernite ve post 
modernite kavramların gelişimini anlatan 

Prof. Dr. Sadettin Ökten, bu değişimlerin 
Batıda yüzyıllar süren bir süreçte yaşan-
dığını bu sebeple toplumun her kesimine 
nüfus ettiğini ifade etti. Türkiye’de bu 
kavramların nasıl yanlış anlaşıldığına ve 
hayatlarımıza nasıl etki ettiğine dikkat 
çeken Prof. Ökten; “Modernite hayata akıl 
yön verir der, akılla dünyada bir cennet 
kurabileceğini iddia eder. Kendi ilke ve 
değişmez değerleri vardır. Akıla dayan-
mayan herşeyi reddeder. Bu ortaçağ 
tasavvufunun tam zıttıdır. Post-moder-
nistler ise ilkesizlik ve değersizliği kabul 
eder. Burada sabit ve değişmez değer 
yoktur. Her şey tüketilebilir, her şey pop 

kültürün bir parçasıdır.  Andy Warhol’un 
’20.asırda herkes 15 dakikalığına meş-
hur olacak’ sözü bu durumu çok güzel 
ifade eder. Bugün dünyada modernite 
ve post-modernite dönemi bir arada ya-
şanıyor. Türkiye’de ise insanlar, İslam’ı 
yaşıyorum zannediyor ama post- mo-
dernitenin etkisi altındalar ve yalpalıyorlar. 
Büyük bir medeniyet krizi yaşıyoruz ve 
bu ülke bunu atlatabilir mi bilmiyorum. 
Hayatın sadece tüketimden ibaret olma-
dığını anlayabilirsek, işte o zaman yeni bir 
medeniyet dönemi başlayacaktır, bunu 
hissediyorum” dedi. 

“Kalbe Düşen Aşk; İSTANBUL”

Kaliteli Bir Yaşam İçin
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Eğitim Fakültesi Etkinlikleri Serisinin 
ikinci etkinliği olan Okulöncesi Dönemde 
Bilim Eğitimi Konferansı, Okan Kocatepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Alabay’ın ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Akademisye-
nimiz Yrd. Doç. Dr. Latife Çimen’in açılış 
konuşmasıyla başlayan etkinlik, 17 Aralık 
Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Fu-
aye Salonumuz’da düzenlendi.

Okulöncesi Dönemde Bilim Eğitimi 
konu başlığı altında sunum yapan Okan 

Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Ala-
bay’ın, amaçlarının bilim adamı yetiştir-
mek değil, öğrencilere temel bilim süreç-
lerini kazandırmak olduğunu vurguladı. 
Çocukların meraklarını cezbedecek şe-
kilde bilim etkinliği yapılması gerektiğini 
söyleyen Alabay; “Merak etmediği bir 
etkinliği çocuğa kazandıramazsınız. Bu 
bilim eğitimi değil, sadece süreyi doldur-
mak olur. Çocuklara bilim eğitimi; gözlem 
yaptırarak, problem çözdürerek, merak 

ve keşfetme duygusunu canlandırarak 
yapılır” dedi. 

Okulöncesi dönemdeki öğrencilere 
verilen bilim eğitiminin amacının kavram 
kazandırmak olmadığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Erhan Alabay, amacın bilimsel 
çalışma sürecini öğretmek olduğunu 
söyledi. İyi bir bilimsel eğitimin süreçlerini 
anlatan Alabay sözlerine şöyle devam 
etti; “Fen etkinlikleri sadece deneylerden 
ibaret değildir. Öğrencilere süreç beceri-
leri kazandırmak gerekir. Fen etkinlikle-
rinde, akvram haritası, inceleme gezisi, 
proje çalışmaları ve drama kullanılmalıdır. 
Kolay ve basit materyallerle eğlenceli 
öğrenme gerçekleştirilmelidir. Basit dü-
şünmek gerekir. Eğlenerek öğrenmele-
rine imkan verilmelidir. En iyi öğretmen 
çok konuşan öğretmen değil, gerektiği 
yerde rehberlik eden öğretmendir”. 

Etkinlik sonunda konuşmacı Erhan 
Alabay’a teşekkürlerini ileten Akade-
misyenimiz Latife Çimen, İstiklal Marşı 
Murakkası hediye etti.

Aydınlık Gelecek:
Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi
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Üniversitemiz tarafından 22-31 Ekim 
tarihleri arasında #izufoto etiketiyle ins-
tagram üzerinden bir yarışma düzenlendi; 
bu anlamda birbirinden güzel fotoğraflar 
paylaşıldı, eşsiz anılar biriktirildi. 

#kampüshali hashtagi de bir diğer 

etiketimizdi. En güzel 3 fotoğraf sonu-
cunda D&R’dan 150-100-50 TL’lik hediye 
çeklerinin verildiği yarışma sonucunda 
öğrencilerimiz hem kendi fotoğraflarını 
üniversite hesabımızdan paylaşabilme 
hem de küçük de olsa güzel bir ikram 
sonucunda hediyelerini almış oldu. 

Biz de bu sayfada instagramda 
#kampüshali ve #izufoto etiketlerinden 
gelen fotoğrafları derledik. Muhakkak 
kullanamadığımız fotoğraflar olmuştur; 
ölçümüz en çok beğeni alanlar oldu… 
Bakalım ZAİM’in instagram’ında neler 
olmuş…

“INSTAGRAM’DA NELER OLDU?”
SORUSUNUN CEVABI: #kampüshali
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